prosinec 2012

1

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 6. 12. 2012.
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:
✦ S úèinností od 1. èervence 2012 dolo
k novelizaci zákona è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, která pøinesla pøedevím
tyto základní zmìny: byl rozíøen okruh
poplatníkù, dolo ke zvýení horní hranice sazby poplatku, byla zavedená spoleèná odpovìdnost poplatníka a jeho
zákonného zástupce a obcím bylo umonìno èerpat nìkteré referenèní údaje ze
základního registru obyvatel, údaje z informaèního systému cizincù a údaje
z informaèního systému evidence obyvatel. Znìní nové obecnì závazné vyhláky o místním poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù bylo jedním z hlavních témat posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2012. Sazba poplatku je dvousloková a tvoøí ji dle
§ 10 b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích èástka se stanovenou
horní hranicí 250 Kè za osobu a kalendáøní rok a dle § 10b odst. 4 písm. b)
zákona o místních poplatcích èástka,
kterou zastupitelstvo obce stanoví ve
výi naposledy známých nákladù obce
na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za pøedchozí kalendáøní rok
(pro nás rok 2011), rozpoèítaný na
vechny poplatníky. Skuteèné náklady
na jednoho poplatníka èinili 566 Kè.
Z toho vyplývá, e celková výe poplatku by pøesahovala osmisetkorunovou
hranici. Zastupitelstvo rozhodlo, e pro
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dalí období poèínaje rokem 2013 bude
celková sazba poplatku ve výi 600 Kè
pro poplatníka a rok s tím, e obec bude
dotovat rozdíl mezi vynaloenými náklady a pøíjmy za kalendáøní rok. Celé
znìní obecnì závazné vyhláky je mono shlédnout na úøední desce obecního úøadu, popø. na webových stránkách
obce.
✦ S koncem roku 2012 dolo i k ukonèení akce rekonstrukce vodovodu v Ratiboøských Horách. Bylo poádáno o kolaudaèní souhlas a zároveò i o stanovení ochranného pásma 1. stupnì pro
nový zdroj (vrt pod vodárnou v Rat. Horách). S rychlým nástupem zimního poèasí se pouze v oblasti obou vodáren
nestihly dokonèit sadové úpravy s celkovým doèitìním ploch. Tyto nedodìlky budou odstranìny do konce mìsíce dubna.
✦ Podobná situace související s úpravou povrchù se týká také druhé stavby,
která byla zapoèata v zimním období,
a to rekonstrukce NN v místní èásti Ratiboøice. I kdy pracovníci firmy Intem
Z edivých mraèen bílé vloèky krouí
s.r.o. stihly pøepojit vzduné vedení
a zlehka na zem padají.
s kabelovým, ji nebylo termínovì moné ukonèit povrchové úpravy. Ty buNa stromech ptáci u po jaru touí
dou dokonèeny rovnì v jarních mìsía tie v mrazu èekají.
cích. Zde si myslím, e je tento termínový posun na místì, protoe po uloV zimních zahradách
ení kabelù do rýh dojde po zimì k lepkøiály støechýlù
ímu zhutnìní navrené zeminy. Celá
jak rozaté lustry svítí.
akce mìla být ukonèena do 20. 12.
2012, ale z dùvodu patného poèasí
Jsou plné tajemna, nìhy a symbolù,
investor tuto akci o jeden mìsíc probarvami duhy se tøpytí.
dlouil. V tomto období budou vechJF
ny staré betonové sloupy demontovány a bude provedena montá nových
pozinkovaných stoárù pro umístìní
ra a v k.ú. Ratiboøské Hory. Z dùvodu digitaliveøejného osvìtlení, potamo bezdrázace map dolo u nìkterých parcel k opravì
tového rozhlasu. Náklady na nové vepùvodní výmìry. Oprava se týká pøevánì parøejné osvìtlení, které obec plnì hradila
cel ve ZE (zjednoduená evidence).
ze svého rozpoètu, èinily 597 000 Kè ✦ V novém roce nás èeká kompletní rekonstrukvèetnì DPH.
ce støechy na budovì M, kde ji máme poá✦ V rámci pozemkových úprav dolo
dáno o dotaci z programu obnovy venkova
k dokonèení pøevodu katastrální mapy
jihoèeského kraje. Pùjde o dalí rozsáhlejí
do formy digitální katastrální mapy se
akci, kde dojde jak k výmìnì krovu tak
souèasným doplnìním parcel zjednoi k osazení nových klempíøských prvkù vèetduené evidence a to v k.ú. Dub u Ratinì krytiny. V souèasné dobì se pracuje na
boøských Hor, v k.ú. Ratiboøice u Táboprojektu.
/pokraèování na str. 2/

Zima
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V dalích bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen

✦ rozpoèet obce na rok 2013 spolu s návrhem rozpoètového
výhledu obce pro rok 2012 - 2015.
✦ zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 460/10 (ostatní
plocha) o výmìøe 65 m2 v k.ú. Ratiboøské Hory, zámìr na prodej
obecního pozemku p.è. KN 1143/7 (ostatní plocha) o výmìøe
3 m2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora a zámìr na prodej èásti obecního
pozemku p.è. KN 1145/2 (ostatní plocha) o výmìøe 27 m2 a p.è.
KN 1145/3 o výmìøe 22 m2, oba v k.ú. Ratiboøice u Tábora.
✦ prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 161/1 o výmìøe 523
m2 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor panu Andrei tiakovi za cenu
30 Kè/m2 a prodej èásti obecního pozemku p.è. KN 1144/1
o výmìøe 57 m2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora p. Janì Pospíilové za
cenu 30 Kè/m2.
- sta

