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Všem oslavencům přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Není to tak dávno, co jsme v Občasníku psali o problematice odpadového hospodářství v obci. Pokud se ohlédneme za
loňským rokem v této oblasti, zjistíme, že veškeré náklady na odpady (vývoz popelnic, tříděného plastu a provoz
sběrného dvora v Opařanech) činily celkem 199 877,- Kč. Dalo by se říci: Vždyť se to vybere na známkách za vývoz
popelnice“. Bohužel realita je úplně někde jinde. Za známky se loni vybralo pouze 30 440,- Kč. Když k tomu
připočteme částku 22 569,- Kč, kterou obci uhradí společnost Ekokom za tříděný odpad, je to dohromady 53 009,- Kč.
Odečteme-li tuto částku od celkových nákladů, zjistíme, že na odpady obec doplácí 146 868,- Kč. To není málo.
V obci celá léta funguje systém platby za výsyp jedné popelnice. Cenou známky 25,- Kč je „ratajský“ systém zdaleka
nejlevnější v širém okolí. Ale i přesto, že článků na podobné téma bylo napsáno již několik, se najdou domácnosti,
kterým se zdá i takto nízký poplatek za známku vysoký. Zřejmě ano, protože za několik let nezakoupily ani jednu
známku. Některé domácnosti vlastně ani známku evidentně nepotřebují. Na co by jim byla, vždyť nemají ani tu
popelnici. Položme si otázku: „Jak ale ten odpad likvidují? Odpověď je jednoduchá: Vyřeší to spálením v kotli nebo za
zahradou (naposledy se štiplavý kouř z pálení plastů šířil po celé obci v neděli 26. února navečer) nebo jednodušeji
pouhým vyvezením někam do stoky za zahradou.
Jak tedy donutit domácnosti, které zneužívají odpadový systém v obci, k tomu, aby komunální odpad likvidovaly tak,
jak mají – v popelnicích nebo tříděním v kontejnerech, a aby se také podílely na jeho financování?
Neustálé upozorňování například v občasníku, jak je vidět, moc ke zlepšení nevede.

Zvýšením poplatku za známku? Pokud by se náklady a příjmy ve financování odpadového hospodářství měly
vyrovnat, musela by známka na popelnici stát 146,- Kč. Ale to by se vlastně zvýšily náklady jen těm, kteří známky již
kupují.
Zavedením paušální platby? V tomto systému by byli nuceni ti, kteří se financování odpadového hospodářství
vyhýbají, konečně platit. Zřejmě by se také snížilo množství spalovaného odpadu, jelikož už by se takto nedalo šetřit
na známkách jako doposud. Bohužel domácnosti, které odpad hodně třídí a topí například dřevem, by platily více než
v současném známkovém systému.
Není jednoduché nastavit systém, který by byl vyvážený, spravedlivý a dlouhodobě udržitelný. Obec se tímto tématem
musí zabývat a najít řešení.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB V PRODEJNÁCH COOP
V Ratajské jednotě a ve všech označených prodejnách COOP, nyní můžete výhodně platit složenky, hradit faktury a
vkládat hotovost na účet. Kvůli platbám třeba za elektřinu, plyn či telefon již nemusíte cestovat na nejbližší pobočku
pošty, ale vše můžete vyřídit během nákupu v naší prodejně. Díky tomu ušetříte a to nejen čas, ale i peníze.
JAK TO FUNGUJE?
1. Předejte obsluze pokladny složenku k úhradě. Pokud chcete hradit fakturu, vložit hotovost na účet, vyplňte
prosím formulář Platební příkaz, který je k dispozici na prodejně. Můžete hradit částky až do výše 10 000 Kč.
2. Obsluha pokladny zadá údaje z dokladu k úhradě nebo složenky do pokladny a vytiskne potvrzení
s platebními údaji, které zkontrolujete a podepíšete.
3. Uhraďte stanovenou částku. Můžete použít hotovost nebo platbu kartou, za kterou je účtován poplatek 1,5%
z hrazené částky.
4. Obsluha vám na závěr předá potvrzení o provedení platby, které si ponecháte. Uhrazená složenka nebo
platební příkaz zůstanou v pokladně.
Úhrada složenky v hotovosti stojí u pokladen prodejen COOP jen 20 korun. Dalšími výhodami je rychlost a jistota, že
vaše peníze dorazí vždy včas a přesně tam, kam mají. Pokud vás zajímá víc, zeptejte se obsluhy - slečny Hrádkové,
která vám ráda vše vysvětlí a odpoví na veškeré vaše otázky.

