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Oslavenkyním gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí a zdraví

RATAJŠTÍ PRVŇÁČCI
V září se opět otevřely dveře škol a děti se vrátily do školních lavic. Pro některé to bude návrat, ovšem pro tři malé
Ratajáky to bude vstup mezi školáky. 1. září zahájí školní docházku Aneta Turečková, Magdaléna Burianová a Vojtěch
Jenšík. Všichni tři budou sdílet první třídu na Základní škole Františka Křižíka v Bechyni. Ratajským prvňáčkům
přejeme, aby jejich další životní krok byl zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostných zážitků.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU
V minulém čísle jsme vám představili kandidáty do zastupitelstva obce. Bohužel na jednoho kandidáta jsme zapomněli.
Tím zapomenutým je pan Tomáš Hána. Tomášovi se tímto moc omlouváme. Celkem tedy můžete vybírat z deseti
uchazečů. Dveře volební místnosti na obecním úřadě se otevřou v pátek 23. září ve 14 hodin, otevřeno bude
do 22 hodin. V sobotu 24. září můžete hlasovat od 8 do 14 hodin. Současně s komunálními volbami proběhnou i volby
senátní, jejichž případné druhé kolo se bude konat o týden později tedy v pátek 30. září a v sobotu 1. října. Čas zůstává
stejný.

SETKÁNÍ STARŠÍCH SPOLUOBČANŮ
V uplynulých letech byli naši starší spoluobčané ochuzeni o tradiční předvánoční setkání. Z tohoto důvodu a také z obav
z rostoucího počtu nakažených Covidem 19 se zastupitelé rozhodli uspořádat tuto akci dříve. Zveme vás tedy 17. září
od 15 hodin do kulturního domu. Posezení doprovodí kapela Lidověnka a program doplní místní děti. Všechny zájemce
prosíme o potvrzení účasti z důvodu zajištění občerstvení, buď emailem, telefonicky nebo přímo o úředních hodinách
v kanceláři obecního úřadu. Kontakty na zodpovědné osoby najdete na konci občasníku.

MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO
Naše obec a místní myslivecké sdružení má před sebou velkou společenskou a mysliveckou akci. Jedná se o 84. ročník
kynologické akce Memoriálu Karla Podhajského. Karel Podhajský (24. května 1871 – 12. září 1930) byl významný
český myslivec, kynolog a autor odborné literatury týkající se myslivosti. Byl jedním ze zakladatelů Československé
myslivecké jednoty, stál v pozadí i při zakládání jednotné plemenné knihy loveckých psů. Členové Československé
myslivecké jednoty oceňovali jeho práci natolik, že na jeho počest po něm pojmenovali nejvyšší zkoušky loveckých
psů. Poprvé se konaly pod názvem Všestranné zkoušky Karla Podhajského roku 1932 v Bystrci u Brna.
Až od roku 1946 se zkoušky jmenují definitivně Memoriál Karla Podhajského. Do roku 1942 probíhaly zkoušky každé
dva roky, v roce 1944 byly kvůli válce zrušeny. Od roku 1946 se konají zkoušky každoročně.
Memoriál Karla Podhajského se postupně vyvinul ve vrcholnou mezinárodní soutěž ohařů v České
republice pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou. Účastníci soutěží o titul Vítěz Memoriálu Karla
Podhajského. Vítěz, který se umístí v I. ceně, navíc obdrží čekatelství titulu CACIT (čekatelství Mezinárodního
šampióna práce). Druhý pes v pořadí, uspěje-li v I. ceně, obdrží čekatelství titulu Res. CACIT. Nejlepší pes plemene
v I. ceně obdrží čekatelství titulu CACT (čekatelství šampióna práce ČR) a druhý nejlepší pes plemene získá čekatelství
titulu Res. CACT. Memoriálu Karla Podhajského se zúčastní nejvýše 20 psů (10 psů z České republiky a 10 psů
ze zahraničí). Pro deset psů z České republiky je podmínkou pro účast na memoriálu úspěšné absolvování Memoriálu
Richarda Knolla v příslušném kalendářním roce. Dalších 10 psů je vybráno pořadatelem ze zemí střední Evropy.
Memoriál Karla Podhajského probíhá podle Zkušebního řádu pro lovecké psy vydaného Českomoravskou mysliveckou
jednotou. Jednotlivé disciplíny jsou shodné se všestrannými zkouškami ohařů, kdy pro dosažení jednotlivých cen jsou
stanoveny vyšší minimální známky jednotlivých disciplín než pro běžné všestranné zkoušky.
Letošní ročník pořádá okresní myslivecké sdružení Tábor v honitbách MS Borečný Rataje, MS Vlastníků Stádlec a MS
Rytíř Hlavatce. Centrem dění se v naší obci stane sportovní areál a budova bývalých kabin. Po celý víkend zde bude
podáváno občerstvení. Na sobotní večer je pro veškerou veřejnost v ratajském kulturním domě připraveno přátelské
posezení s kapelou Hastrmani. Na další stránce občasníku naleznete celý program těchto mysliveckých slavností.

RATAJSKÉ KINO
Po letních promítacích večerech pod širým nebem se vrací ratajské kino do sálu kulturního domu. Na neděli 25. září
od 17 hodin je připravena filmová pohádka Tajemství staré bambitky 2. V hlavní roli se opět představí Tomáš Klus,
Kamila Janovičová a Ondřej Vetchý. Vstupné bude dobrovolné.

VÝSLEDKY NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
Máme za sebou další ročník ratajského kulturního léta. S touto akcí je již sedmnáct let spojený nohejbalový turnaj trojic.
Do letošního ročníku se přihlásilo jedenáct družstev. Jedno družstvo bylo dokonce složeno ze dvou děvčat, které měli
jeden pánský doprovod a nevedlo si vůbec špatně, děvčata obsadila šesté místo. Ratajáky zastupovalo družstvo složené
z Romana a Tomáše Šafránkových, doplněno Jakubem Turečkem. Dále se turnaje z domácích zúčastnili Ladislav Fišer
a Václav Šťástka ml., každý ve svém týmu. Nejlépe si nakonec vedl Václav Šťástka, který obsadil se svými kolegy
sedmé místo. Do finále postoupili stejně jako loni Dřeváci z Liblic a tým Marná snaha z Bechyně. Ti nakonec oplatili
svému soupeři loňskou porážku a celý turnaj vyhráli. Zajímavostí je, že tento tým má ve svém středu hráče, který
je po amputaci jedné nohy a hraje s protézou, o to je jejich vítězství cennější.
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Po letní přestávce se za zelené stoly vracejí ratajští
stolní tenisté. Na konci minulé sezony to vypadalo na
pád do nejnižší soutěže v okrese Tábor, ale díky
přihlášení nových týmů zůstávají ratajští sokolové
v soutěži PTN 1. První zápas sezony 2022-23 odehrají
na domácí palubovce v pátek 16. září od 19 hodin
s týmem z Mezna.

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

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

středa
pátek

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

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

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

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

