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OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 10. 12. 2014.
Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které
vyjímáme:

✦ S koncem roku byly ukonèeny vechny plánované opravy a rekonstrukce.
První dokonèenou akcí byla rekonstrukce èistírny odpadních vod v Ratiboøských Horách, kde ji od øíjna probíhá
zkuební provoz nového technologického zaøízení. Obì nádre jsou osazeny
novým provzduòovacím systémem
pro homogenizaci jejího obsahu a zároveò pro zabezpeèení poadované hladiny kyslíku. Èas provzdunìní je øízen
digitální èasovou jednotkou a je rozdìlen na dvì èásti, kde v prvním èasovém
úseku probíhají procesy denitrifikaèní,
ve druhém naopak nitrifikaèní.
✦ V polovinì øíjna byl sputìn i nový topný systém v obecním sále. Plynový topný systém byl prvnì vyzkouen na øíjnových akcích poøádaných Sokolem
a Jezdeckým klubem, hlavní zatìkávací zkoukou vak projde a zaèátkem
roku pøi nastávající plesové sezónì. Zároveò byla zbudována i nová pøípojka
elektøiny, aby mìøení a vekeré jistièe
byly v budovì sálu a ne v budovì pøilehlé restaurace, jak tomu bylo doposud. Pro plánovanou novou pøípojku
vody a odpadu do sálu byla zadána ob-

jednávka na provedení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí
a stavebnímu povolení. Nové sítì by
mìly být hotovy v polovinì roku 2015.
✦ S prvními mrazíky byla dokonèena
oprava støechy na tìlocviènì. Byla strena pùvodní plechová krytina a po
poloení tepelné izolace minerální vlnou
byla støecha pokryta novým pozinkovaným plechem, vèetnì nových svodù
a dolo k ukotvení nového hromosvodu. V novém roce nás jetì èekají rekonstrukce obou aten spolu s rekonstrukcí umýváren.
✦ V Podolí zaèala stavba hráze spolu
s opravou bezpeènostního pøelivu na
rybníku Podolským. V souèasné dobì
je stavba víceménì hotová, pouze chybí úpravy okolních prostranství a zbudování zábradlí kolem splavu. Poloení
asfaltového koberce jsme odloili na
jarní období, aby nedolo ke zbyteènému propadu asfaltu vzniklým sesednutím odbagrovaného materiálu v hrázi
rybníka.
✦ Byla podána ádost o dotaci vyhlaovanou Jihoèeským krajem v rámci Programu obnovy venkova 2015. ádost
jsme podali na rekonstrukci støechy
Pastouky v Dubu a oèekáváme 50%
dotaci ve výi 130 000 Kè.
/pokraèování na str. 2/

Vánoèní nálada
Ostýchavé sluneèní paprsky
probouzejí ospalou krajinu.
Støíbrná jinovatka na trávì
mìní se v bílou lavinu.
Modravé nebe potemní
tìkými edými mraky.
Z nich jako bílé baletky
snáí se snìhové vloèky.
Celý kraj tie zahalí
bílá snìhová peøina.
Do zimního kabátku se oblékla
tichá vánoèní krajina.
JF

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport
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/dokonèení ze str. 1/

✦ S firmou ÈEVAK, která nám provozuje
veøejný vodovod, byla otevøena otázka
zokruhování vodovodu z námìstí, ulièkou smìrem na dobroòskou silnici. Jedná se o úsek v délce cca 200 m, který by
vyøeil situaci u tìch rodinných domù,
které dodnes nejsou napojeny na vodovodní øád. Po vypracování projektové
dokumentace se pokusíme zaádat
o dotaci, která by výraznì pomohla výe
uvedenému zámìru.
✦ Od firmy E.ON jsme darem získali nové
LED osvìtlení vánoèního stromu v hodnotì 33 033 Kè.
✦ Rada obce zveøejnila zámìr pronajmout
bytovou jednotku è.3, 2+0 s pøísluen-

stvím, o výmìøe 35 m2 v bytovém domì
è.p. 31 v Ratiboøských Horách. Celé znìní zámìru s podmínkami jsou zveøejnìny
na úøední desce obecního úøadu, popø.
na webových stránkách obce.
✦ SDH Vøesce ve spolupráci s dalími místními obèany zorganizovalo brigádu na
úpravu vzrostlých stromù a køovisek a obnovilo (objevilo?!) tak pùvodní cestu na
okraji Vøesec, která po dalí úpravì povrchu umoní vyuívání hlavnì firmou
Agro-Nova s.r.o., se kterou na toto téma
probìhlo jednání.
✦ Zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet
obce na rok 2015, odsouhlasilo opìtovné uzavøení veøejnoprávní smlouvy na
úseku projednávání pøestupkù s Mìstem

