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NOVÝ OBČÁNEK RATAJ
Michaele Cvachové a Václavu Třesohlavému se dne 27. srpna narodil syn Šimon.
Rodičům gratulujeme a malému Šimonovi přejeme do života mnoho štěstí a zdraví

RATAJSKÝ PRVŇÁČEK
I letošní rok bude mít naše obec zastoupení mezi prvňáčky. Poprvé do školní lavice usedne Simonka Burianová.
Simonce přejeme, aby se jí na bechyňské základní škole Františka Křižíka líbilo, našla si mnoho nových kamarádů
a hodně úspěchů během celé školní docházky.

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Prezident republiky vyhlásil termín voleb do krajských zastupitelstev České republiky na 2. a 3. říjen 2020. Krajské
volby se konají každé čtyři roky ve 13 krajích. Nevolí se pouze v hlavním městě Praze, protože zastupitelstvo města
má obdobné pravomoci jako zastupitelstvo kraje. Společně s krajskými volbami se koná i první kolo voleb
do Senátu.To se ale letos netýká našeho obvodu. Volební místnost na faře bude otevřena v pátek 2. října od 14 do 22
hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky vám budou doručeny do poštovních schránek nebo
si je budete moci vyzvednout přímo ve volební místnosti.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA
Vzhledem ke stále hrozícímu šíření onemocnění virem Covid 19, žádáme všechny občany, aby prováděli platby
na obecní účty pomocí bezhotovostního styku. Děkujeme.

CENTRUM
MILÍSEK
PROJEKT NOVÝ START

z.s.

Jako členové skupiny Mas Lužnice jsme byli osloveni a požádáni o zveřejnění projektu Nový Start.
Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. realizuje projekt Nový Start. Je určen nezaměstnaným, kteří jsou v evidenci ÚP,
rodičům na rodičovské dovolené nebo i pracujícím, kteří by chtěli najít nové zaměstnání.
V rámci projektu mohou tyto osoby absolvovat rekvalifikační kurzy, získat řidičské průkazy, účastnit se poradenství
s odborníky a projdou i kurzem osobnostního rozvoje.
Projekt je realizován ve městě Bechyni v Hotelu U Draka a jízdné je propláceno.
Více informací naleznete v letáčku.Dále Centrum mladé rodiny Milísek, z. s. nabízí zdarma své služby a poradenství.
Nabízí pomoc všem, kteří například řeší rodinné záležitosti, soukromé, pracovní apod. Nebo těm, na které dolehla
náročná situace související s pandemií koronaviru a s tím spojené navazující obtížné životní problémy.
Neváhejte se na nás obrátit, podpora psychické odolnosti a duševní rovnováhy je důležitá i pro fyzickou stránku
člověka.V příloze najdete letáček s kontakty, kam se můžete obrátit. Jsme tu pro Vás!

OHLÉDNUTÍ ZA RATAJSKÝM KULTURNÍM LÉTEM
Máme za sebou další ročník ratajského kulturního léta. Letošní program se nerodil lehce a díky vládním omezením
nebylo snadné program sestavit. Nakonec se podařilo uspořádat celkem pět akcí. Tři hudební a dvě filmové. Během
akcí bylo na dobrovolném vstupném vybráno 11 919,- Kč. Firma Happy sun, která provozuje na našem katastru
fotovoltaickou elektrárnu podpořila letošní ročník částkou deseti tisíc.

MS BOREČNÝ INFORMUJE
Ratajští myslivci nabízejí možnost odkupu masa ze zvěřiny. Cena zvěřiny černé je 50,- Kč za kg masa mínus 10%
z váhy dolů. Cena srnčího masa bez hlavy a běhů činí 90,- Kč/kg. Pokud budete mít zájem, obraťte se na pana Luboše
Kříže tel: 602 473 997, nebo pana Miloslava Švejdu 737 369 740.
Dále zveřejňujeme termíny honů a naháněk a prosíme, abyste byli v těchto dnech při návštěvě lesů a při procházkách
v jejich okolí obezřetní nebo vůbec do lesů nevstupovali.
Termíny honů: 7. 11., 21. 11., 5.12
Termín naháňky: 26.12.

VÝSLEDKY NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC
V rámci ratajského kulturního léta proběhl již 14. ročník nohejbalového turnaje trojic O ratajský pohár. Již dlouho
dopředu bylo přihlášeno dvanáct týmů, bohužel den před turnajem se jeden z týmů odhlásil. V sobotu ráno se tedy
zaregistrovalo celkem jedenáct tříčlenných družstev. S velkými ambicemi vstupovaly do turnaje i dva domácí týmy.
Jeden tým,který vystupoval pod názvem LDV Team,byl ve složení otec a syn Fišerovi doplněni o Václava Šťástku
mladšího a druhý tým tvořili Roman a Tomáš Šafránkovi s Jakubem Turečkem a nesl jméno Ratajáci. Zastoupení
jsme měli ještě v týmu Tři Trosky, kde figuroval Fanda Stach a v družstvu Myšáci hrál Pavel Tupý. Letošní ročník
doznal změny v systému turnaje. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin, kde se utkaly systémem každý s každým.
Novinkou byly semifinálové zápasy, kde na sebe narazily první tým z jedné skupiny s druhým ze skupiny druhé
a naopak. Vítězové poté postoupili do finále a poražení se utkali o třetí místo. Mezi nejlepší čtyři se probojoval také
domácí tým Ratajáci, který bohužel v semifinále nestačil na pozdější vítězný tým Pedagog z Bechyně. V souboji
o třetí místo nestačili ani na družstvo z Dobročovic a tak na čistě domácí tým zbyla bramborová medaile za čtvrté
místo. Ve finále se utkal již zmiňovaný tým Pedagog a trojice Myšáci. Po velké bitvě se nakonec z vítězství v turnaji
radovalo družstvo Pedagog.

VÝSTAVA HUB
Po krátké odmlce vás opět zveme společně s mykologem Jaroslavem Malým na výstavu hub do sálu kulturního domu.
Těšit se můžete na 150 druhů hub.

2. ROČNÍK RATAJSKÉ
TRAKTORIÁDY
Obec Rataje a tým kolem Stanislava Korbela připravil
po loňském úspěšném prvním ročníku druhé setkání
traktorů domácí i tovární výroby. Těšit se můžete nejen
na traktory, ale účast přislíbil například i majitel
se zrekonstruovaným vozidlem bojové pěchoty.
Všichni jsme jistě zvědaví, jaké soutěže si pro
účastníky organizátoři připravili. Časový harmonogram
najdete na přiloženém plakátu. Upozorňujeme,
že oproti loňskému ročníku je vše posunuté o hodinu
dříve.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Je tu září a k září patří v Ratajích rybářské závody
pořádané panem Miloslavem Švejdou a jeho kamarády.
Letos jsou milovníci rybolovu zváni na rybník v areálu
farmy 26. září. Zahájení a losování míst proběhne
v 7:30. Připraveno bude bohaté občerstvení a pro
každého účastníka věcná cena.

VÝDEJ OBILÍ
Soukromý zemědělec Miloslav Švejda oznamuje vlastníkům pozemků, které má v nájmu, že obilí za nájemné z polí
bude vydávat 19.9. od 8 do 12 hodin.

SBĚRNÝ DVŮR
OPAŘANY

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

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

Úřední hodiny: středa
Úřední hodiny: středa
pátek
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:30
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00

Anna Cvachová

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

