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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 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:
✦ Po dlouhém èekání na odpovìï, jak

budeme úspìní v získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
hráze v Podolí, jsme zaèátkem kvìtna koneènì obdreli tolik oèekávané kladné
rozhodnutí. Získali jsme 2 890 384 Kè,
co odpovídá 90% z celkových nákladù, které jsou 3 191 538 Kè. Na základì
této registrace jsme pøistoupili k výbìrovému øízení na zhotovitele stavby. Byly
obeslány stavební firmy: Døevotvar Chýnov, Aquasys dár nad Sázavou, Daich
Tábor, Hydrokov Tøeboò a Zvánovec Èeské Budìjovice. Vechny stavební firmy
splnili podmínky zadávací dokumentace a podaly v uvedeném termínu cenové nabídky na zhotovení díla. Hodnotící
komise rozhodla o výbìru nejvýhodnìjí nabídky a vybrala nabídku stavební
firmy Hydrokov Tøeboò, se kterou byla
uzavøena smlouva o dílo s celkovou cenou 2 444 444 Kè bez DPH. V souèasné
dobì probíhá doplnìní údajù pro ministerstvo podle skuteènosti vyplývající
z uzavøené smlouvy o dílo. Pøedpokládaný termín výstavby je záøí tohoto roku.
V souvislosti s opravou hráze bude po
dohodì s Rybáøstvím Tøeboò následovat i výstavba bezpeènostního pøelivu
na podolském rybníku. Tím by mìla být
odstranìna nejvìtí pøekáka pøi bleskových povodních, které se v posledních letech stále opakují.
✦ Koncem èervna probìhla v bytovém
domì è. p. 40 v Ratiboøských Horách plánovaná výmìna oken. Pùvodní paletová byla vymìnìna za plastová od firmy
Oknotherm Kaplice, která podala ve výbìrovém øízení nejvhodnìjí nabídku.

I zde jsme byli úspìní pøi získání 50%
dotace z POV Jihoèeského kraje, který
nám pomohl èástkou 170 000 Kè.
✦ V srpnu se doèká nových oken i dalí
obecní budova, a to Pastouka v Dubu.
Zde nás finanènì podpoøil Mikroregion
Venkov, jeho jsme èlenem, který byl
úspìný v získání finanèních prostøedkù z Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje s projektem Podpora rozvoje obèanské vybavenosti Mikroregionu Venkov. Sedmdesáti procentní dotace odpovídá èástce 46 000 Kè.
✦ Z nejhlavnìjích bodù programu zastupitelstva byla otázka pøijmutí èi odmítnutí nabízené dotace na opravu tìlocvièny v Ratiboøských Horách, její ádost
jsme podávali ji v roce 2009. V té dobì
jsme mìli mylenku zbudovat - jak pro
dìti navtìvující Z, tak i pro mimokolní
- prostøedí, kde by mohli vyuít vechny
monosti volnoèasových aktivit. Proto
projekt dostal název Infrastruktura pro
volný èas. Cílem tohoto projektu byla
celková rekonstrukce tìlocvièny, pøístavba posilovny, výstavba odpoèinkového
altánu, umístìní venkovních herních
prvkù a zbudování chodníkù v prostoru
mezi Z a tìlocviènou a s vyuitím celého prostoru na tzv. kolní zahradì. ádost o dotaci byla podána na ROP Jihozápad, ve kterém jsme úspìní nebyli
a po dalím pøehodnocení, které se uskuteènilo následující rok, jsme skonèili

Letní toulky
Rozkvetlé louky, zasetá pole,
pestrobarevné zahrady,
kytice kvìtù na prostøeném stole
- léto, léto je zas tady.
Zahradní parky pod irým nebem,
spoleèné rodinné grilování,
letní pohodu si uívat budem,
se svými pøáteli do svítání.

Z obsahu:

Do nejkrásnìjího parku-pøírody,
na bájeèných výletech zavítáme,
chytáme bronz nìkde u vody
a letní lásky potkáváme.

Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport

Léto je tady v plné kráse,
má barvu malin, jahod, louky,
léto nás do svìta fantazie nese,
láká nás, svádí nás na letní toulky.
JF
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/dokonèení ze str. 1/
opravit, nás pøibrzdila pøi rozhodování. Na
jedné stranì vidina nové tìlocvièny spolu
v náhradních projektech. Po pìti letech
s venkovní hernou a novou posilovnou za
jsme byli znovu osloveni (asi zbyly peníspoluúèasti minimálnì 5 mil. Kè z rozpoèze), jenome situace v naem kolství se
tu obce, na druhé stranì pouhá oprava
rapidnì zmìnila a pøed pìti lety podaný
tìlocvièny (atny, støecha) za cca tøetinoprojekt musel dodret vechna stanovevý výdaj. Nakonec jsme se rozhodli uetøit
ná kriteria. Vznikla otázka, zda-li pøijmout
obci co nejvíce financí z rozpoètu a schvádotaci a postavit novou tìlocviènu s pøilili jsme odmítnutí dotace s tím, e oprava
lehlými stavebními prvky tak, aby to odtìlocvièny bude zapoèata jetì v tomto
povídalo pùvodnímu projektu s tím, e jaroce.
kákoliv zmìna nám nebude v ádném pøí✦
Pøi rozhodování nad systémem vytápìní
padì proplacena. S mylenkou, e celý
sálu bylo rozhodnuto, e mnohem levnìjprojekt musí být pøedfinancován ze straí, co se týká provozu, bude vytápìní plyny obce a tím pádem si budeme muset
nem. Pokud nebude v zimním období delvzít dalí úvìr, a to jen proto, e ve finále
í dobu ádná akce, nebude se muset sál
chceme dnes budovu tìlocvièny pouze
temperovat proti zamrznutí otopného média a tím se zásadnì uetøí na provozu.
Plynové nádoby budou umístìny vedle
sálu, z nich bude plyn (èistý propan) pøiveden do generátoru na výrobu teplého
vzduchu, který pøes modulový hoøák bude
vhánìt horký vzduch do objektu. Abychom
mìli svoje samostatné mìøení spotøeby el.
energie bude zbudována i nová pøípojka
elektøiny do sálu. V pøítím roce je plánována rekonstrukce toalet spolu s novou
pøípojkou vody a odpadu. Tím bude sál
plnì osamostatnìn od vech inenýrských
sítí a nebude závislý na pøilehlé restauraci, její budoucnost je prozatím v nedohlednu.
✦ Za nìkolik dní dojde k plánované opravì
vodohospodáøské infrastruktury v lokali-

tì na Výhonì. Bude vymìnìna èást hlavního vodovodního øadu spoleènì s napojením vodovodních pøípojek. Po zhutnìní bude komunikace pokryta asfaltovým povrchem. Jeliko se jedná o úzkou
komunikaci za telefonní ústøednou, upozoròuji, e bude po dobu opravy celá uzavøena.
✦ Na záøí je plánována dalí obnova vodohospodáøské infrastruktury, tentokráte se
jedná o vody odpadní. I zde ji máme pøipravený projekt a stavební povolení.
Po výbìru dodavatele pøistoupíme k realizaci obnovy technologie èitìní odpadních vod na ÈOV v Ratiboøských Horách.

V dalích bodech programu zastupitelstva
byl odsouhlasen
Zámìr na prodej obecního pozemku
p. è. KN36/2 v k.ú. Vøesce o výmìøe 19 m2,
zámìr na prodej èásti obecního pozemku
p. è KN 1167/1, v k.ú. Ratiboøice u Tábora
o výmìøe cca 58 m2, prodej obecního pozemku p. è. KN 204/7 (zahrada) o výmìøe
197 m2 v k.ú. Ratiboøské Hory, dále prodej
a smìna 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 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
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Víte, e ...
... termín pro zaplacení poplatkù za odpady byl
ji 31.5.2014, vechny opozdilce ádáme
o urychlenou úhradu...

n n n

... kolní jídelna zahájí opìt provoz v pondìlí
25. srpna 2014...

Red.

DubFestík 2014
 II. roèník 
Poslední èervnová sobota patøila ji druhým rokem DubFestíku, pøehlídce Country a Bluegrassových supin. Letoní roèník se vyvedl jak poèasím, tak i skladbou vystupujících skupin, kdy jsme
mohli pøivítat i pøední bluegrassovou skupinu
Blanket Praha, která hraje ji od roku 1985. Své
muzikantské umìní nám pøedvedl i Kvintet Písek,
Ètyøválec Dixie, íznivej Slim a skoro místní Krýgl Boys. O pøíjemné zpestøení se svým vystoupením postaraly Sestry avrdky a ani letos nechybìla výuka country tancù pod vedením taneèní
skupiny Ètverylka z Tábora. Velké podìkování za
organizaci celého festivalu patøí obèanskému sdruení ivot v Dubu, které vás tímto zve na dalí
roèník DubFestíku, opìt za rok poslední èervnovou sobotu.