Volby do obecního zastupitelstva

mandát ZO

mandát ZO

Volby do zastupitelstva obce se konaly 10. a 11. øíjna 2014.
Do výpisu ze stálého seznamu volièù bylo zapsáno 601 obèanù. K volbám se jich dostavilo 375, co je 62,39 %.
Volební strana è. 1
Volební strana è. 2
- Sdruení nez. kandidátù
- Za rozvoj celé obce
Jméno
poèet hlasù Jméno
poèet hlasù
Josef Mare
168 Lenka Blovská
255
Imrich Kutný
166 Lubo Hodný
252
Petr ilhavý
146 Antonín Fier
237
Jiøí Krch
144 Radek Lamboj
235
Miloslav Dvoøák
137 Vladimír Vácha
216
Helena Svatková
119 Tomá Basík
217
Václav Lojda
117 Jindøich Proke
194
Karel Malenický
109 Pavel Vanìk
210
Petra Heømánková Fárová 136 Luká Novotný
183
216
David Èerný
110 Josef Slabý
Frantiek Jedlièka
94 Ladislav Vácha
193
Veronika Malenická
90 Petr Køemen
174
223
Miloslav Mazáè
87 Radek Vácha
Jakub Folberger
110 Jan Lojda
173
Lubo Komínek
127 Jaroslav ilhavý
179

Sloení zastupitelstva obce

Starosta: Radek Lamboj; místostarosta: Mgr. Tomá Basík.
Èlenové rady: Lubo Hodný, Jindøich Proke a Pavel Vanìk.
Finanèní výbor ve sloení: Antonín Fier, Lenka Blovská, Jiøí
Krch, Josef Slabý a Miloslav Dvoøák.
Kontrolní výbor ve sloení: ing. Josef Mare, Luká Novotný,
Lenka Blovská, ing. Vladimír Vácha a Josef Slabý.

V í t e ,  e ...

... se nae obec zapojila do projektu vyhláeného MAS Kraji-

nou srdce po názvem Z pohádky do pohádky, jeho cílem
bude odhalení døevìné sochy tématicky spojenou s místní
historií dolování støíbra ...

Tábor, navýilo finanèní pøíspìvek pro
narozené dítì na 5 000 Kè, sjednotilo
a navýilo cenu pro prodej obecních pozemkù na 80 Kè/m2 (týká se pøedzahrádek a pozemkù pøilehlých k RD v obci)
a schválilo Plán spoleèných zaøízení pro
k.ú. Dub u Ratiboøských Hor v rámci komplexní pozemkové úpravy.

V dalích bodech programu zastupitelstva
byl odsouhlasen
Zámìr na prodej èásti obecního pozemku
p.è. KN 688/17 v k.ú. Vøesce o výmìøe
cca 80 m2 a zámìr na prodej obecního pozemku p.è KN 688/17 v k.ú. Ratiboøice
u Tábora o výmìøe 114 m2.
-sta

- sta
Rozpoèet obce na rok 2015
Danì z pøíjmu
Za odpady
Ze psù
Z veøejných prostranství
Daò z nemovitostí
Dotace od KÜ -st.rozp.
Od obcí na kolství
Z loterií, hracích automatù
Správní poplatky
Nájem obecních pozemkù
Lesní hospodáøství
Místní komunikace
Dopravní obslunost
Pitná voda, nájem
Kanalizace
kolství
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
Sál obce
SPOZ
Podpora sportovních oddílù
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Pohøebnictví
Místní hospodáøství
Odvoz odpadu
Veøejná zeleò a prostranství
Dobrovolní hasièi
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Danì za obec
Úroky v bankách
Pojitìní majetku,popl.
Pøevody vlast. rozp. úètùm
Dar FWE

pøíjmy Kè

7 000 000
530 000
17 000
5 000
1 000 000
200 000
20 000
30 000
10 000
50 000
150 000
4 000
180 000

