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Oslavenci gratulujeme a přejeme do dalších let mnoho štěstí a zdraví.

ZPŘÍSNĚNÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ V JČ KRAJI
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Jihočeském kraji zasedal v pondělí Krizový štáb
Jihočeského kraje. Byla vydána následující doporučení pro kraj. Pro Jihočeský kraj platí od 5. srpna tato
opatření:




Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren
Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb
Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při
pohybu po budově

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V úterý 21. července se sešli zastupitelé v kanceláři obecního úřadu na 15. zasedání. Zastupitelé souhlasili
s prodloužením členství obce v MAS Lužnice. Dále odsouhlasili podání žádosti právě z místní akční skupiny Lužnice
z programu Obnova a rozvoj vesnic na modernizaci kulturního domu. V květnu Jihočeský kraj schvaloval žádosti
o dotace. Naše obec byla úspěšná ve dvou ze tří případů. Z programu na rekonstrukce a opravy venkovských prodejen
získala 80 000,- Kč z požadovaných 140 000,- Kč. Ve druhém případě byla obec úspěšná se žádostí na opravu místní
komunikace. Jedná se o cestu z malé strany na Kozín. Na tuto rekonstrukci obec žádala 285 000,-. Krajští zastupitelé

odsouhlasili 230 000,-. Třetí podaná žádost se týkala obnovy víceúčelového hřiště, na tuto akci bohužel zastupitelé
neslyšeli. Jak jste si mohli všimnout, práce na rekonstrukci obchodu se již rozběhly a střecha dostala nový plášť.
Výměnu krytiny provedla firma Střechy Andráš ze Stádlce. Souběžně byl zateplený strop foukanou vatou. Pokračovat
se bude výměnou rozvaděče a elektrických rozvodů, oslovena bude firma Elexpres Š+V Tábor. Všechny práce budou
probíhat za provozu. V dalším bodě byla schválena žádost o pronájem obecního bytu ve škole. V současnosti jsou opět
všechny byty obsazené. Dále starosta představil dotační program pro majitele lesů s možností žádat o finanční
kompenzaci za vytěžené dřevo napadené kůrovcem. Získat je možné až cca 400,-Kč/m3. V letošním roce proběhne
po šesti letech výměna domovních vodoměrů.

POHÁDKOVÁ CESTA
Maminky mají za sebou další podařenou akci. Tentokrát připravily pro děti akci s názvem Pohádková cesta aneb
Z pohádky do pohádky. V okolí ratajského sportovního areálu bylo připraveno šest stanovišť s úkoly. Na startu čekal
Mach společně se Šebestovou a poté si děti mohly vybrat kudy jejich cesta povede. U dřevěné sochy s vodníkem byli
„opravdoví vodníci“s jezírkem a děti měly za úkol nachytat rybičky a nalovit perly. Za kabinami měl svou bažinu
Shrek s Fionou a děti v bahně hledaly různé drobné předměty. Nechyběla perníková chaloupka, kde čarodějnice dětem
nabídly perníček, který si samy ozdobily. Pod keřem bydlely víly, u kterých se sbíraly houby a uklízel les. Poslední
stanoviště bylo u týpí, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu na terč z luku a z praku. Celou cestu si prošlo přibližně
45 dětí, a to už je pěkná účast!
Maminky by rády touto cestou chtěly poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci akce a dále za zapůjčení
pohádkových kostýmů.

RATAJSKÉ KULTURNÍ LÉTO
V srpnu pokračujeme v programu kulturního léta. V sobotu 8.8. nás čeká 14. Ročník nohejbalového turnaje trojic
O ratajský pohár a večer jsou připraveny 6. Pivní slavnosti s kapelou Red Mouse. Poslední akcí bude letní kino
a promítání české komedie Poslední aristokratka v hlavní roli s Hynkem Čermákem a Tatianou Dykovou. Snad nám
v sobotu 15. srpna bude přát počasí a film si budeme moci promítnout venku.

SDH RATAJE INFORMUJE
Naši nejmladší hasiči vyjeli 5. července k letošní první a zřejmě poslední hasičské soutěži v požárním útoku. Jejich
cílem se stala obec Březnice, kde se konal memoriál Josefa Vaněčka. Družstva dospělých z nejrůznějších důvodů
nebyla schopna sestavit soutěžní tým. Ratajští mladí hasiči postavili dvě družstva a za soupeře měli taktéž dvě
družstva z domácí strany. Náš hasičský potěr obsadil nakonec druhé a čtvrté místo. Soutěžní premiéru si po dvou
trénincích odbyla Nina Davidová a jak ona, tak i ostatní zvládli požární útok po dlouhé pauze na výbornou. Bohužel
díky stále hrozícímu onemocnění covid 19 to byla s největší pravděpodobností letos poslední účast na soutěži.

SVOZ ODPADU
Ve středu 12. srpna proběhne v ranních hodinách svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Vyndejte prosím včas
tyto suroviny před své nemovitosti.

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN
V týdnu od 24. srpna do 31. srpna bude z důvodu dovolené úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
V předešlých číslech občasníku jsme vás informovali o sestupu našich stolních tenistů do nejnižší soutěže. Vše je jako
na houpačce. Díky vysokému množství nově přihlášených družstev by nejnižší soutěž hrálo příliš mnoho týmů
a tak ratajští definitivně jako předposlední zůstávají v soutěži PTN 1, ze které sestupuje pouze poslední Jiskra
Bechyně C. Nově tedy bude hrát všechny tři okresní soutěže stejný počet třinácti týmů. Ročník 2020 – 2021 zahájí
naši reprezentanti v pátek 11. září. Od 19 hodin přivítají na své palubovce nováčka soutěže z Vlásenice.

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

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

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

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

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

Úřední hodiny:

středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

Anna Cvachová

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

