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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 5. 3. 2014.
Po zahájení a po kontrole usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce,
kde bylo zjitìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce,
z které vyjímáme:
✦ Rada obce byla starostou informována
o zaøazení naí petice pro opravu komunikací 3. tøíd do zastupitelstva kraje. Stanovisko Jihoèeského kraje není zatím
pozitivní k opravám výe zmínìných
úsekù, nicménì se podaøilo celou situaci tzv. rozhýbat a teï nezbývá ne vìøit,
e k opravì obou úsekù, jak silnice 0336
Dobronská tak silnice 0338 do Dubu,
dojde ji v brzké dobì.
✦ Od 3. 3. 2014 nastoupil do trvalého
pracovního pomìru k obci p. Ladislav
Macek. Nahradil p. Jaroslava Zelenku,
který odeel do dùchodu.
✦ S rychlým nástupem jara jsme jako kadoroènì pøistoupili k nové výsadbì
lesních porostù. S celkovým poètem
3 600 ks sazenic obci výraznì pomohlo
myslivecké sdruení Bøezinka, které vysázelo v rámci zalesòování smrkového
porostu v k.ú. Vøesce pøes 1 100 ks smrku ztepilého.
✦ K lednovému zápisu dìtí do 1. tøídy Z
pøilo 9 prvòáèkù. Pro kolní rok 2014
- 2015 je poèítáno se zaplnìním ji pouze 1. stupnì, a to celkem 30-ti dìtmi. Na
podlimitní stav dìtí za období leden a
srpen 2014 bude obec pøispívat èástkou ve výi 279 304 Kè.
✦ Do Mateøské koly je novì zapsáno
8 dìtí, celkový stav zaplnìní mateøinky
je v poètu 24 dìtí, co odpovídá napl-

nìní jedné tøídy, kterou nae M má.

✦ Kadoroènì se v tomto období na za-

sedání zastupitelstva vede debata na
téma kalkulace ceny vodného. Cena pro
období duben 2013 a bøezen 2014
byla odsouhlasena zastupitelstvem
obce na 29,95 Kè/m3 bez DPH, co je
výsledek pomìru celkových nákladù se
spotøebou vody za kalendáøní rok.
Z poslední statistiky je zøejmé, e spotøeba vody stagnuje, ba naopak mírnì
stoupá. To je dobøe, protoe pomìr nákladù ke spotøebì, má za výsledek cenu
vody. V roce 2013 byla spotøeba 16 500
m3/rok, plánovaná spotøeba na následné období roku 2014 je o 500 m3/rok
vyí. Lehce se uetøilo i na energiích.
Na základì tìchto skuteèností zastupitelstvo odsouhlasilo, e pro následující období bude za 1 m3 spotøebované vody stejná jako v minulém roce
a to 29,95 Kè bez DPH. Beze zmìny
zùstává i tzv. druhá sloka, která je
ve výi 300 Kè/odbìrné místo.
✦ Èeský statistický úøad informoval, e
v období od 22. 2. 2014 do 11. 5. 2014
budou jeho pracovníci provádìt prùzkum a mapovat sociální a ekonomickou situaci domácností. Jde o výbìrové etøení o ivotních podmínkách domácností v Èeské republice, jeho
smyslem je získávat dlouhodobì srovnatelné údaje o sociální a ekonomické
situaci v celkem 32 evropských zemích.
Je tedy moné, e nìkdo z vás bude
statistickým úøadem tázán.
/pokraèování na str. 2/

Obecní úøad Ratiboøské Hory
pøeje vem obèanùm
krásné Velikonoèní svátky.