5 000
250 000
120 000
10 000
35 000

5 000
2 000
630 000

výdaje Kè

400
100
12
800
100
900
10
10
20
100
12
120
100
3 092
200
10
100
700
2 350
30
850
1 700
30

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

55 000
630 000
200 000

Celkem
10 453 000
Financování  pøebytek 2014 2 500 000
splátka úvìru

12 431 000

Rozpoèet celkem

12 953 000

12 953 000

522 000

Rozpoèet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
10.12.2014 jako schodkový. Schodek je kryt pøebytkem
hospodaøení r. 2014. Roèní splátka úvìru na vodovod èiní
522 tis.Kè. V rozpoètu je poèítáno s rekonstrukcí zázemí
v tìlocviènì a zbudováním pøípojek do obecního sálu.
Bude-li nutné zahájit dalí akce, bude toto øeeno rozpoètovými opatøeními.
Red.
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Venkovská trnice III

AKCE

Vyuíváte web www.venkovskatrznice.eu nebo katalog podnikatelù, který máte doma, pøi hledání potøebného øemeslníka? Prodáváte nebo nakupujete prostøednictvím bazaru a e-shopu na webu Venkovské trnice? Plánujete akce dle nabídky akcí na webu Venkovské trnice?
Pak jistì uvítáte informace, e Venkovská trnice nestagnuje, ale
dále se rozvíjí.
Venkovská trnice rozíøila svoji pùsobnost na území celkem
12 MAS a poèet potenciálních uivatelù se zvýil o bezmála 160 000
obyvatel. Nedolo vak pouze k územnímu rozíøení Venkovské
trnice, ale také k rozvoji nabízených aplikací. Mezi nejzásadnìjí
patøí zprovoznìní internetového obchodu pro vechny regionální
výrobce a producenty, provázání katalogu podnikatelù a neziskových organizací na GPS navigace, èi mapové výstupy. Projekt Venkovská trnice III je podpoøený v rámci opatøení IV.2.1. Realizace
projektù spolupráce Programu rozvoje venkova ÈR.
Návod, jak pouívat informaèní systém Venkovská trnice
Mezi základní funkce informaèního systému,
které mùete aktivnì pouívat, patøí:

â Vkládání

informací o akcích veho druhu,
které na území probíhají (Akce)

â Vytváøení

prostoru pro smìnu, prodej a koupi
místních produktù èi pouitého zboí (Bazar)

â Pøehled

o podnikatelských
a neziskových subjektech (Katalog)

â Zprostøedkování

prodeje a nákupu rukodìlného
a umìleckého zboí (E-shop)

BAZAR

Pro zveøejnìní pøipravované akce vyplníte formuláø, který naleznete po kliknutí na tlaèítko AKCE
v horním menu na hlavní stránce regionální aplikace. Musíte povinnì vyplnit formuláø, který naleznete
po klinutí na odkaz Pøidat akci v záhlaví stránky:
typ akce, obec, zaèátek konání akce, název akce, název poøadatele akce a kód pro dalí úpravu akce.

V horním menu na hlavní stránce regionální aplikace naleznete
tlaèítko BAZAR. Vstoupíte na stránku, kde je seznam inzerátù
a v jejím záhlaví naleznete odkaz Pøidat nový inzerát. Aby se Vá
inzerát na webové stránce informaèního systému zobrazil, musíte
povinnì vyplnit tyto rubriky formuláøe: typ inzerátu, místo, kde
inzerent bydlí, konec platnosti, text inzerátu, alespoò jeden telefonní kontakt na inzerenta a kód pro dalí úpravy.

KATALOG

Pokud jste nenali svoji kontaktní adresu v titìném Katalogu,
pøesto e pùsobíte na daném území, mùete se zaregistrovat kliknutím na tlaèítko KATALOG v hlavní stránce regionální aplikace.
Zde si pomocí odkazu Zaregistrovat subjekt otevøete elektronický formuláø, kde vyplníte povinné údaje oznaèené èervenou hvìzdièkou. Vyplnìný formuláø odelete prostøednictvím tlaèítka Uloit administrátorovi, ten po schválení údaje o Vás ve vloí do
katalogu.

