Obecní občasník č. 8
vydává obec Rataje

SRPEN 2017

JUBILEA V MĚSÍCI SRPNU 2017
V minulém čísle jsme zaměnili srpnové jubilanty za červencové, omlouváme se a vše uvádíme
do pořádku.
Trantina František
Zemanová Růžena
Lišková Marie
Korbel Stanislav

Rataje, Kozín 11
Rataje 43
Rataje 56
Rataje 83

89 let
82 let
60 let
60 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

KANALIZACE A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování obce a čištění odpadních vod. To je téma, kterému jsme se ještě v Obecním občasníku zatím
nevěnovali. A proto přichází na řadu v době, kdy je to pro obec dosti aktuální věc.
Obec Rataje vlastní kanalizaci v obci s celkem čtyřmi výpusťmi do říčky Smutné. Aby mohla vypouštět odpadní vody,
musí mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Toto povolení obec vlastní a platí do 31.8.2017.
V povolení jsou stanoveny maximální limity některých odpadních látek (CHSKCR 220 mg/l, BSK5 80 mg/l, NL
80mg/l), které dosud nebyl problém plnit, přestože obec neprovozuje čistírnu odpadních vod.
V současné době obec podala žádost o nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na dalších 10
let. Ale zde už nastává velký problém, protože vláda nařízením č.401/2015 Sb. velmi výrazně zpřísnila limity pro
vypouštěné látky. A tyto limity budou jako maximální v povolení novém. Pro obec to znamená, že bude zejména
v letních měsících limity překračovat a s tím souvisí i hrozba sankcí ze strany České inspekce životních prostředí.
Jediným dlouhodobým řešením je stavba čistírny odpadních vod (jedné centrální nebo několika blokových pro
jednotlivé části obce) nebo výměna septiků v nemovitostech za malé domovní čistírny. Naše obec pro svoji polohu
kolem vodního toku je se stavbou velké čistírny ve velké nevýhodě proti obcím, ze kterých „vytéká“ pouze jedna
kanalizační roura. Navíc by tato centrální čistírna byla v zátopovém území. Proto obec nechá zpracovat odbornou
studii na odkanalizování obce a čištění odpadních vod.

Vlastní stavba čistírny (čistíren) je ale možná v řádu několika let. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom se i bez
čističky pokusili limity plnit? V první řadě by se měli jednotliví vlastníci nemovitostí zamyslet nad svými septiky a
tyto nechávat řádně pravidelně vyvážet. A ti, kteří septik vůbec nemají a vypouštějí vše „napřímo“, by měli toto
akutně řešit instalací žumpy, případně čističky.
Obec spolu se žádostí o povolení k vypouštění odpadních vod předloží ke schválení i kanalizační řád obce, který bude
schvalovat zastupitelstvo. V něm se pravděpodobně objeví povinnost majitelů napojených na obecní kanalizaci doručit
obci doklad o vyvezení septiku (žumpy) např. 1x ročně na některou z čistíren v okolí, třeba v Bechyni.
V poslední řadě bychom rádi upozornili na skutečnost, že téměř polovina nemovitostí v obci (včetně Kozína) odpadní
vody do obecní kanalizace vůbec nevypouští, ale řeší to například vypouštěním do neoficiální kanalizace, rybníků
nebo přítoků Smutné. Majitelé těchto nemovitostí by měli vlastnit povolení k vypouštění, stejné jako má obec pro
svoji obecní kanalizaci.

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2. VÝZVA
Vážení spoluobčané, opět vám přinášíme novinky ohledně druhé výzvy - kotlíkové dotace. Neváhejte a využijte
možnosti, jak zvýšit komfort při topné sezoně a přitom ušetřit při výměně hlavního topného zdroje.
Zahájení příjmu žádostí pro 2. kolo kotlíkových dotací vJihočeském kraji je 30. 10. 2017.
Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní
třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu
vytápění rodinného domu.
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji.
Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše
však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním. Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Seznam
výrobků pro kotlíkové dotace.
Uznatelnost výdajů:Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí:Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.
Povinné přílohy:
Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy
stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.
Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).
Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).
Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření. Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat
v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.
Pokud projevíte o kotlíkovou dotaci zájem, můžete se obrátit na pana Pavla Richtera tel: 7020910827, který působí
u společnosti Ptáček a v naší obci pomohl již několik projektů úspěšně realizovat.

ÚHRADA VODNÉHO
Oznamujeme všem uživatelům obecního vodovodu, že si o úředních hodinách mohou v kanceláři obecního úřadu
vyzvednout vyúčtování za spotřebovanou vodu. Fakturu můžete uhradit na místě hotově nebo převodem na obecní
účet 2800795680/2010.