Kdy vládne modrá
Jarní zahrádky se oblékly
do barev modrých odstínù.
Modøenec, hoøec, pomnìnka
ozdobí skalku i ve stínu.
Kvìt maceky se usmívá
z polních cest, parkù i truhlíkù.
Svou krásou skvìle soupeøí
s kobercem modrých barvínkù.
Romantická záplava kvìtin
výrazných barev a vùní
rozsvítí nae oèi,
utopí se v jejich tùni.
JF
Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
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/dokonèení ze str. 1/
stvo nabídku projednalo a s vidinou monosti jednak vstupu do kotelny a násled✦ Jedním z hlavních bodù programu zastupitelstva byla ji ponìkolikáté otázka ného vyuití prostor pro zázemí sálu, odbudoucnosti obecního sálu, který je kom- souhlasilo nákup vìtí èásti nemovitosti.
pletnì závislý na pøilehlé restauraci. Jak Bohuel, nároky prodávajícího se postuje známo, restaurace je od 1. 9. 2013 za- pem k blíícímu se podepsání kupní
vøená a sál není moné v zimních mìsí- smlouvy tak zvyovaly, e se obchod stal
cích vytápìt pùvodním systémem, tedy nereálným. Jednota, jako meninový vlastkotlem na tuhá paliva, který je umístìn ník, neprojevila ochotu její èást podílu nev suterénu restaurace. Abychom zabrá- movitosti v souèasné dobì prodat. Vzniknili kodám na otopném i vodovodním la tak otázka, zda-li obec, která by byla
systému v celém komplexu, bylo nejprve vlastníkem vìtí èásti restaurace, ale záronaí snahou, domluvit se s obìma maji- veò i spolumajitel tohoto objektu s Jedteli restaurace (Jednota o.d. Tábor a Ing. notou, nedopadla mnohem hùø, ne kdyKarel Starosta CSc.), aby obci, za urèi- by si obecní sál tzv. od restaurace oddìlitých podmínek, umonili vstup do jejich la. Nakonec se tato varianta - nebýt závislí
nemovitosti, a to za úèelem zajitìní to- na restauraci - projevila jako nejideálnìjí.
pení pro oba objekty. Jak se ale øíká, e Není tím myleno, e se pøímo zazdí spodva jsou nìkdy moc, nae snaha byla jovací dveøe z restaurace do sálu (co kdyv tomto pøípadì marná. Majitelé restau- by náhodou do budoucna ...), ale øeení je
race pøed zimou vypustily vodu v celém v samostatné pøípojce vody a odpadu,
topném systému i v rozvodech vody. A to s èím souvisí i plánovaná rekonstrukce
jak v restauraci, tak i v obecním sále, jeli- toalet. Do nastávající zimní sezony je pro
ko se jedná o jeden okruh. Druhým na- nás ale nejvìtí prioritou navrhnout a zreím pokusem byla koupì jedné èásti re- alizovat nový systém vytápìní obecního
staurace, a to od Ing. Starosty, který obci sálu.
nabídl jeho podíl k odkupu. Zastupitel- ✦ S horskou poutí, která pøipadá na 27. dub-

Víte, e ...

... se ve dnech 23. a 24.5.2014 konají volby do Evropského
parlamentu?
n n n
... profesionální arboristická firma provedla bezpeènostní
oøez mohutné lípy u køíku na návsi v Dubu a zdravotní øez
ostatních lip v jejím okolí...

n n n

... v Základní kole se opìt sbírá starý papír a drobné elektrospotøebièe...
n n n

... 2. a 3. kvìtna se uskuteèní sbírka pouitého oacení v sále
kulturního domu...

n n n

... 10. kvìtna bude opìt pøistaven kontejner na velkoobjemový odpad na obvyklém místì v Ratiboøských Horách...

n n n

... byl pøistaven v Ratiboøicích nový kontejner na høbitovní
odpad?
Red.

na, je v obecním sále ve spolupráci s agenturou KOALKO pøipraveno víkendové posezení spolu s pouovou zábavou.
✦ Z pøipravovaných akcí na tento rok to
bude napø. výmìna oken v è.p. 40, rekonstrukce ÈOV, oprava zázemí tìlocvièny, obnova vodohospodáøské infrastruktury a prodlouení vodovodu ve dvou
èástech obce Ratiboøské Hory a hlavnì
oèekáváme, jak rozhodne ministerstvo
pro místní rozvoj, kde máme tøímilionovou ádost o dotaci na obnovu hráze
v Podolí.