ESHOP

V horním menu na hlavní stránce regionální aplikace naleznete
tlaèítko E-SHOP. Po vstoupení na stránku, naleznete rozdìlení kategorií nabízeného zboí. Po rozkliknutí vybrané kategorie se zobrazí nabízené zboí. Zboí si mùete seøadit napø. podle ceny, pøejít
do dalí kategorie zboí èi zobrazit zboí dle urèitého regionu. Dále
také lze vyobrazit produkty, které jsou Certifikovanými regionálními produkty.

Pro blií informace kontaktujte kanceláø MAS Krajina srdce, tel.: 380 420 801, maskrajinasrdce@seznam.cz

Lutìní pro dìti

Brigáda na obnovení cesty za duby ve Vøescích

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné
tajenky doplòovaèek na obecním úøadì
do konce ledna 2015, dostanou sladkou odmìnu.

4  MALÝ VODNÍ TOK
1  OBÝVÁK
2  MU. JMÉNO 29. 6. 5  ÁDÁ S PROSÍKEM
6  JENOM
3  SPLÉTÁ

TATI, CO JE TO PORUENÍ TRADICE?  KDYBY TØEBA NÁ
DÌDA DOSTAL K VÁNOCÙM NÌCO JINÉHO NE . . . (tajenka)
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Mistrovská sezona 2014 Jezdeckého klubu Ratiboøské Hory

Závìrem roku, kdy se vypjaté celoroèní tempo uklidnilo, máme trochu
èasu se zastavit a rekapitulovat. A letos
je toho opravdu mnoho. Strávili jsme
na závodech neuvìøitelných 25 pøevánì prodlouených víkendù. Vzhledem
k velmi mírné zimì zaèala nae pøíprava
na sezonu ji v únoru, kdy nám manelé Kamírovi z Borové u Èeského Krumlova pro Báru zapùjèili zkueného poníka Liptona Sinaje a pony sportu jsme
podøídili témìø celou sezonu. A tak se
zrodila nová perspektivní dvojice - Barbora Vaòková a LIpton Sinaj. Samozøejmì jsme nejprve zaèali s drezurní pøípravou a po úspìných kvalifikacích
dvojice zvítìzila v oblastním mistrovství Vysoèiny v kategorii dìtí. Dalí cesta
tak vedla na MÈR pony 2014 do Zduchovic, kde v konkurenci nejlepích po-

níkù Èeské republiky obsadili 3. místo. Dvojice
vyhrála 8 z 9 kvalifikaèních závodù vestrannosti
Zlaté podkovy pony a ve finále po smolné chybì
na posledním parkurovém skoku si z Humpolce
odvezli 2. místo. Následovalo mistrovství republiky ve vestrannosti, kde Bára se Sinajem s pøehledem zvítìzili a stali se tak mistry ÈR pony ve
vestrannosti v roce 2014. S velkými koòmi jsme
letos jezdili opravdu jen do poètu, ale i tak se
dvojici Ing. Pavel Vanìk a Crazy Love podaøilo
zvítìzit jak v oblastním mistrovství Vysoèiny

v drezuøe, tak ve vestrannosti. Dalím
naím trenérským úspìchem je úèast
svìøenkynì Pavla Vaòka Barbory Kamírové na mistrovství Evropy ve vestrannosti v anglickém Bishop Burtonu, kde
si dvojice B. Kamírová a Christo dojela
pro 40. místo mezi stem nejlepích koní
v Evropì.
Po roèní odmlce jsme opìt na konec
jezdecké sezony uspoøádali Hubertovu
jízdu. V lotu 30 koní a za pøihlíení nìkolika stovek divákù jsme projeli okolí Ratiboøských Hor a veèer v sále obce odsoudili a odmìnili vechny zúèastnìné. Hlavní cenu 5000,- Kè kterou vìnovali úèastníkùm Hubertovi jízdy Monika a Jiøí Maredovi jsme rovným dílem rozdìlili
mezi nejlepího jezdce, kterým se stala
Andrea Rùièková z JK Poøíèí nad Sázavou a cenu za nejlepí kostým si odvezl
Jan Pán z Nové Vsi.
Na závìr si dovolím podìkovat vem,
kteøí nás v letoním roce podporovali. Dìkuji vem èlenùm jezdeckého oddílu, za
podporu Obecnímu úøadu v Ratiboøských
Horách, firmì Kamír & Comp. Pacov, majitelùm pozemkù v okolí Ratiboøských
Hor, panu arch. Bartáèkovi za pronájem
pozemku na jízdárnu a pøedevím vem
naim známým a kamarádùm za trvalou
podporu a pomoc.
Pøejeme vem klidné vánoce, hodnì
zdraví a síly v novém roce 2015.
JK Ratiboøské Hory

