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Krystlík Lubomír
Cvach Milouš

Rataje 42
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Oběma oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY 2017
Ve dnech 20. – 21. října se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny
dolní komory Parlamentu České republiky. Místem konání voleb je
tradičně kancelář obecního úřadu, která bude pro voliče otevřena v pátek
od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky vám
budou včas doručeny do poštovních schránek. Pokud by se někdo,
například ze zdravotních důvodů nemohl k volbám dostavit osobně, může
požádat o přenosnou volební urnu, aby mu bylo umožněno odvolit doma.

POPLATEK ZA
INTERNET
Uživatelům ratajského internetu,
kteří platí čtvrtletně, připomínáme,
že další platbu je třeba uhradit do
25. 10. 2017. Platbu můžete uhradit
hotově v kanceláři obecního úřadu,
nebo převodem, na účet u Fiobanky
2800795680/2010.
Pokud nebude k uvedenému datu
platba na účtu, bude neplatičům
přípojka odpojena.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
ČR – zákaz těžeb smrkových a borových porostů
Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení vitality a odolnosti zvláště
jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České republiky. To má za následek přemnožení hmyzích
škůdců lesních porostů (podkorního hmyzu), které v některých krajích dosáhlo již kalamitního stavu. Část území
České republiky byla navíc před nedávnem postižena větrnou smrští, která má rovněž za následek rozsáhlé kalamitní
poškození lesních porostů. Z těchto důvodů nařizuje Ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů na území zastavení
jiných těžeb než nahodilých. Toto nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich
ochranných pásmech a dále na těžby mimořádné. Nařízení platí do 31. prosince 2017.

REKONSTRUKCE CESTY K DUBU
V předešlých číslech občasníku jsme vás
informovali o připravované rekonstrukci cesty
k dubu směrem na Srlín. V současné době jsou již
práce v plném proudu a dokončené by měly být do
15. října. Ve výběrovém řízení se zastupitelé
rozhodli pro firmu Lesostavby Třeboň, která splnila
všechny podmínky výběrového řízení a zároveň
nabídla nejnižší cenu. Celková cena rekonstrukce je
vyčíslena na 1 115 102,- Kč. Z dotačního Programu
obnovy venkova získala obec 215 000,-Kč. Od
křižovatky u Šťástkových až k dubu bude položen
nový asfaltový povrch. Od rozcestí u dubu, bude
levá cesta zpevněna recyklátem a pravá zůstane
zachována v současném stavu.

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH BATERIÍ
Jistě jste si všimli chybějícího kontejneru před ratajským obchodem, který sloužil k ukládání použitých baterií. Firma,
která tuto službu provozovala, ukončila s obcí bez udání důvodů spolupráci, proto jsme se museli poohlédnout po
jiné. Kontaktovali jsme firmu ECOBAT s.r.o., která umístila do ratajského obchodu box na použité baterie. Jelikož se
jedná o papírový box, je umístěn ve vnitřních prostorech, proto použité baterie odevzdávejte slečně prodavačce, která
je umístí do boxu.

NOVÝ HASIČSKÝ
AUTOMOBIL
Ministerstvo vnitra a generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru vyhlásilo v roce
2016 dotaci na podporu dobrovolných hasičů.
Tato dotace byla určena na nákup dopravních
automobilů a na rekonstrukci požárních zbrojnic.
Ze státního rozpočtu bylo vyčleněno 250 milionů
a stejnou částkou se podílely i kraje. Této
možnosti využila i naše obec a podala žádost o
dotaci na dopravní hasičský automobil. S radostí

vám můžeme oznámit,, že naše žádost byla
schválena a v současnosti náš hasičský sbor
disponuje dopravním vozidlem určeným pro
evakuaci osob. Jde o devítimístný automobil
Volkswagen transporter T6 Kombi 2,0 4x4.
Celková cena vozidla je 1 179 370,- Kč s DPH.
Dotace z Ministerstva vnitra činí 450 000,
000,- Kč
a Jihočeský kraj přispěl částkou 300 000,
000,- Kč.
Obec se tedy podílela 429 370,- Kč. Vozidlo
musí být přihlášeno do integrova
integrovaného
záchranného systému České republiky, ale nic
nám nebrání ho využívat i k obecním potřebám.
Z další dotace od Jihočeského kraje získal náš
sbor 28 000,- Kč na přívěsný hasičský vozík
vozík. Jde
o zaplachtovanou káru s výsuvnými kolejnicemi na stříkačku, úložným prostorem pr
proo savice a s regálem pro hadice.
Ratajští hasiči se chystají nechat automobil s vozíkem požehnat od pana faráře a slavnostně představit obyvatelům
obce.