V dalích bodech programu zastupitelstva
byl odsouhlasen

zámìr na prodej obecního pozemku p. è.
KN 204/7 (zahrada) o výmìøe 197 m2 v k.ú.
Ratiboøské Hory, zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 203/1 (ostatní plocha)
o výmìøe 100 m2 a 203/29 (ostatní plocha)
o výmìøe 13 m2 v k.ú. Ratiboøské Hory
a zámìr na prodej obecního pozemku
p.è. KN 443/36 (ostatní plocha) o výmìøe
142 m2 a KN 61/2 (zastavìná plocha a nádvoøí) v k.ú. Ratiboøské Hory.
-sta

Sbor dobrovolných hasièù (SDH)
a Zásahová jednotka (JSDHO)
Obec Ratiboøské Hory má zásahovou jednotku, která se od roku
2007 skládá z deseti èlenù Sboru dobrovolných hasièù z Ratiboøských Hor a z Dubu. V loòském èísle Ozvìn jste se mohli doèíst, e
zasahovali pøi povodních.
Pomoc této zásahové jednotky mohou vyuít obèané se souhlasem starosty obce - napø. pøi vytopení sklepù a obytných domù
v dobì deù, havárií vodovodu, odstraòování následkù
ivelných pohrom jako jsou
zlámané stromy, zabezpeèení
ponièené støení krytiny a jiné.Tyto zásahy jsou bezplatné.
Èlenové zásahové jednotky absolvují pravidelná povinná kolení dle odbornosti zaøazení a zdravotní prohlídky.
Jan Rytíø - velitel JSDHO

Èlenové JSDHO pøi zásahu - oøez lípy a katanu
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Ze

kolství

Zápis do první tøídy

V úterý 28. ledna 2014 se konal zápis dìtí do 1. tøídy.
K zápisu se dostavilo 9 dìtí: Tomá Fier, Luká Lhotka,
Pavel Mareda, Denisa Mazáèová, Vítek Smetana,
Radek Strada, Filip Vanìk, Elika Nováková. Vechny
dìti byly pøijaty a pøejeme jim úspìné zahájení kolní
docházky.
Mgr. Irena Melicharová

Støípky ze ivota koly
l Také druhé pololetí bylo pro áky kromì plnìní kolních povinností plné mimokolních aktivit, zábavy a poznání. Koneènì sníh! Zajásali vichni, kdy se 25. ledna
vydali na tradièní lyaøský kurz do Krkono. Na kolu se
jistì tìili i pøedkolácèci, kteøí byli 28. ledna u zápisu
do 1. tøídy. Hodiny kolního vyuèování jsme si 20. února
zpestøili hudebním poøadem. Ani áci, kteøí chodí do
kolní druiny, se po vyuèování nenudí.
l V únoru pro nì uspoøádala paní vychovatelka masopustní
makarní rejdìní, pøi nìm dìti soutìily o nejrychlejího koblihového jedlíka. Zábavu si uily i pøi tvorbì
obrazu Moøe, který namalovaly rukama a zdobí teï
spolu s dalími výrobky nejen druinu, ale i nástìnky
a okna koly.
l Devátá tøída se zúèastnila olympiády z èeského jazyka.
Hauserová a Vrtiková postoupily do okresního kola, kde
obsadily ze 48 soutìících 26. a 30. místo.
l V testování SCIO dosáhli vichni áci, kteøí se hlásí na
S pièkových výsledkù z èeského i anglického jazyka,