prosinec 2014

6

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Ze

Blíí se Vánoce a s nimi i konec roku
2014. Bylo by tedy dobré za kolu zhodnotit, jak doposud probìhl kolní rok
2014/2015.
Tøi áci naí koly se zaèátkem øíjna
zúèastnili pøírodovìdné soutìe Poznej
a chraò a umístili se na krásném druhém místì. Jmenovitì se jedná o Mariku
Smetanovou, Dominika Hodného a Ondøeje Smetanu.
Jako loòský rok tak i letos nás v øíjnu
navtívila Policie ÈR s mobilním dopravním høitìm. Ochotní policisté dìtem ve
vysvìtlili a zodpovìdìli jejich zvídavé otázky.
Od zaèátku roku se v mateøské kole
konala také dvì divadelní vystoupení, kterých se zúèastnili i nai áci. Obì tato

kolství

pøedstavení, první s názvem moulové a
druhé O víle, pobavila nejen dìti ale také
uèitelský doprovod.
Ve spolupráci s obèanským sdruením MAS Krajina srdce probìhly ve kole také dva výtvarné workshopy s tématem Z pohádky do pohádky. Dìti se
snaily ilustrovat pohádky, které vymysleli jejich vrstevníci z jiných základních
kol. První technikou byla kresba pastelem, ta byla dìtem dùvìrnì známá, s
druhou technikou (akvarelem) bojovaly
o trochu více, i pøesto vak vznikly krásné obrázky.
Ani v prosinci nebyla ve kole nouze
o akce. Zaèátkem tohoto mìsíce nás navtívily sovy. Jejich ukázka probìhla v
tìlocviènì a byla nesmírnì zajímavá jak

Advent v mateøské kole

Ji tradiènì, kadý rok v pøedvánoèním èase, se dìti z mateøské koly setkávají se svými blízkými, aby jsme si spoleènì vychutnali atmosféru blíících se
svátkù. Letos jsme pozvali Divadélko
Kapárek z Èeských Budìjovic, které mají
dìti rády a dobøe ho znají. Seli jsme se
11.12. v mateøské kole. Máme radost,
e svou návtìvou nás potìsilo nejen
hodnì rodièù, ale i babièek a dìdeèkù,
kteøí se vrátili do dìtských let s pohádkou O Kocouru Mikeovi. Letoní rok
jsme ve kolce zaloili astnou kapelu, dìti tak mají vìtí chu do zpívání,
proto jsme ji prezentovali pøi setkání
s rodièi. Sem tam se nám vloudila do
pøednesu a zpívání nìjaká ta chybièka,
která podtrhovala kouzlo dìtského pro-

jevu. Nechybìl ani èert s andìlem /Mikulá zabloudil/ a nadìlováním balíèkù
dìtem, které financoval obecní úøad. Pøíjemnou atmosféru doplnilo i malé obèerstvení s domácím vánoèním cukrovím.
Nadìlování mìlo pokraèování jetì
15.12., pøi naí kolkové malé vánoèní. Vyprávìli jsme si o vánoèních zvycích, poslouchali koledy a mlsali cukroví
od hodných maminek. Pak se dìti vrhly na dárky pod stromeèkem a celý den
si hrály.
Nai pøedkoláci pøispìli k slavnostní
adventní chvíli svým pøednesem i v kostele 17.12.
Vem pøejeme astný nový rok.
Jaroslava Basíková

pro dìti ze koly tak i pro malé dìti ze
koly mateøské.
9. prosince byl zahájen plavecký výcvik, na který budou dìti dojídìt pravidelnì kadé úterý a do zaèátku bøezna.
V neposlední øadì se musíme zmínit
také o vánoèním vystoupení, které se
konalo 17. prosince. Dìti z mateøské a
základní koly si jako kadý rok pøipravily pásmo básní a písní s vánoèní tématikou. Pod vedením pana uèitele Kuèery
vystoupily také dìti hrající na hudební
nástroje. Dìkujeme vem, kteøí se naeho vánoèního vystoupení v kostele sv.
Vojtìcha zúèastnili a jménem ákù i zamìstnancù Z a M Ratiboøské Hory
pøejeme úspìný vstup do nového roku.
Petra Èekalová

