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KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA
V minulých číslech občasníku jsme vyzývali zájemce o funkci v zastupitelstvu k podání kandidátky. Výzvu vyslyšelo
celkem deset budoucích uchazečů o vaše hlasy. Pojďme si kandidáty představit. Ze současného zastupitelstva kandiduje
šest stávajících zastupitelů. Starosta obce pan Roman Šafránek, místostarosta František Burian, Jiří Zelenka, Jakub
Tureček, Pavel Richter a Miloslav Švejda. Ing. Kateřina Malá se pro pracovní vytížení rozhodla znovu nekandidovat.
V zastupitelstvu byla osm let a za její práci si zaslouží poděkovat. Dalšími uchazeči jsou Tomáš Hána, Zuzana
Šafránková, Aneta Školková a Ing. Ladislav Cvach ml.
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou od 23. do 24. září.

OHLÉDNUTÍ ZA ČTYŘLETÝM OBDOBÍM
Při příležitosti nových voleb se sluší zrekapitulovat právě končící čtyřleté volební období současného zastupitelstva.
Po volbách v roce 2018, byli do zastupitelstva zvolení tři noví členové. Jmenovitě Jakub Tureček, Jiří Zelenka a Pavel
Richter. Všichni tři výborně zapadli mezi staronové zastupitele a díky tomu byly všechny schůze zastupitelstva
i v případě opačného názoru vedeny korektně a slušně.
Pojďme si připomenout, co se zastupitelům povedlo. Povedlo se dokončit zasíťování nových parcel, které se také
podařilo rychle prodat. Díky tomu má naše obec v současnosti 211 obyvatel a dobré vyhlídky na další růst. Celá akce
si vyžádala 2.477.777,-Kč. S novými parcelami souvisí i další akce, kterou bylo napojení nové kanalizace na stávající.

Cena za zhotovení byla 944 921,84,- Kč bez DPH. Obec na tuto akci získala dotaci 270 000,- Kč z programu Rozvoje
venkova.
Další velkou investiční akcí byla rekonstrukce lesní cesty v Bezinkách. Firma 1. Kamenická stavební a obchodní firma
s.r.o., akci vysoutěžila za 2 089 882,- Kč s DPH. Obci se podařilo získat na tento projekt z Programu rozvoje venkova
dotaci v hodnotě 1 504 356,- Kč. Šlo o první rekonstrukci lesní cesty za pomoci dotace.
Z dalších menších akcí se zrealizovala výměna střešní krytiny a zateplení stropu v obchodě. Novou střechu dostaly
i kabiny na hřišti. V kulturním domě bylo vyměněno topení a na jeviště pořízena nová opona. Poslední investiční akcí,
která jistě stojí za povšimnutí, byla rekonstrukce sociálek v Ratajském hostinci.
Práci zastupitelům neulehčila coronavirová pandemie, několik setkání se konalo z domova dálkově. S obavou jsme
očekávali návrat kulturních akcí, ale i letošní Ratajské kulturní léto nám ukázalo, že jste se bavit nezapomněli.
Ale abychom jen nechválili, několik kostlivců ve skříní zůstalo. Stále není dokončena rekonstrukce dvora bývalé fary.
To by se mělo podařit do konce roku. Další věcí, ve které stále není jasno, ale obec na ní nenese vinu, je převod
Ratajského kostela. I přesto, že s návrhem převodu přišli právě stávající majitelé, tak mezi zástupci římskokatolické
církve nedošlo ke shodě ve věci převodu Ratajského kostela do majetku obce a stále se čeká na souhlas pana faráře
Charypara.
Obecní pokladna je v dobré finanční kondici. Na účtech je 5 527 000,- Kč a jediným závazkem je úvěr na pořízený
traktůrek.

REKONSTRUKCE CESTY NA KOZÍN
Obci se po dlouhé době podařilo zrekonstruovat cestu z malé strany na Kozín. Jako materiál byl použit recyklát, který
obec koupila za výhodných podmínek při rekonstrukci silnice v Senožatech. Práce provedla místní firma pana Ladislava
Cvacha. Upozorňujeme, že cesta není určená k běžnému provozu, ale hlavně pro pěší, cyklisty, maminky s kočárky
a v případě povodní jako evakuační cesta.

FAKTURY ZA VODNÉ
Odběratelé pitné vody si mohou vyzvednout fakturu za odebranou vodu o úředních hodinách v kanceláři obecního
úřadu.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Všichni milovníci rybolovu pozor. Oblíbené rybářské závody se v letošním roce uskuteční výjimečně již v srpnu
a to 27.8. Zahájení a losování míst proběhne v 7:30 na hrázi rybníka v areálu bývalého ZD. Připraveno bude bohaté
občerstvení a pro každého účastníka věcná cena.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V termínu od 19. srpna do 30. srpna bude z důvodu dovolené obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

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

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

Úřední hodiny: středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

Otevírací doba knihovny

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

SBĚRNÝ DVŮR
OPAŘANY
Otevírací doba
Pondělí 14:00 – 18:00
zavřeno
Úterý
Středa 14:00 – 18:00
zavřeno
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
Sobota 8:00 – 12:00

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