Práce i zábava

ivot v Dubu, pøiléhavý název pro obèanské sdruení,
které pùsobí v Dubu u Ratiboøských Hor. První ètvrtletí tohoto roku jsme se seli pøi nìkolika pøíleitostech. Nejdøíve
to byl Dubský Masopust, který jsme chtìli obnovit v pùvodní podobì, následovala ji tradièní oslava MD (Milé Dubské
eny). Nedopøáváme si jen oslav, ale pøiloíme i ruku k dílu
na zkrálování naeho okolí, proto jsme se seli na brigádì,
pøi které jsme poklidili náves v Dubu.
J. Proke

dobrých v matematice. Jiøí Macháèek byl ocenìn za nejlepí umístìní v naem kraji.
l Do mezinárodní soutìe v psaní dopisù (letos na téma Jak hudba ovlivòuje ná ivot), byly odeslány dopisy Hauserové, ilhavecké a Rothbauera.
l Bohatá mimokolní èinnost èeká áky 9. tøídy i v posledním ètvrtletí kolního roku. V dubnu je to návtìva muzikálu v Praze, kina v Mladé Voici a Dne Zemì v Táboøe.
l Po velikonoèních prázdninách se nai budoucí støedokoláci podrobí nejdùleitìjí zkouce - pøijímacím pohovorùm.
Závìr roku je tradiènì spojen se kolním výletem a 9. tøída se navíc zúèastní exkurze do JE Temelín a navtíví chovnou stanici krokodýlù v Protivínì.
J. Filipová

3

bøezen 2014

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

4

bøezen 2014

5

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Z matriky
Blahopøejeme
Frantiek Macek,
Vøesce

83 let

Ratiboøské Hory

80 let

Dub

72 let

Dub

71 let

Podolí

83 let

Ratiboøské Hory

74 let

Vøesce

86 let

Podolí

77 let

Ratiboøské Hory
Karel Mare,
Ratiboøice

73 let

Ratiboøské Hory
Josef Fuèík,
Vøesce
Josef Lamboj,
Ratiboøské Hory
Jozef Binka,
Ratiboøské Hory

73 let

Emilie Hvolková,
Frantiek Rytíø,
Rùena Køíová,
Marie Bìlíèková,
Milan Kuzdas,
Marie Macková,
Aneka Petráòková,
Marie Pecháèková,

Zdenìk Kuèera,

Václav Lhotka,

Paní Alena Melicharová pøi podpisu pamìtní knihy

71 let

82 let
77 let
70 let

Ratiboøské Hory

76 let

Ratiboøské Hory

70 let

Ratiboøské Hory

70 let

Ratiboøice

77 let

Ratiboøské Hory

Dub

72 let

Ratiboøské Hory

Irma Kotlárová,
Miroslav Plachý,
Jiøí Køí,
Marie Kostrounová,
Ratiboøské Hory

86 let

Podolí

88 let

Ratiboøské Hory

79 let

Ratiboøské Hory

74 let

Vøesce

85 let

Ratiboøské Hory

70 let

Vlastimil Klíma,
Mária Sedloòová,
Frantiek Blovský,
Marie Frídlová,
Helena Sedloòová,

Vítáme

Jan Voleman,
árka Stradová,

Paní Emilie Hvolková pøi podpisu pamìtní knihy

Rozlouèili jsme se

Jaroslava Chamrová,
Ratiboøské Hory

1941

Jaroslav Petránìk,
Podolí

1935

Red.
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Alena Melicharová,

Tøíkrálová
charitativní sbírka

Ve støedu 8. ledna 2014 v naí obci probìhla celorepubliková Tøíkrálová charitativní sbírka. Po celé obci chodili tøi králové. Navtìvovali jednotlivé domy, kde zazpívali a pøipomnìli tak putování tøí králù. Postupnì vybrali
2 814, Kè, které byly
pøedány táborskému Domácímu hospici Jordán.
Chtìla bych tímto podìkovat vem, kteøí do této
dobroèinné sbírky pøispìli.
Zdeòka Mareová
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SK Ratiboøské Hory  výsledky JARO 2014
Pøípravná
utkání

MUI

SK Rat. Hory - Sokol Èernovice
SK Ratiboøské Hory - Sokol Mezno
Sokol eleè - SK Ratiboøské Hory
SK Rat. Hory - FC Dyn. Boejovice
DOROST
SK Rat. Hory - SK Èerv. kùò Tábor
SK Rat. Hory - SK Olymp Tábor