Zápis dìtí do 1. tøídy
Øeditelství Z a M
Ratiboøské Hory
sdìluje rodièùm,
e zápis dìtí do 1. tøídy
pro kolní rok 2015/2016
se koná
ve støedu 21. 1. 2015
od 13.00 hodin

EXKURZE
PLANETÁRIA
V pátek 28. 11. 2014 jsme navtívili,
spoleènì se áky ze Z v Mladé Voici,
Planetárium v Èeských Budìjovicích. Na
exkurzi do planetária jsme odjídìli u
s mnoha informacemi, které jsme získali
v hodinách pøírodovìdy. Celý program
se skládal ze 2 èástí. V první hodinì jsme
sledovali simulaci noèní oblohy, kterou
mùeme pozorovat právì v tomto pøedvánoèním období. Mohli jsme vidìt známá i ménì známá souhvìzdí, hvìzdy, planety a Mìsíc. Poté jsme se pøesunuli do
pøíjemného kinosálu a usadili se v pohodlných sedaèkách. Zde jsme zhlédli zajímavý dokument o vesmíru a pobytu kosmonautù na Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Dozvìdìli jsme se zde také informace o nové raketì Orion, která byla
úspìnì vyputìna o týden pozdìji.
Po ukonèení obou programù jsme si
mohli v hale hvìzdárny zakoupit upomínkové pøedmìty. Exkurze se nám moc líbila a pøinesla nám mnoho dalích zajímavých informací, které urèitì vyuijeme.
áci páté tøídy
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Z matriky
Blahopøejeme

Anna Folbergerová
z Ratiboøských Hor

Václav Truhláø
ze Vøesec

Helena Klímová
z Podolí

Jan Buøiè

z Ratiboøských Hor

77 let
77 let
89 let
83 let

Aneka Vostárková
ze Vøesec

Josef Pecháèek

z Ratiboøských Hor

Libue Jiøíková

z Ratiboøských Hor

Josef Hrstka
ze Vøesec

79 let

Paní Marie Hodná pøi podpisu pamìtní knihy

80 let
84 let
86 let

Ludmila Rothbauerová
z Dubu

Ladislav Prchlík
z Podolí

Marie Hodná

z Ratiboøských Hor

70 let
70 let
80 let
Red.

Pan Josef Pecháèek pøi podpisu pamìtní knihy
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Vítání obèánkù
do ivota

Dne 29. Listopadu 2014 se v obøadní síni Obecního úøadu v Ratiboøských
Horách konalo slavnostní vítání obèánkù
do ivota. Starosta obce Radek Lamboj
pøivítal Albìtu Zelendovou z Dubu,
Leonu Benediktovou a Natálii Komínkovou z Ratiboøských Hor.
Holèièky dostaly pøi této pøíleitosti
hraèku a pamìtní list, rodièe kytièku
a penìní dar od obce. Pásmo básní pro
tuto pøíleitost pøipravila uèitelka Petra
Èekalová s dìtmi základní koly. Rodièe
se pøi obøadu podepsali do pamìtní knihy SPOZ a vyfotografovali se spolu se
svými dìtmi u kolébky s novorozencem.

