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ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ÚNORU
Rejdová Jindřiška
Korbelová Růžena
Hruška Jaroslav
Cihlářová Zdena
Tupý Jaromír

Rataje 8
Rataje 83
Rataje 1
Rataje 58
Rataje 44

91 let
91 let
90 let
70 let
65 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let.

NÁVOD PRO REGISTRACI K OČKOVÁNÍ
PROTI COVID 19
V pátek 15. ledna se v 8 hodin otevřel internetový registrační systém, ve kterém se mohou lidé ve věku nejméně 80 let
přihlásit k očkování proti nákaze covid-19. Očkování je bezplatné a dobrovolné, zájemci si mohou zvolit den, čas
i místo. Víme, že někteří naši spoluobčané již tuto možnost využili. Pokud by si někdo nevěděl rady, přinášíme vám
postup registrace krok za krokem. V případě dalších nejasností vám pomůžeme o úředních hodinách na obecním úřadě.
Co si před přihlášením připravit?
- ten je samozřejmostí jak pro lidi, kteří zvolí registraci přes linku 1221, tak pro ty, kteří se přihlásí
přes internet. Na zadané číslo jim postupně přijdou dva PIN kódy - jeden nutný pro registraci do systému, druhý pro
rezervaci termínu.
- při přihlášení k očkování je nutné zadat několik osobních údajů, jako je číslo pojištěnce nebo rodné číslo.
Proto si raději připravte kartičku pojištěnce a občanský průkaz.
Jak se správně zaregistrovat a zarezervovat si termín?
1. Jako první je třeba vyplnit internetový registrační formulář. Odkaz na něj bude od pátku 15. ledna 8:00 dostupný
na webech uzis.cz a registrace.mzcr.cz. Lidé se také mohou přihlásit k očkování na lince 1221. Vláda, ale prosí, aby

z důvodu možného zahlcení linky lidé raději volili variantu internetového formuláře. S jeho vyplněním mohou pomoci
příbuzní.
2. Ve formuláři nejdříve zájemce vyplní číslo mobilního telefonu, které následně odešle do systému. Na číslo mu formou
SMS zprávy ihned poté přijde speciální PIN kód. Tento klíč k registraci do systému slouží jako bezpečnostní opatření,
které brání, aby systém cíleně nepřetěžovali roboti.
3. Přihlášenému zájemci o očkování se po zadání klíče zobrazí formulář, kde vyplní své jméno, trvalé bydliště, rodné
číslo, číslo pojištěnce a název své zdravotní pojišťovny. Pokud trpí nějakými zdravotními komplikacemi, bude mít
možnost je vybrat ze seznamu a "zakliknout." Vyplní také preferované místo očkování.
4. Jakmile žádost odešle, je první část přihlášení k očkování hotova. Člověk je zaveden do systému jako osoba se zájmem
o očkování.
5. Poté zájemce čeká na SMS s druhým PIN kódem. Ta mu přijde ve chvíli, kdy jej systém vyhodnotí jako člověka
s aktuálně nejvyšší prioritou pro očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný upozorňuje, že kvůli omezenému množství
dávek vakcíny je možné, že všichni lidé, kteří se zaregistrují v pátek, nedostanou SMS s druhým kódem hned obratem,
ale budou muset počkat na uvolnění termínu.
6. Jakmile zájemce obdrží SMS s druhým klíčem, může přistoupit k rezervaci termínu. Na stránkách vyplní nový PIN,
číslo pojištěnce a kliknutím potvrdí, že není robot
7. Nyní senior vyplní rok, měsíc, den a přesnou dobu, kdy by se chtěl nechat naočkovat.
8. Pak už stačí jen potvrdit a hotovo. Zájemce má registrovaný termín pro očkování. Potvrzení si může stáhnout
ve formátu PDF a vytisknout, přijde mu také na mail.
9. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky za 21 dní ve stejný čas. Bude jej ale možné upravit - vláda bude o této
možnosti ještě informovat.

MODERNIZACE KULTURNÍHO DOMU
Obec byla opět úspěšná při žádosti o dotaci, díky tomu budeme moci pokračovat v modernizaci kulturního domu.
Z Programu rozvoje venkova se nám podařilo získat 309 285,- Kč. Z těchto peněz budou vyměněny dveře z výčepu,
z toalet a ze šatny na sál, tím dostanou všechny dveře na sále stejný kabát. Bude pořízená kompletně nová opona. Dále
bude sál vybaven novou ozvučovací technikou, projektorem a projekčním plátnem velkého rozměru. Mírných úprav
se dočkají i prostory šatny.

NÁBOR NA POHÁDKOVOU CESTU
Spolek Ratajských maminek již vyhlíží lepší zítřky a plánuje akce na léto. Jednou z největších by měla být pohádková
cesta. Jistě si pamatujete na loňský první ročník, kdy maminky připravily několik stanovišť s pohádkovými postavami,
u nichž děti plnily úkoly. Například u vodníků chytaly rybičky, s indiánem střílely z praku a luku. Aby mohly maminky
uspořádat akci i letos a obohatit ji o další stanoviště, hledají dobrovolníky, kteří by byli ochotní se převléci do
pohádkového kostýmu a strávit odpoledne s dětmi. Pokud by měl někdo z vás zájem, kontaktujte zástupkyně spolku
ratajských maminek,
které vám podají
bližší informace. Na
přiložené fotografii se
můžete inspirovat při
výběru kostýmu.

SDH RATAJE INFORMUJE
Bohužel vám musíme oznámit, že se letos kvůli přetrvávající pandemii neuskuteční zřejmě nejstarší kulturní akce
pořádána v Ratajích, kterou je hasičský ples. Měl se původně konat 5. března. Ze stejných důvodů se neuskuteční ani
dětské maškarní odpoledne.

JARNÍ VÝZDOBA VÝLOHY OBCHODU
Vánočně vyzdobená výloha našeho obchodu obrázky od místních dětí již není aktuální. Proto paní prodavačka prosí děti
o pomoc. Blíží se jaro a tak téma nové výzdoby jsou jarní motivy. Děti mohou obrázek nakreslit nebo pomocí barevného
papíru a nůžek obrázek vystřihat a poslepovat. Představivosti se meze nekladou. Práce nezapomeňte dětem podepsat.
Výrobky doneste do obchodu do konce února.

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