Lhotkovi u voleb
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Slavnostní pøedání posledního vysvìdèení
ákùm 9. tøídy Z v Ratiboøských Horách
V pátek 27. èervna pøevzali áci 9. tøídy základní
koly v obøadní místnosti obecního úøadu svá poslední vysvìdèení, která jim pøedala tøídní uèitelka
p. Filipová. Starosta se se vemi absolventy rozlouèil, pøedal jim na památku knihu a popøál mnoho
úspìchù v dalím ivotì. Se kolou a uèiteli se za
áky rozlouèil Václav Bednáø.
Pøi pøíleitosti ukonèení pracovního pomìru se pan
starosta rozlouèil s uèitelkou Janou Filipovou a uèitelem Karlem Kaifrem a podìkoval jim za vynikající
práci s dìtmi.
Posledními devááky na naí kole byli:
Václav Bednáø, Matìj Blovský, Vendula Hauserová,
Radek Lamboj, Jiøí Macháèek, Vojtìch Mare, Jiøí
Pakosta, Petr Rothbauer, Ale Svatek, Natálie ilhavecká, Kateøina Vrtiková.

Rozlouèení
s pøedkoláky

V mateøské kole jsme se 19. èervna rozlouèili s pøedkoláky. Dìti si pøipravily kulturní vystoupení, kde zahrály písnièky na flétny, zatancovaly a nakonec zahrály i divadelní pøedstavení. Rodièe a ostatní pøítomní je odmìnily zasloueným potleskem.
Dìti, se kterými jsme se rozlouèili byly Kateøina Cibulková, Tomá Fier, Luká Lhotka, Pavel Mareda, Denisa
Mazáèová, Vítek Smetana, Radek Strada z Ratiboøských
Hor, Luká Macháèek z Pohnání, Elika Nováková z Horních Hrachovic a Filip Vanìk z Ratiboøic. Øeditelka mateøské koly p. Basíková popøála dìtem hodnì úspìchù
ve kole a pøedala jim na památku kníku. Od obecního
úøadu pøevzaly dìti pamìtní list a pastelky.

Zaèátek prázdnin

V sobotu 28. èervna pøipravil SDH Ratiboøské Hory zábavné odpoledne pro dìti a jejich rodièe na louce pod hasièárnou. K vidìní byly ukázky psovodù Policie ÈR i záchranného systému, simulace autonehody a následné uhaení automobilu jednotkou sboru dobrovolných hasièù obce Ratiboøské Hory. Pro dìti byly pøipraveny soutìe s hasièskými
tématy, pro nejmení skákací hrad.

Místní lidová knihovna
Ratiboøské Hory
má otevøeno kadé úterý
od 13.00 do 15.00 hodin.
Zveme vechny ètenáøe k její návtìvì.
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Z matriky
Blahopøejeme

Vladimír Vácha,

Ratiboøské Hory

Podolí

Jaroslav Blovský,

70 let

Jaroslava Boháèová,
Vøesce

80 let

Václav Vítù,
Vøesce

Ratiboøské Hory

Vítáme

89 let

Emil Bìlíèek,
86 let

Aneka Bartáèková,
Vøesce

89 let

Marie Zemanová,
75 let

Vøesce

Pan Jaroslav Blovský pøi podpisu pamìtní knihy

85 let

Leona Benediktová,

Ratiboøské Hory

Rozlouèili jsme se
Váchová Anna
z Ratiboøských Hor

Burian Jan

z Ratiboøských Hor

1928
1989
Red.

Paní Jaroslava Boháèová pøi podpisu pamìtní knihy
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Vítání
obèánkù
V sobotu 17. kvìtna probìhlo
v obøadní místnosti Obecního úøadu
v Ratiboøských Horách slavnostní vítání obèánkù do ivota a do naí
obce.
Místostarosta pan Ing. Vladimír
Vácha pøivítal Karolínu Hájkovou
z Dubu, Marii Vaòkovou ze Vøesec,
Jana Volemana a árku Stradovou
z Ratiboøských Hor. Popøál rodièùm
hodnì úspìchù pøi výchovì dìtí
a pøedal jim penìní dar od obce, maminkám kytièku a pamìtní list, dìtem pak hraèku. Rodièe se podepsali do pamìtní knihy naí obce.
Krátké pásmo básní pro tuto pøíleitost pøipravila s dìtmi základní
koly paní Mgr. Irena Melicharová.
red

Tenisté znovu

V sobotu 21.6.2014 probìhl na
tenisových kurtech na Smyslíku ji
2. roèník tenisového turnaje ve
ètyøhrách  RATIHORY
OPEN CUP o putovní
pohár starosty obce.
Na turnaj pøijalo pozvání 20 hráèù nejenom z jiních Èech ale i z Karlových Varù
a Chebu. Turnaj poskytl divákùm kvalitní
tenis, podpoøeny ideálním poèasím pro
soutìící.