prosinec 2014
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Zhodnocení roku 2014
Rok 2014 lze oznaèit z pohledu Fotbalového klubu SK Ratiboøské Hory opìt za
velmi úspìný. I v jarních utkáních jsme
dokázali navázat na nae kvalitní podzimní
výkony a obsadili jsme koneèné páté místo, co povauji za velký úspìch. Získaných
42 bodù a aktivní skóre 58:55 bylo v naí
premiéøe v krajské I.B tøídì dobrým poèinem. Také výkony naich dorostencù mìly
patøiènou kvalitu a výsledkem bylo první
místo a titul pøeborníka okresu.
Do podzimní èásti nové sezóny jsme pøihlásili tøi týmy. A mustvo muù do krajské I.B tøídy, B mustvo muù do okresní
IV. tøídy a po dlouhé dobì té drustvo
mladích ákù do okresního pøeboru. Pøípravné období bylo u muù pomìrnì krátké a poznamenané neúèastí nìkterých hráèù na trénincích a pøípravných utkáních.
Nae C skupina I.B tøídy byla v podzimní
èásti nesmírnì vyrovnaná a kadý získaný
bod nás stál hodnì sil. Do soutìe jsme
vstoupili rozpaèitì a nae výkony pøipomínaly jízdu na horské dráze. Té jsme museli
dvì utkání kvùli nepøíznivému poèasí odloit a potom je dohrávat v páteèních termínech, co pro ná úzký kádr nebylo nic
jednoduchého. Neustále jsme museli toèit
sestavu a málokdy jsme hráli v plném sloení. Závìr podzimní èásti jsme ale zvládli
bravurnì a na høitích soupeøù jsme dokázali získat z ménì zápasù více bodù ne
v domácím prostøedí. Ve vyrovnané tabulce z toho nakonec bylo po podzimní èásti
ètvrté místo s 24 body a skóre 27:24, èím
jsme vylepili loòské podzimní maximum
o jeden bod a dvì místa v tabulce. Mrzet
nás mohou zejména nevydaøená utkání
v domácím prostøedí, jinak jsme mohli být
v tabulce jetì výe. Musím naim hráèùm
podìkovat za to, e jsme dokázali navázat
na výsledky z pøedelé sezóny a potvrdit
tak, e nae postavení v tabulce nebylo náhodné. Doufám proto, e vichni hráèi pøistoupí zodpovìdnì k zimní pøípravì, abychom i na jaøe mohli pøedvádìt podobné,
a pokud mono jetì lepí výkony. Chtìli
bychom jetì trochu zamíchat postupovými kartami a skonèit na pomyslné medailové pøíèce.
I ná B tým muù má za sebou vydaøenou podzimní èást sezóny. Zde je nutné
podotknout, e jsme ho zakládali s cílem
zapojit co nejvìtí poèet dorostencù do
muského fotbalu. Bohuel pøístup nìkterých mladých hráèù byl pro mì osobnì
nejvìtím zklamáním. Museli jsme proto
mustvo doplòovat hráèi A týmu, kteøí si
zápasy uívali a vylepili celkové skóre

mustva. Po podzimu tak nae B mustvo
pøezimuje na tøetím místì s 19 body a skóre 45:23.
Nai nejmladí fotbalisté a fotbalistky
mají za sebou premiérovou podzimní èást
sezóny v okresním pøeboru mladích ákù.
Seznamování se se soutìí pro nì nebylo
vùbec lehké. Je ale tøeba ocenit, e i po drtivých porákách na fotbal nezanevøeli a tréninkovou pílí se pomalu zlepovali. Odmìnou jim bylo premiérové vítìzství v posledním kole. Vìøím, e jim jejich zápal do fotbalu a chu zlepovat se vydrí i do jarních
odvet.
Myslím si, e vechna nae drustva
v letoním roce dobøe reprezentovala nai
obec. Musím ocenit i práci na dalím zvelebování fotbalového areálu Smyslík, kde se
nám podaøilo udìlat opìt velký kus práce.
Nejvìtí akcí byla oprava a nátìr oplocení
celého areálu. Za spolupráci a podporu musíme podìkovat zejména Obecnímu úøadu,
ale také vem naim sponzorùm, kteøí se

