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JUBILEA V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Hánová Božena
Kožíšková Marie

Rataje – Kozín 2
Rataje 32

81 let
75 let

Oběma oslavenkyním gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

ZE SPOLEČNOSTI
V pátek 16. srpna vstoupil do svazku manželského Milan Kožíšek ml., který
řekl ano své přítelkyni Zdeňce Stejskalové. Novomanželům gratulujeme a na
společné cestě životem přejeme mnoho štěstí a vzájemné tolerance.

RATAJŠTÍ PRVŇÁČCI
V letošním roce vstoupí z naší obce mezi školáky dvě děvčata. Poprvé do školních lavic na bechyňské základní škole
Františka Křižíka usednou Anička Hánová a Julinka Burianová. Děvčatům přejeme šťastné vkročení do školních let,
aby mezi spolužáky nalezly mnoho kamarádů a v neposlední řadě po celou školní docházku co nejvíce jedniček.

ZMĚNA SVOZU ODPADU
Firma Rumpold oznamuje, že od 30. 9. 2019 bude provádět svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu.
To znamená každý čtvrtek.

INDIÁNSKÝ DEN
Spolek maminek má na svém vrubu další podařenou akci. Na začátku srpna připravily pro děti soutěžní odpoledne
s indiánskou tématikou. Pro soutěžící byla připravená stezka, na které měli plnit úkoly. Například střelba lukem
a prakem, poznávání rostlin a stop, projít opičí dráhu a na konci v teepee stezka bosých nohou. Za splněné úkoly
čekala děti sladká odměna. Maminky děkují soukromému zemědělci panu Švejdovi za poskytnutí balíků slámy.

VÝSLEDKY NOHEJBALOVÉHO TURNAJE TROJIC
Již po třinácté se vrámci ratajského kulturního léta konal nohejbalový turnaj trojic o Ratajský pohár. Utkat se o tuto
trofej přijelo deset týmů. Ty byly rozlosovány do dvou skupin, kde se utkaly systémem každý s každým. Poté týmy
bojovaly proti sobě dle umístění ve skupinách. Mezi přihlášenými týmy měla zastoupení i naše obec a to ve složení
František Stach, Jakub Tureček a Roman Šafránek. Ratajští nakonec podlehli v boji o páté místo týmu Pedagog II
z Bechyně. Kuriózně svedl zápas proti sobě na jedné straně starostu naší obce a tajemníka města Bechyně proti
starostovi města Bechyně panu Ing. Pavlu Houdkovi, který oblékl dres Pedagogu. Stupně vítězů ovládla družstva
z Bechyně. Souboj o třetí místo vyhrál tým Undus. Ve finálovém zápase přehrála trojice UBS (univerzální bouchači
sportu) družstvo Pedagog I.

OHLÉDNUTÍ ZA RATAJSKÝM KULTURNÍM LÉTEM
Pojďme se poohlédnout za právě skončeným Ratajským kulturním létem. Všechny plánované akce se povedlo i přes
pár kapek zrealizovat pod širým nebem. Doufáme, že jsme se vybranými interprety trefili do vašeho vkusu.
Na obecních internetových stránkách je umístěná anketa, kde můžete ohodnotit a dát hlas vystupujícímu, který se vám
nejvíce líbil. Celkové náklady se vyšplhaly na 51 102,- Kč. Od vás všech, kteří jste se jednotlivých akcí zúčastnili,
byla vybrána částka 21 241,- Kč, děkujeme. Na letošní ročník se podařilo získat sponzorský dar 25 000,- Kč od firmy
provozující fotovoltaickou elektrárnu Happy sun s.r.o., které taktéž velmi děkujeme. V neposlední řadě děkujeme
panu hostinskému, za kterým jde občerstvení pro interprety.

MS BOREČNÝ INFORMUJE
Termíny honů a naháněk do konce roku
Hony a naháňky v kukuřici: 15.9., 22.9., 6.10.
Hon na kachny: 19.10.
Hony na drobnou zvěř: 2.11., 16.11. a 7.12.
Naháňka: 26.12. od 9.hod.
Všechny spoluobčany prosíme, aby v těchto dnech byli v případě návštěvy lesů a procházek po okolí obce opatrní,
nebo do honitby lépe vůbec nevstupovali.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Ještě jednou si dovolujeme pozvat vyznavače rybolovu na 21. září, kdy pan Miloslav Švejda připravil oblíbené
rybářské závody. Sraz účastníků je v 8 hodin na hrázi rybníka v areálu farmy. Startovné činí 200,- Kč. V ceně
startovného je klobása, pečené maso a pivo nebo limonáda. Pro všechny jsou připravené hodnotné ceny.

CYKLOVÝLET
Původně plánovaný cyklovýlet v červnu se díky špatnému počasí neuskutečnil, a tak
si vás dovolujeme pozvat na druhý pokus. Obec Rataje a manželé Hrychovi připravili
cyklovýlet tentokrát na 22. září. Trasa vyjížďky povede z Rataj do Bernartic a dále přes
Květovskou oboru na Zvíkovské podhradí. Odtud do Květova na Osek, Milevsko,
Sepekov, Zálší, Zběšičky a do Rataj. Součástí výletu je návštěva minipivovaru
ve Zvíkovském Podhradí a kláštera v Milevsku. Délka trasy je odhadnuta na 60 km.
V případě špatného počasí se výlet nekoná. Sraz účastníků je v 8:30 hodin před
Hostincem u Lípy.

SDH RATAJE INFORMUJE
Ratajští hasiči zvou všechny spoluobčany na dohasičnou, kterou připravují 5.října od 14 hodin na hřišti. Přijďte
si všichni vyzkoušet hasičinu tak, jak jí znáte se soutěží. Běhat se bude s krátkými dětskými hadicemi, což zvládnou
všichni. Veškeré hasičské náčiní bude zapůjčeno. Utvořte si například rodinný tým a popasujte se s ostatními.

VÝDEJ OBILÍ
Soukromý zemědělec Miloslav Švejda oznamuje vlastníkům pozemků, které má v nájmu, že obilí za nájemné z polí
bude vydávat 5.10. od 8 do 12 hodin.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ
ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne: 24.09.2019 od 08:00 do 16:00 hodin.

Kontakty na zástupce obce

Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

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

úřední hodiny: středa 16:30 – 18:30
pátek 16:30 – 18:00
tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

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

