SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané, dříve než se začtete do nového čísla Obecního občasníku, chtěli bychom
poděkovat panu Milanu Kožíškovi za vydávání předchozích ročníků. Příprava nových čísel bude
z velké části náplní práce nově zvoleného místostarosty. Svými náměty by měli přispívat i ostatní
zastupitelé. Jak jste si na první pohled všimli došlo ke grafickým změnám ve vzhledu a formátu.
Jestli to budou změny k lepšímu nebo horšímu necháme na Vašem posouzení. Zároveň je toto
číslo posledním v tomto roce, proto nám dovolte, abychom Vám jménem celého zastupitelstva
popřáli krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí a zdraví.
Obecní úřad Rataje

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Na 6.11 . starosta řádně svolal ustavující zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body bylo
složení slibu nově zvolených zastupitelů, volba starosty a místostarosty. Na starostu obce byl
navržen a jednohlasně schválen pan Roman Šafránek. Na post místostarosty navrhli zastupitelé
slečnu Kateřinu Malou a pana Františka Buriana. V následném hlasování byl pěti hlasi zvolen
do funkce místostarosty pan František Burian. Oba dva poté poděkovali zastupitelům za důvěru
a po krátké diskuzi starosta zasedání ukončil.
Týden po ustavující
Výb o r
P ře d se d a
Či n n ost
schůzi se zastupitelé sešli
Finanční
ing. Kateřina Malá Příprava a sledování rozpočtu,
na druhém zasedání. Na
pravidelné informování zastupitelstva o
programu bylo stanovení
hospodaření,účast na výběrových
odměn a ustavení výborů.
řízeních
Zastupitelé rozhodli takto:
Kontrolní
Ladislav Cvach Kontrola usnesení zastupitelstva,
za funkci starosty naleží
kontrola spolků financovaných obcí
odměna ve výši 1 4 239,- Sociální: SPOZ
Marie Tupá
Životní jubilea, předávání finančních
Kč, za výkon místostarosty
darů novorozencům, zajištění dětského
9 000,- Kč, ostatním zastudne, podíl na zajištění setkání se
pitelům naleží částka
staršími občany obce.
11 60,- Kč. Částky jsou bez Životní prostředí
Marie Tupá
Veškeré odpadové hospodářství, sběr +
odečtení daně ze mzdy a
zdravotního pojištění. Vý- Bytové hospodářství Martin Zeman evidence
Zajištění chodu obecních bytů, obchodu,
bory a jejich předsedové
jsou uvedeni v tabulce, kde Vodohospodářský Miloslav Švejda hostince
Pravidelné odkalování, objednání
si můžete přečíst i činnost
kontrolních vzorků, odečet vodoměrů,
spadající pod jednotlivé
výbory.

K pramenům
říčky Smutné
Nečekaně vysoký počet účastníku
se sešel na srazu cyklovýletu k prameni říčky Smutné. Cílem osmnácti
cyklistů byl rybník Černý, ze kterého
Smutná vytéká. Tento rybník se nachází u obce Stružinec přibližně
čtyři kilometry od Jistebnice. Trasa
vedla přes Staré Sedlo, Srlín,
Sepekov, Božetice, Jistebnici,
do Stružince a poté se zastávkou
na oběd v Jistebnici přes Opařany
zpět. Z původně plánovaných 48 km
se trasa natáhla až na 62 km.
Všichni účastníci kopcovitou trať
zvládli a ihned po dojezdu se
plánoval cyklovýlet na rok 201 5.
Velké poděkování patří manželům
Hrychovým, kteří výlet naplánovali
a měli připravené zajímavé povídání
k místům, které jsme projížděli.

Drakiáda
Po několika odložených
termínech jsme se třetí listopadovou neděli dočkali
aspoň mírného větříku a tak
nebránilo nic tomu uspořádat
ratajskou Drakiádu. Celkem
se nad Rataje vzneslo šest
draků různé velikosti a barev.
Na závěr si každý mohl opéct
špekáček a ti nejmenší si
domů odnesli sladkou odměnu.

PROSINCOVÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
Opět po roce nás 5. prosince navštíví Mikuláš s andělem a spolu s nimi i čerti. Proto rodiče
nechte otevřenou branku a děti nezapomeňte na básničku!
Myslivecké sdružení Borečný pořádá 1 2.prosince od 20:00 hodin v kulturním domě v Ratajích
tradiční Myslivecký ples. Připravena je bohatá tombola a ukázka z mysliveckých zvyklostí.
K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela Vysočinka. Lístky na ples je možné objednat u pana
Barackého tel.: 725 304 828.
V pátek 1 9.prosince od 1 9:00 hodin se koná v Hostinci u Lípy výroční hasičská schůze SDH
Rataje. Všichni členové sboru jsou zváni.
Setkání starších občanů se zástupci obce proběhne v sobotu 20.prosince od 1 4:00 hodin
v kulturním domě. Srdečně zveme všechny, kteří dovršili věku 55 let. Připraveno je bohaté
občerstvení, k tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela pana Vachty z Milevska.
Obec Rataje a sbor učitelů bechyňské základní školy Františka Křižíka si Vás dovoluje pozvat
v neděli 21 .prosince na oblíbené Vánoční zpívání. Přijďte nasát vánoční atmosféru a ochutnat
vánoční punč s cukrovím. Místo a čas konání bude upřesněn.
Na silvestrovské odpoledne je připraven
tradiční silvestrovský pochod. Výchozí
bod je opět před hostincem u Lípy. Sraz
"turistů" je ve 1 3:00 hodin. Trasa se určí
až dle počasí před pochodem.
Na Nový rok, pokud počasí dovolí, zveme všechny příznivce cyklistiky
na novoroční vyjížďku. Sraz účastníku
je v 1 0:00 před hostincem u Lípy. Jede
se směr Radětice, Bechyně, Senožaty,
Rataje. V případě sněhové nadílky se
kola vymění za běžky.

Prodej vánočních stromků Prodej vánočních kaprů
Obec Rataje přijímá v kanceláři Obecního
úřadu do 1 2.prosince objednávky na vánoční
stromky. Objednat si můžete pouze jeden
stromek na domácnost v Ratajích. Cena je 50,Kč. Prodej se uskuteční v sobotu 20.prosince
od 1 0:00 hodin za prodejnou Jednota.

Soukromý zemědělec pan Švejda nabízí
k prodeji vánoční kapry. Zájemci nechť se
dostaví dne 23. prosince v 8:30 hodin
do areálu bývalého ZD.

Výsledky SK Sokol Rataje
9. kolo
Sokol Sudoměřice u Tábora B - Sokol Rataje 1 : 1 7
1 0.kolo
Sokol Rataje - SDH Nové Dvory B 9 : 9
11 .kolo
Sokol Mladá Vožice B - Sokol Rataje 8 : 1 0
1 2.kolo
Sokol Rataje - SDH Orlov 1 0 : 8

Tabulka soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.

Sudoměřice u Bechyně
Dlouhá Lhota
TJ Dražice B
SK Sokol Rataje
Spartak Sezimovo Ústí C
Sokol Tábor B
Sokol Ml. Vožice B
Jiskra Bechyně C
Sudoměřice u Tábora B
Sudoměřice u Tábora C
Vlásenice - Padařov
TJ SDH Nové Dvory B
TJ SDH Orlov
VS Tábor F
Radimovice u Želče
SK Oldřichov B

Narození nových občánků
Manželům Lukášovi a Zuzaně Šafránkovým se dne 3.listopadu narodila dcera Adélka.
Veronice Knížetové se 1 3.listopadu narodila dcera Anička.
Rodičům blahopřejeme a oběma novorozencům přejeme do života hodně štěstí a zdraví.

Životní jubilea v prosinci
Kožíšková Marie
Příhoda Vladímír

Rataje 75
Rataje 5

75 let
83 let

Oslavencům přejeme hodně štěstí a do dalších let pevné zdraví.
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