SDH RATAJE INFORMUJE
19. ročník memoriálu Ladislava Boušky v Srlíně.
První červencová sobota patří již 19 let
hasičské soutěži v Srlíně. Na louku u
břehu říčky Smutné přijelo soutěžit 26
hasičských družstev. Z toho 7 družstev
dětí, 5 družstev žen a 14 týmů mužů.
Srlínská soutěž se skládá ze dvou částí
štafety a požárního útoku se sáním
z potoka. Za ratajské ženy byly do
štafety nominované Lenka Tupá a
Tereza Šafránková, které zaběhly třetí
čas. Bohužel v druhé disciplíně obsadily
čtvrté místo, které jim po součtu časů
patřilo i v celkovém pořadí. Za mužské
družstvo se na start štafety postavil
Pavel Tupý se synem Davidem. Po
štafetách figurovali naši hasiči na
osmém místě, ale třetím - nejrychlejším
útokem si polepšili na konečné šesté
místo. Od stupně vítězů dělili ratajský
tým mužů necelé dvě vteřiny.
Týž den se zbytek SDH Rataje zúčastnil
oslav 120 let od založení SDH
v Březnici, kde absolvovali slavnostní
průvod obcí.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE ŽEN
UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVO
1.
2.
3.
4.
5.

Drhovice
Srlín
Oltyně
Rataje
Borovany

ČAS
ŠTAFETY
29,06
29,78
32,59
31,38
34,66

ČAS
ÚTOKU
42,97
43,10
49,22
72,38
70,19

CELKOVÝ
ČAS
72,03
72,88
81,81
103,76
104,85

VÝSLEDKY SOUTĚŽĚ MUŽI
UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVO

ČAS
ŠTAFETY
26,91

ČAS
ÚTOKU
35,62

CELKOVÝ
ČAS
62,53

28,50

32,06

63,56

26,06

39,90

65,96

28,31

38,47

66,78

27,50

39,34

66,84

1.

Srlín

2.

5.

Drhovice
Drhovice
junioři
Srlín
smíšené
Oltyně

6.

Rataje

29,43

38,19

67,62

7.

Bojenice

29,50

42,00

71,50

8.

Svatkovice

27,35

46,47

73,82

9.

Borovany

28,35

47,53

75,88

10.

Bernartice

29,87

57,63

87,50

11.

Zběšičky

34,66

69,19

103,85

3.
4.

Oslava 140 let od založení SDH Stádlec
Poslední červencový víkend se ve Stádlci konaly oslavy k výročí 730 let od první písemné zmínky obcí Stádlec a
Křída. Současně oslavil SDH Stádlec své 140. výročí od založení. Pozvání obdrželi i naši hasiči, kteří se v pátek 28.7.
zúčastnili slavnostní schůze, při které byl starostou obce stádleckým hasičům předán prapor a byli vyznamenáni
zasloužilí členové. V sobotu se družstvo mužů SDH Rataje zúčastnilo s ostatními sbory okrsku slavnostního průvodu
obcí a ukázek dálkové dopravy vody.

45. ROČNÍK KOLOBĚŽKOVÉ GRAND PRIX BECHYNĚ
Čas od času zveřejňujeme v občasníku úspěchy nebo aktivity některých našich spoluobčanů. Mezi největší kulturní a
sportovní akce v našem okolí patří koloběžková grand prix v Bechyni. V letošním roce se tohoto závodu zúčastnila i
početná skupinka z naší obce. V dětských kategoriích reprezentovaly naši obec sestry Leonka a Anička Hánovy,
Baruška Zemanová, Julinka a Magdalénka Burianovy a Simonka Burianová. V hlavním závodě o délce necelé čtyři
kilometry se postavili na start Burian František ml, Roman Šafránek a v 68 letech si zažil závodní premiéru ratajský
rodák žijící v Bechyni, ale nesoucí dres SK Rataje - Jiří Hruška. Všem reprezentantům naší obce děkujeme.

RATAJSKÉ KULTURNÍ LÉTO
V srpnu nás čekají dvě vystoupení v rámci Ratajského kulturního léta plus rocková zábava se skupinou Parkán, kterou
pořádá SDH Rataje. Těšit se můžete na kapelu Red Mouse a Milevskou legendu Fantom. Upozorňujeme zájemce o
nohejbalový turnaj, aby se včas přihlásili. Bližší informace k této akci jsou uvedeny na přiloženém plakátu.

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Firma K + K Poker přijme pro výrobu keramických kachlů v Raděticích jednoho pracovníka - pracovnici. Zájemci
hlaste se na čísle 608 966 229 nebo přímo na dílně v Raděticích č. 4.

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