SCHŮZE ČLENŮ JEDNOTY
JEDNOTA, Obchodní družstvo Tábor a volební obvody členské základny
v Ratajích vás zvou na členskou schůzi, která se koná 30.3.2017 od 18:30
v salonku Hostince u Lípy. Členská rada Jednoty srdečně zve všechny
členy Jednoty, ale i ostatní spotřebitele z naší obce.

SPORTOVEC MILEVSKA 2016
V pátek 17. února proběhl v milevském kině 21. ročník ankety Sportovec Milevska 2016. V kategorii talent do 18 let
se na druhém místě s počtem 35 hlasů umístil fotbalista Václav Šťástka, hrající krajský přebor starších žáků za
fotbalový tým FC ZVVZ Milevsko. V kategorii družstvo roku, Vašík se svými spoluhráči vyhrál. Nadějný čtrnáctiletý
útočník, který před začátkem sezony přestoupil z FC Bechyně do FC ZVVZ Milevsko, se rychle stal oporou tamního
družstva starších žáků a v probíhající sezoně vstřelil ve 13 zápasech 25 branek. Vašíkovi k umístění v anketě
gratulujeme a v pokračování slibně rozjeté kariéry přejeme hodně dalších sportovních úspěchů, štěstí a zdraví.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Na emailovou adresu obce Rataje se obrátil zastupitel obce Osek u Milevska s žádostí o pomoc paní Šárce Permedlové
a jejím dětem. Ti se po tragické nehodě manžela a tatínka ocitli ve složité životní situaci. Připomínáme, že Lukáš
Permedla bydlel nějaký čas v naší obci v obecním bytě ve škole. Obec Osek vyhlásila na podporu rodiny paní Šárky
Permedlové veřejnou sbírku. Přispět je možno na transparentní bankovní účet, který byl pro sbírku speciálně otevřen u
MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu je 222126266/0600.
Sbírka se koná na území České republiky v termínu od 5.2.2017 do 30.3.2017. V případě jakýchkoli dotazů se
obracejte na Jana Kotrbu - 721 777 835. Obec Osek a paní Permedlová za každý poskytnutý finanční dar děkují.

Nebuďme lhostejní k těžkému osudu svých bližních.

SDH RATAJE INFORMUJE
Dětské maškarní odpoledne
Neočekávaně vysoká návštěva se sešla v nedělní odpoledne 26.3. na dětském maškarním plese. Do ratajského sálu se
přišlo pobavit více než 50 dětí v maskách za doprovodu 80 dospělých. Zábavné hry, které si pořádající ratajští hasiči
připravili, si mnohdy užívali více rodiče než děti. Každé z dětí si odneslo balíček cukrovinek a ovoce.

SK SOKOL RATAJE INFORMUJE
V únoru odehráli naši stolní tenisté tři utkání. První zápas odehráli na bechyňské půdě s Jiskrou Bechyně C, které po
tuhém boji těsně podlehli. V následujícím zápase si poradili na domácí půdě s nováčkem soutěže ZhořKlokot. Měsíc
únor zakončili vítězným zápasem v Orlově. V březnu čekají na ratajské stolní tenisty, poslední čtyři zápasy v sezoně.
Doma se utkají s Vlásenicí a 24.3. s Mas Sezimovo Ústí C. Termín zápasu s Vlásenicí není znám, neboť je kvůli
konání hasičského plesu přesunut.

VÝSLEDKY
Jiskra Bechyně C – SK Sokol Rataje 10:8
SK Sokol Rataje – ZhořKlokot B 17:1
Orlov – SK Sokol Rataje 5:13

Velikonoční turnaj
SK Sokol Rataje pořádá letos netradičně již před
Velikonoci šestý ročník Velikonočního turnaje,
který se koná 11.3. Ratajský turnaj patří do seriálu
Týnské ligy a protože finálový turnaj se bude
konat již 25.3. taktéž v naší herně, musí být
všechny turnaje zařazené do této ligy do 25.3.
odehrány. Finálového turnaje se zúčastní šestnáct
nejlepších hráčů z pěti turnajů. Naši stolní tenisté
vás všechny na oba turnaje zvou.

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

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

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