RATAJSKÁ DRAKIÁDA
Akci, kterou dříve organizovala obec, si vzal pod svá křídla nově založený spolek Ratajských maminek. Tento spolek
zatím funguje neoficiálně, ale na přihlášení do registru spolků se pracuje. Jakmile bude řádně zaregistrován
zaregistrován,
přineseme vám konkrétní informace.
Zábavná akce se uskuteční v neděli
ěli 15. října od 14 hodin. Vypuštění draků proběhne na tradičním místě na louce na
začátku obce směrem na Bechyni. Maminky si pro děti připravily kromě pouštění draků a opékání špekáčků ještě další
doprovodný program. Pokud na tento termín ne
nebude foukat vítr, akce se přesune na následující týden.

ZMĚNA SVOZU DOMOVNÍHO ODPADU
Firma Rumpold oznamuje obyvatelům obce Rataje, že od 2. 10. 2017 bude provádět svoz
tuhého domovního odpadu v zimním režimu. To znamená každý čtvrtek.

RYBÁŘSKÝ ÚLOVEK
Opět bychom se s vámi rádi podělili o úspěchy našich
spoluobčanů. Tentokrát jde o rybářský úlovek. Dne 6. září
na řece Lužnici pod Křídou
dou chytil Burian František st.
kapra dunajského. Kapr zabral na návnadu boilies v 19:55
a bojoval osm minut. Vytažen byl na vlasec o síle 0,25
mm. Kapitální úlovek vážil 12,4 kg a měřil 90 cm. Po
přeměření a vyfocení byl kapr puštěn
těn zpátky na svobodu.
Úspěšnému rybáři gratulujeme a přejeme mnoho dalších
podobných úlovků.

SDH RATAJE INFORMUJE
Soutěž v Borovanech
Na sobotu 2. září byli ratajští hasiči pozvání na soutěž do Borovan. Díky pracovní náplni většiny členů mužského
družstva se do sousední obce vydalo pouze družstvo žen. V konkurenci 5 týmu obsadila naše děvčata čtvrtou příčku.
V rámci soutěže proběhlo svěcení nové hasičské stříkačky, kterou dostali místní hasiči. Pan farář popřál borovanským
hasičům, aby nový stroj využili pouze při podobných akcích a cvičeních, k čemuž se přidáváme. Pro ratajské hasiče to
byla poslední účast na soutěžích v letošním roce.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
Naši stolní tenisté vstoupili 22. 9. vítězným zápasem s týmem ze Zhoře do nové sezony. Před začátkem soutěže si dali
za cíl postoupit o soutěž výš. Někteří členové ratajského týmu se zúčastnili před sezonou tréninkového kempu
v Liberci, kde pod vedením kvalifikovaných trenérů absolvovali po dobu jednoho týdne dvoufázové tréninky. Věříme,
že se to promítne do výsledků. Posoudit jestli došlo u některých k hernímu posunu můžete i vy a to v pátek 13.10. kdy
hostí tým z Vlásenice. Další domácí zápas odehrají až 3. 11. , kdy přijede družstvo ZhořKlokot A. Začátky domácích
zápasů jsou v 19 hodin, všichni jste zváni.
Tabulka soutěže po 1. kole

VÝSLEDKY
SK Sokol Rataje – ZhořKlokot B 13:5
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1

10 Choustník B

Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová
Ing. Jakub Zeman

tel: 724 468 944
tel: 732 259325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

Otevírací doba knihovny
Středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba:

Anna Cvachová

Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na e-mailu posta@ratajeobec.cz

