AKTUALITY

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

Možná si ani neuvědomujete, ale každý z nás se díky
třídění nebo netřídění odpadu podílí na rozpočtu
obce. Rádi bychom vám přiblížili systém, který naše
obec praktikuje. Jednou z povinností každé obce jako
původce odpadů je zajistit tříděný sběr využitelných
složek. Naše obec, která tento způsob provozuje, je
zapojena do systému EKO-KOM na základě
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Podle této smlouvy pak obec získává
nárok na odměnu. Odměna se vypočítává na základě
pravidelného čtvrtletního hlášení, její výše je závislá
zejména na množství vytříděných odpadů. V praxi to
tedy vypadá takto: za třetí čtvtletí v loňském roce
jsme vytřídili 0,507 t papíru, 0,552 t plastu, 1,173 t
skla a 0,110 t nápojových kartonů. Tento odpad nám
svezla firma Rumpold, která následně podala firmě
EKO-KOM hlášení a ta nám za vytříděný odpad
stanovuje odměnu ve výši 6 998 Kč. Proto čím víc
vytřídíme, tím budou menší náklady na odpadové
hospodářství. Ušetřené peníze se mohou investovat
na jiném potřebném místě. Za každé čtvrtletí je
vydáván žebříček obcí, které jsou do systému
zpětného odběru zapojeny. Za třetí čtvrtletí se naše
obec umístila na 24. místě v okrese Tábor. Například
pro porovnání: Haškovcova Lhota je 8., městys
Stádlec 36., Radětice obsadily 76.místo. V okrese
Písek jsou Bernartice na 41. místě.

6. února Maškarní ples
7. února Dětské maškarní
odpoledne
20. února Hasičský ples
Více informací najdete
uvnitř občasníku.

Nyní bychom popsali problémy, se kterými se v
oblasti odpadového hospodářství potýkáme.
Dlouhodobým nešvarem je odkládání všelijakého
odpadu kolem kontejnerů na tříděný odpad.
Odpad, který se do kontejneru nevejde, není
možné pohodit kolem kontejneru a počítat s tím,
že to někdo uklidí a odveze, tak jako se stalo při
posledním svozu tříděného odpadu dne 22.11.,
kdy byla společně s tříděným odpadem odvezena
do sběrného dvora velká hromada poházených
odpadků, skel apod.
Kontejnery na tříděný odpad (sklo, plasty a papír) jsou vyváženy v pravidelných měsíčních cyklech. Tento
interval je vetšinou dostačující. Pouze v létě se párkrát stalo, že byly kontejnery přeplněné. V tomto
případě je nutné toto oznámit paní Marii Tupé nebo starostovi, kteří zařídí mimořádný vývoz. Místo toho
někteří, než aby dali vědět o plné kontejneru, tak nechají plasty v lepším případě v pytli opřeném o
kontejner, v tom horším jej dokonce vysypou vedle. Nepořádek kolem našich kontejnerů je hodnocen jako
největší v okolí.
Dále je k těmto kontejnerům často odkládán odpad, který tam vůbec nepatří. Obec Rataje má již mnoho let
uzavřenou smlouvu s firmou Rumpold o využívání sběrného dvora v Opařanech. Občan tam může
odevzdat bezplatně veškerý odpad (nábytek, koberce, plechovky od barvy, ředidla apod.) kromě směsného
komunálního, který patří do popelnice. Kdo nemá možnost odvézt velkoobjemový odpad do sběrného
dvora sám, musí počkat na přistavení kontejneru do obce, které se uskuteční na přelomu března, dubna a
dále na podzim.
V obci dlouhá léta funguje systém platby za vývoz popelnice označené samolepící známkou. Cena známky
na jeden vývoz (25,- Kč) je nejnižší v širém okolí. Ale i takto nízká cena je pro některé tak vysoká, že
odpad spálí v kotli nebo například za zahradou. Dle roční evidence zakoupených známek se dá s jistotou
usoudit, kdo si takto počíná. Tam, kde vychází jedna, dvě nebo také žádná zakoupená známka na
nemovitost za celý rok, je to naprosto usvědčující.
Tito „šetřílci“ mohou způsobit to, že se obec nakonec rozhodne zavést paušální roční platbu na obyvatele.

