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Není důležité, kolik co stojí, ale kolik ušetříš.
Za každým velkým problémem je jeden malý, který bojuje o to, aby si
otevřel cestu.
Křehké předměty se nějakou záhadou dostanou vždy na dno tašky.

Dostavba vodovodu - poplatek za přípojku
Již více než měsíc probíhá v obci dostavba vodovodu ve zbývající části
obce. Jedná se o velkou investiční akci za téměř 11 milionů korun.
Vzhledem v tomu, že práce probíhají ve velké části obce, žádáme tímto
občany o shovívavost a respektování případných drobných omezení
v obci. Vodovod by měl být dokončen v měsíci září 2014.
Vzhledem k nasmlouvanému počtu přípojek k vodovodu vybírá obec
jednotný poplatek za přípojku ve výši 8.000,- Kč. Poplatek nelze
převádět bezhotovostně, ale je nutné ho zaplatit v hotovosti v úředních
hodinách na Obecním úřadě v Ratajích. Tento poplatek je nutno
zaplatit n e j p o z d ě j i d o 15. č e r v e n ce 2 0 1 4. Po tomto
termínu nebudou již žádné objednávky nezaplacených přípojek
akceptovány. Důvodem je to, že firma bude připojovat jednotlivé
nemovitosti tak, jak jdou za sebou a nebude se vracet i s technikou
k někomu, kdo si přípojku teprve rozmýšlí.
Na rozmýšlení nerozhodnutým tedy zbývá posledních 15 dní. Zvažte
i to, zda v budoucnu, až budete vodu z vodovodu skutečně potřebovat,
dokážete přípojku při plném provozu vodovodu za 8.000,- Kč
vybudovat.

Pálení Husovy hranice - 599 let od upálení Mistra Jana Husa
6. července to bude 599 let od upálení kazatele a reformátora církve
Mistra Jana Husa. I my si tuto událost připomeneme pálením Husovy
hranice v sobotu 6. 7. 2013 od 14 hodin na místním hřišti. Akce je

součástí Ratajského kulturního léta. K poslechu zahraje netradiční
dudácká lidová muzika Duha. Občerstvení je zajištěno.

Ratajské kulturní léto 2014

Obec Rataje

Ratajské
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V měsíci červenci se rozbíhá další ročník Ratajského kulturního léta,
které bude zahájeno pálením Husovy hranice v neděli 6. července 2014
od 14.00 hodin na místním hřišti. Přinášíme Vám program celého
kulturního léta a přejeme vám příjemnou zábavu. Sponzory
Ratajského kulturního léta je obec Rataje a hostinec"U Lípy" (pan
Václav Kniezek) v Ratajích.
neděle
Husova hranice
6. 7. 2014 Netradiční dudácká muzika DUHA
Hřiště
14.00 - 18.00
pátek
11. 7. 2014

SEXTET BAND
(pop, beat, rock, country, lidovka)

pátek
18. 7. 2014

RM BAND Milevsko
(pop, beat, rock, country, lidovka)

pátek
25. 7. 2014

CORA
(pop, beat, rock, country, lidovka)

sobota
2. 8. 2014

COUNTRIO
(country)

U Lípy
19.00 - 24.00
U Lípy
19.00 - 24.00
U Lípy
19.00 - 24.00
U Lípy
19.00 - 24.00

pátek
8. 8. 2014

PARKÁN
(beat, rock)

pátek
15. 8. 2014

BlueGround

Hřiště
21.00 - 1.00
U Lípy
19.00 - 24.00

(moderní country amerického stylu)
V programu kulturního léta došlo ke dvěma změnám v programu.
Píseckou kapelu Johny Band nahradí písecký Sextet Band a na úplný
závěr kulturního léta vystoupí country kapela BlueGround.

"BlueGround je první česká kapela, která hraje moderní country
podle amerického vzoru, který mně vždycky nejvíc bral a fascinoval ...
ovládli své nástroje srovnatelně s Američany ..... ti pánové umí hrát!"
Robert Křesťan

Jihočeská vesnice roku 2014
Dne 16. června 2014 vyhlásil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola
výsledky soutěže Jihočeská vesnice roku 2014. Vítězem se stala obec
Úsilné na Českobudějovicku, druhé místo obsadila obec Pištín
(Českobudějovicko) a na třetím místě skončila obec Třebětice
(Jindřichohradecko). Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec
Čestice (Strakonicko), modrou stuhu za společenský život obdržela
obec Cehnice (Strakonicko), oranžovou stuhu za spolupráci obce a
zemědělského subjektu získala obec Skalice (Táborsko) a zelenou stuhu
za péči o životní prostředí obdržela obec Zvíkov (Českobudějovicko).
Ve vítězné obci žije 350 obyvatel a její starosta Pavel Kašpárek byl v
roce 2011 v rámci celé republiky vyhlášen starostou roku 2011. Obec
Úsilné svým vítězstvím postoupila do celostátního finále Vesnice roku
2014, jehož vítěz bude vyhlášen 20. září 2014 v Luhačovicích.
Soutěže se v letošním roce zúčastnil rekordní počet 42 obcí. Naše obec
se vzhledem k probíhající výstavbě vodovodu v letošním roce soutěže
nezúčastnila.

Poplatek za internet - III. čtvrtletí 2014
Obec Rataje upozorňuje uživatele internetu, že poplatek za internet
na III. čtvrtletí roku 2014 je nutno zaplatit nejpozději do 25. července
2014 na obecním úřadě. Uživatelé, kteří poplatek za internet do

uvedeného termínu neuhradí, se vystavují nebezpečí, že jim bude
internet odpojen.
Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úředních
hodinách nebo převodem z osobního účtu na účet obce
(č.ú.: 0701469389/0800 ), jako variabilní symbol uveďte č.p. vaší
nemovitosti.

Pravidelný sběr elektrošrotu
Vzhledem k malému množstí elektroodpadu bude další sběr
proveden až v sobotu 6. září 2014.

Výsledky hasičské soutěže „O pohár starosty obce“ a
„Memoriálu Jaroslava Zemana“
V sobotu 21. června 2014 se uskutečnil 21. ročník hasičské soutěže
„O pohár starosty obce“ v požárním útoku a 7. ročník „Memoriálu
Jaroslava Zemana“ v požárním toku družstev žen. Tradiční hasičská
soutěž se od roku 2012 skládá z útoku s čerpáním z potoka a z útoku
s čerpáním z kádě. Výsledný čas družstva je součtem obou těchto časů.

Výsledky hasičské soutěže O pohár starosty obce Rataje:
družstvo

potok

káď

součet

1. místo

SDH Srlín mix

41,9

27,46

01:09,36

2. místo

SDH Radětice

59,39

25,41

01:24,80

3. místo

SDH Stádlec mix

52,19

40,63

01:32,82

4. místo

SDH Rataje -veteráni

55,53

41,16

01:36,69

5. místo

SDH Dobronice

01:16,60

28,49

01:45,09

6. místo

SDH Rataje

01:21,88

30,68

01:52,56

Výsledky Memoriálu Jaroslava Zemana:
1. místo

SDH Radětice

41,29

31,27

01:12,56

2. místo

SDH Rataje

56,31

44,29

01:40,60

Životní jubilea v měsíci červenci 2014
Nikdo z občanů obce neslaví v měsíci červenci "kulaté" životní výročí.