na kurtech

Souèástí sportovního odpoledne
bylo i pøátelské fotbalové utkání
naich nejmeních fotbalistù, kteøí
letos na podzim zahájí svou první soutìní sezonu. I kdy tým starích ákù
FC Táborsko byl nad jejich síly a utkání
skonèilo jejich vysokou porákou, byl to
pro vechny pìkný sportovní záitek
a naím dìtem patøí podìkování za jejich
stateèný sportovní výkon. Putovní pohár
pro vítìze nakonec putoval do Tábora zásluhou vítìzné dvojice - Ladislav Kuba
a Otto Matys. Pohár vítìznému týmu
pøedal místostarosta obce, pan Ing. Vácha. Vzhledem k úèasti pøispìl tento
turnaj nejenom k propagaci tenisu ale
i celé nai obce. Poøadatelé vìøí, e dalí roèník bude mít jetì vyí sportovní
i spoleèenskou úroveò.
Tenisové kurty, které jsou velmi dobøe
pøipravené, jsou plnì k bezplatnì dispozici vem zájemcùm o tenis kadý den.
V souèasné dobì bohuel jejich vyuití
je minimální.
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory

Zhodnocení jara v I. B

Myslím si, e jsme absolvovali jednu z nejúspìnìjích sezón v historii naeho klubu. Dokázali jsme v jarní
èásti navázat na nae kvalitní podzimní výkony a obsadit
koneèné páté místo v tabulce, co povauji za velký úspìch,
i kdy mým tajným snem bylo místo tøetí. I na jaøe jsme
pøedvádìli solidní výkony a odmìnou nám bylo uhraných
19 bodù s aktivním skórem 30:25. Nebylo to ale nijak
snadné, nebo jsme museli neustále mìnit sestavu a to
z dùvodù pracovních, disciplinárních, ale i vinou zranìní.
Mohli jsme proto dát v mistrovských utkáních vìtí anci
naim nadìjným dorostencùm, kteøí se jí zhostili velice
dobøe. Zklamáním pro mì byl jen výkon mustva v domácím utkání o pouti s Meteorem Tábor a zcela zbyteènì
obdrené dvì èervené karty v závìru soutìe. Po velice
krátkém odpoèinku se ale musíme ji plnì soustøedit na
pøítí sezónu. Víme, kde máme jetì rezervy a kde nás
nejvíce tlaèí bota. Musíme kvalitnì a v co nejhojnìjím
poètu absolvovat letní pøípravu. Té je tøeba tým na nìkterých místech posílit a zapracovat do nìj konèící dorostence. Na nae mustvo budou zcela jistì kladeny jiné nároky,
ne kdy jsme minulý rok do soutìe vstupovali jako nováèek. Udìlali jsme od té doby velký výkonostní posun
a z toho vyplývá, e teï nemùeme alibisticky øíct, e se
chceme v soutìi pouze zachraòovat, ale mìli by jsme
minimálnì obhájit letoní vydobyté pozice. Závìrem musím podìkovat vem hráèùm za pøístup a pøedvedené výkony, kterými skvìle reprezentovali nai obec. Velké podìkování patøí té naim divákùm, kteøí nás podporovali
v hojném poètu, a to i na høitích soupeøù. Hráèùm pøeji,
a si uijí krátkého, ale zasloueného volna. Ji v pùlce
èervence ale musíme zaèít s pøípravou na dalí a já doufám e opìt úspìnou sezónu v krajské I. B tøídì. ...

MISTØI SE VÍM VUDY

Po podzimní èásti soutìe jsme byli na prvním místì s náskokem 2 bodù
a mìli jsme jasný cíl, a to tuto pozici udret a do konce soutìe.
Jarní èást sezóny jsme zaèali dobøe a z tøech utkání jsme získali 7 bodù.
Bohuel poté pøiel domácí krach s celkem Vìtrov, se kterým nikdo z nás
nepoèítal. V dalích tøech týdnech jsme ale dokázali uhrát tøi výhry a to
s celky Tuèap, v derby s Chýnovem a kontumaènì v Draicích.
Díky domácí výhøe s nedalekým Chýnovem jsme se stali mistry okresního pøeboru s 34 body a skóre 40:14.
Podìkovat musím vem mým svìøencùm za pøedvádìné výkony po
celou sezónu a také za jejich pøístup k tréninkùm. Mé podìkování patøí
také mému asistentovi Karlovi Codlovi, který mi byl po celou sezónu tzv.
pravou rukou. Podìkování patøí také naím fanoukùm, kteøí nás nejen
v dùleitých zápasech, ale po celou sezónu podporovali.
Na závìr bych chtìl vem dorostencùm popøát mnoho tìstí a úspìchù
v pøechodu do muské kategorie.
Slavomír Mare a Karel Codl

Václav Hoffmann, trenér muù SK Ratiboøské Hory

Z dìtských výrokù: ivlù je pìt - voda, oheò, zemì, vzduch
a maminka øíká, . . . (dokonèení v tajence køíovky).

Lutìní pro dìti
Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadì do konce èervence 2014,
dostanou sladkou odmìnu.
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