NOVOROČNÍ VYJÍŽĎKA
I přes nepříznivé počasí se našlo
pár odvážlivců, kteří opět přivítali Nový rok cyklovyjížďkou do
Bechyně a zpět.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOREČNÝ o.s.
BECHYNĚ

V minulých číslech občasníku jsme vás informovali o činnosti SDH Rataje a SK Sokol Rataje. Posledním spolkem, který je spojený s naší obcí, je MS Borečný o. s. Bechyně. Proto vám přinášíme pár informací i o tomto spolku. Myslivecké sdružení hospodaří
na 1974 hektarech. Členskou základnu tvoří 35 stálých a 3 čestní členové. Nerozšířenější lovnou zvěří je zvěř srnčí a zvěř černá, z pernaté je to bažant a kachna březňačka. Mezi ohrožené patří
zajíc, jehož stavy jsou silně na ústupu. Hlavním orgánem je devítičlenný výbor. Funkci hospodáře vykonává Luboš Kříž, předsedou je Miloslav Švejda, jednatelem je Jan Hobza a finanční stránku má na strarosti
Ing. Pavel Baracký. Dalšími členy výboru jsou Milan a Zdeněk Hánovi, Václav Richter, Josef Kůta a Martin Kovač. V současné době se řeší přejmenování spolku z MS Borečný o.s. Bechyně na MS Borečný Rataje. Všem členům přejeme lovu a myslivosti zdar.

NABÍDKA SLUŽBY OBČANŮM
Do kanceláře obecního úřadu byla pořízena nová tiskárna Ricoch Aficio MP C2003. Tento stroj umí například skenovat dokumenty formátu maximálně A3 přímo do zadaného emailu. Pokud budete potřebovat,
je vám tento stroj o úředních hodinách zdarma k dispozici. Dále vám budeme moci v blízké době
nabídnout tisk fotografii za úplatu.

KULTURNÍ AKCE NA MĚSÍC ÚNOR
Ratajští hasiči si pro vás na měsíc únor připravili
tři kulturní akce. V pátek 6. února se od 20
hodin v kulturním domě uskuteční Maškarní
ples. Po delší době nám zahraje skupina Teplický Drak. Následujicí den, tedy 7. února, je od
13:30 připraveno Dětské maškarní odpoledne.
Děti se mohou těšit na zábavné hry a dětskou
diskotéku. Plesová sezóna bude zakončena tradičním Hasičským plesem v pátek 20. února od
20 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Vysočinka. Těšit se opět můžete na bohatou tombolu a vepřové hody. Zpestřením bude zábavné
předtančení. Lístky budou k zakoupení v neděli
15. února od 15 hodin v Hostinci U Lípy, dále si
je můžete objednat na telefonním čísle
737977547 u pana Martina Zemana. Pokud
budete mít zájem věnovat hasičům dar do
tomboly, přineste jej prosím ve čtvrtek 19. února
od 18 hodin do salónku místního hostince.

RATAJŠTÍ STOLNÍ TENISTÉ INFORMUJÍ

Naši stolní tenisté vstoupili do nového roku vítězně. Nejdříve s přehledem porazili poslední tým tabulky z
Oldřichova. Tuto výhru následně potvrdili v domácím zápase s Radimovicemi u Želče. Poté v Táboře
zvítězili v důležitém utkání se Sokolem Tábor B a měsíc leden zakončili remízou se silným týmem z
Dlouhé Lhoty. Díky této bodové šnůře přeskočili v tabulce družstvo z Dlouhé Lhoty a v současnosti je náš
tým na skvělém třetím místě. V tomto měsíci bude odehrán pouze jeden domácí zápas se Sudoměřicemi u
Tábora B. Bohužel datum zápasu nám není známo, neboť se kryje s Hasičským plesem. Z tohoto důvodu
bude odehrán v náhradním termínu. Našim borcům za zelenými stoly přejeme, aby jim forma vydržela i v
následujících kolech.

Výsledky

SK Oldřichov B - SK Sokol Rataje 3:15
SK Sokol Rataje - Radimovice 11:7
Sokol Tábor B - SK Sokol Rataje 8:10
SK Sokol Rataje - Olympia Dlouhá Lhota 9:9

SVOZ ODPADU

V sobotu 7. března od 8 hodin opět proběhne svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Nezapomeňte
tento odpad včas vynést před své nemovitosti.

NAROZENÍ NOVÉHO OBČÁNKA
Se zpožděním oznamujeme narození nového občánka naší obce. Manželům Kateřině a Tomášovi
Kolaříkovým se dne 22. prosince narodil syn František. Rodičům a malému Františkovi přejeme do života
hodně štěstí a zdraví. V současnosti je v naší obci hlášeno k 1.1.2015 205 obyvatel.

ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ÚNOR 2015

Cvach Ladislav
Hruška Jaroslav
Fuková Marie
Rejdová Jindřiška
Korbelová Růžena

Rataje 25
Rataje 1
Rataje 3
Rataje 8
Rataje 83

60 let
84 let
95 let
85 let
85 let

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na emailu
posta@ratajeobec.cz.