Výsledky
a tabulky

po podzimu 2014
I.B tøída mui  skupina C
SK Rat. Hory - TJ Malice
1:1
SK Rat. Hory - Sokol Sepekov
3:4
SK Rat. Hory - Sokol Mladá Voice 0 : 0
SK Rat. Hory - SK Kavas Vìtrovy
2:1
1. FC Jistebnice - SK Rat. Hory
3:2
FC Chyky - SK Rat. Hory
0:2
SK Rat. Hory - Slavoj Temelín
3:2
SK Rat. Hory - FK Meteor Tábor
1:3
AFK Smet. Lhota - SK Rat. Hory
4:4
SK Rat. Hory - I. FC Boston Kluky
1:0
FK Øepeè / Opaøany - SK Rat. Hory 1 : 4
SK Rat. Hory - FC Bechynì
0:3
Sokol Záhoøí - SK Rat. Horyy
1:2
Sokol Sepekov - SK Rat. Hory
1:2
Tabulka po podzimu:
1. 1. FC Jistebnice
9 3 2 36:19 30
2. SK Kavas Vìtrovy 7 3 4 38:17 24
3. I. FC Boston Kluky 6 6 2 39:28 24
4. SK Rat. Hory
7 3 4 27:24 24
5. Sokol Ml. Voice 7 2 5 21:18 23
6. FC Bechynì
7 1 6 31:33 22
7. FK Øepeè/Opaøany 6 3 5 22:30 21
8. TJ Malice
5 5 4 26:21 20
9. Sokol Sepekov
6 2 6 31:28 20
10. AFK Sm. Lhota
5 4 5 25:29 19
11. FK Meteor Tábor 5 3 6 33:25 18
12. Sokol Záhoøí
4 3 7 18:32 15
13. FC Chyky
3 3 8 21:27 12
14. Slavoj Temelín
0 1 13 13:50 1

na financování provozu naeho klubu v letoním roce podíleli. Závìrem musím podìkovat vem hráèùm a hráèkám za pøedvedené výkony a pøístup, realizaèním týmùm vech drustev za spolupráci a zejména také naim divákùm, kteøí nás chodili podporovat v hojném poètu i na høitì
soupeøù. Do nového roku pøeji vem hodnì zdraví, tìstí a úspìchù. Naemu klubu
pak pøeji, aby se nám co nejvíce hernì daøilo a vyhýbala se nám zranìní.
Václav Hoffmann,
trenér A mustva SK Ratiboøské Hory

IV. tøída mui  skupina B
SK Èerv. Kùò Tábor - SK Rat. Hory B 3 : 2
SK Rat. Hory B - FC Oldøichov
3:0
FC Míè - SK Rat. Hory B
4 :10
Sokol Koice B - SK Rat. Hory B
3:1
SK Olymp Tábor - SK Rat. Hory B
1:8
Petrastav Radenín B - SK Rat. Hory B 2 : 1
SK Rat. Hory B - 1. FC Jistebnice B 4 : 2
SK Rat. Hory B - SK Èerv. Kùò Tábor 2 : 3
FC Oldøichov - SK Rat. Hory B
1:1
SK Rat. Hory B - FC Míè
8:2
SK Rat. Hory B - Sokol Koice B
5:2
Tabulka po podzimu:
1. SK Èerv. Kùò Tábor 8 0 3 38:21 24
2. FC Oldøichov
6 2 3 28:21 20
3. SK Rat. Hory B
6 1 4 45:23 19
4. Petrastav Radenín B 6 1 4 25:22 19
5. Sokol Koice B
5 1 5 20:24 16
6. SK Olymp Tábor
4 2 5 22:31 14
7. 1. FC Jistebnice B 3 1 7 25:36 10
8. FC Míè
2 0 9 25:50 6
Okresní pøebor  ml. áci
SK Rat. Hory B - Sokol Sez. Ústí
1 :11
FK Meteor Tábor B - SK Rat. Hory B 24 : 0
SK Rat. Hory B - TJ Draice/FK Øepeè 0 : 5
FC Bechynì - SK Rat. Hory B
5:1
SK Rat. Hory B - TJ Malice/SK Vìtrovy 2 : 6
Sokol Chotoviny - SK Rat. Hory B 10 : 0
Loko Veselí/D.Buk. - SK Rat. Hory B 10 : 0
SK Rat. Hory B - Sokol eleè
2:1
Tabulka po podzimu:
1. FK Meteor Tábor B 7 1 0 70:11 22
2. Loko Veselí / D. Buk. 5 3 0 40: 7 20
3. Sokol Sez. Ústí
5 1 2 45:19 17
4. FC Bechynì
5 1 2 33:13 16
5. Sokol Chotoviny 5 0 3 39:14 15
6. TJ Draice/FK Øepeè 3 0 5 25:27 9
7. TJ Malice/SK Vìtrovy2 0 6 20:28 6
8. SK Rat. Hory
1 0 7 6:72 3
9. Sokol eleè
0 0 8 2:89 0
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