0:1
2:2
2:1
7:1
1:2
2:3

Mistrovská utkání
I.B tøída  mui
SK Rat. Hory - 1. FC Boston Kluky
FC Chýnov - SK Ratiboøské Hory

3:3
3:1

Tabulka muù po 16. kole:
1. FC Chýnov
11 3 2 65:22 36
2. SK Kavas Vìtrovy 10 3 3 45:18 33
3. 1. FC Jistebnice
9 4 3 44:23 31
4. 1. FC Boston Kluky 9 2 5 43:38 29
5. FC Bechynì
8 4 4 31:16 28
6. TJ Malice
9 1 6 40:41 28
7. SK Rat. Hory
7 3 6 32:36 24
8. FK Meteor Tábor 6 2 8 34:31 20
9. AFK Smet. Lhota 6 2 8 32:37 20
10. Sokol Záhoøí
6 2 8 26:41 20
11. FK Øepeè-Opaøany 4 4 8 29:46 16
12. TJ Boetice
2 6 8 21:35 12
13. Sokol Sepekov
3 3 10 20:51 12
14. FK Mirotice
2 1 13 19:46 7

Rozlosování JARO 2014
I. B tøída  mui

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO

12.4. 16.30
20.4. 15.00
26.4. 17.00
3.5. 14.30
10.5. 17.00
18.5. 13.00
24.5. 17.00
31.5. 17.00
7.6. 17.00
14.6. 17.00

Lutìní

R. Hory - Bechynì
Malice - R. Hory
R. Hory - Meteor Tábor
Smetanova Lhota - R. Hory
R. Hory - Záhoøí
Mirotice - R. Hory
R. Hory - Øepeè/Opaøany
Boetice - R. Hory
Sepekov - R. Hory
R. Hory - Jistebnice

pro

dìti

Okresní
pøebor DOROSTU
Tabulka
pøed zaèátkem jarní èásti:
1. SK Ratiboøské Hory 6 0 1 21:10 18
2. SK Tuèapy
5 1 1 17: 8 16
3. TJ Draice
4 1 2 14: 7 13
4. FC Chýnov
3 1 3 12:12 11
5. Sokol Sez. Ústí
3 1 3 10: 8 10
6. SK Kavas Vìtrovy 1 2 4 7:12 6
7. Sokol Planá n./Lu. 2 0 5 10:19 6
8. TJ Malice
0 2 5 5:20 2

Okresní pøebor  dorost
14.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE

26.4. 14.00
4.5. 10.00
10.5. 14.00
17.5. 14.00
24.5. 14.00
31.5. 10.30
8.6. 14.00

Planá nad Lu. - R. Hory
Sokol S. Ústí - R. Hory
R. Hory - Malice
R. Hory - Vìtrovy
R. Hory - Tuèapy
Draice - R. Hory
R. Hory - Chýnov

Prodáme stavební parcelu  zahradu

(vhodné pro dva domky), výmìra 2050 m2
v Ratiboøských Horách, za domem è. 64,
autobusová zastávka U Meníkù.
Telefon: 602 240 809
Vyluti køíovku a zjisti jaká potravina se v tajence skrývá?
A vymysli co by si z ní mohl pøipravit k svaèinì.

Z dìtských výrokù: LED JE . . . /viz TAJENKA/ . . .V JINÉM STAVU

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky na obecním
úøadì do konce dubna 2014, dostanou sladkou odmìnu.
Vydává Obecní úøad v Ratiboøských Horách pod registraèním èíslem MK ÈR E 13178.
Adresa redakce: Obecní úøad, 391 42 Ratiboøské Hory  telefon 381 283 087.
Vychází ètvrtletnì. éfredaktor: Radek Lamboj
Redakèní rada ve sloení: Ilona Burianová, Vladimír Vácha.
Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