Rozpoèet obce na r. 2013
Kapitola
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pøíjmy Kè

Danì z pøíjmù
7 000 000
Daò z nemovitostí
1 000 000
Správní poplatky
30 000
Za odpady
547 000
Ze psù
17 000
Z veøejných prostr.
5 000
Ze vstupného
500
Dotace od kraj. úøadu
312 500
Od obcí na kolství
50 000
Z loterií a hracích aut.
30 000
Nájem obecních pozemkù
40 000
Lesní hospodáøství
300 000
Místní komunikace
Dopravní obslunost
Pitná voda
4 000
Stoèné, kanalizace
180 000
Základní kola
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
Sál obce
9 000
SPOZ
Podpora sport.oddílù
Bytové hospodáøství
210 000
Nebytové hospodáøství
100 000
Veøejné osvìtlení
Høbitovy
Místní hospodáøství
Ekokom + odvoz odpadù
20 000
Veøejná prostranství a zeleò
Dobrovolní hasièi
Zastupitelstvo
Správa obce
40 000
Danì za obec
Úroky v KB
5 000
Pojitìní majetku, poplatky
Splátka úvìru
Dar od FWE
200 000
Celkem
10 100 000
Financování  pøebytek 2012 2 000 000
Rozpoèet celkem
12 100 000

výdaje Kè

1

2

2
1

450
100
12
140
180
800
10
5
20
30
12
90
40
800
200
10
150
700
500
16
740
500
20

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

53 000
522 000
12 100 000
12 100 000

Víte, e ...

... na zaèátku Ratiboøských Hor smìrem od Mladé Voice je
umístìn radar na mìøení rychlosti ...

n n n

... 18.ledna bude v základní kole kurz vaøení s názvem
houby v naem regionu - co s nimi jetì neumíte...
Red.

Kurzy vaøení, ukázka kulináøských
specialit z Èech, Moravy
i ze zahranièí pro Vás!
MAS Krajina srdce pro Vás v rámci projektu Chu a vùnì domova pøipravila
30 kurzù, respektive ukázek vaøení tradièních i kulináøských specialit, které probìhnou v rùzných obcích na území MAS (více
na www.venkovskatrznice.eu nebo www.maskrajinasrdce.cz).
Kurzy povede zkuený lektor, mistr ve svém oboru, Karel
Stuparin, který 36 let vaøil pro Ministerstvo zahranièí nejen
v Èesku, ale i na ambasádách v Nìmecku, výcarsku, Anglii,
Rusku nebo Itálii, kde strávil spoustu let.
V zahranièí ho doprovázela i manelka s dvìma dcerami,
které zde vystudovaly a dnes hovoøí nìkolika svìtovými jazyky.
Bez rodiny bych do toho cestování nejspí neel, rozhodnì to
byla pro nás vechny velká ivotní zkuenost, díky které máme
veobecný pøehled. Tìké byly zaèátky v edesátých letech, v té
dobì jiná monost výjezdu nebyla, hodnotí zpìtnì.
Znal jsem se s celou øadou ministrù zahranièí, ta sluba
nebyla vdy jednoduchá, byl to velký nápor. Do penze mì pustit nechtìli, ale nakonec jsem odeel v dobì, kdy byl ministrem
zahranièí Karel Schwarzenberg. Ta práce u byla skuteènì vyèerpávající, dìlal jsem rauty tøeba také pro 1500 lidí, tabule
jsem pøipravoval napøíklad v Èernínském paláci, kde sídlí Ministerstvo zahranièí, také ale tøeba v budovì Parlamentu, Senátu, na Hradì, ve Valdtejnském paláci atd.
Pan Stuparin, kterému je dnes 69 let, trávil svùj volný èas
jako chalupáø v obci Øemíèov u Mladé Voice u od roku 1986
a dnes je zde v podstatì na stálo. V Øemíèovì to mám rád.
Líbí se mi, jak tu k sobì jsou lidé vstøícní, starosta je snaivý
a sousedy mám prima. Pan Stuparin významnì pomáhá pøi
místních akcích, napøíklad pøi výlovu místního rybníka pøedvedl rùzné techniky zpracování ryb, pro eny zorganizoval kurzy
vaøení s povídáním, díky kterému jsme ho vlastnì pro nae
kurzy také objevili...
Na co se mohou úèastníci kurzù tìit? Lektor vdy pøedvede pøípravu dvou pøedkrmù a polévky dle zahranièní receptury,
dále hlavní jídlo a mouèník dle tradièní receptury èeské nebo
moravské kuchynì. Lektor také pohovoøí o etice stolování pøedvede prostøení tabule a vysvìtlí správné pouití vech prostøených sklenic, pøíborù apod. Na závìr kurzu úèastníci mohou pøipravené speciality také ochutnat, a proto doporuèujeme, aby si pøinesli vlastní talíøek a vidlièku.
Pokud máte nìjaký osvìdèený rodinný recept po babièce,
pøineste jej na kurz s sebou a odevzdejte lektorovi. Pøipravujeme regionální kuchaøku, ve které se právì Vá recept mùe
objevit!
Na spoleèný kulináøský záitek s Vámi se tìí,
Monika Hienlová, manaer projektu
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Ze kolství

Advent ve kole

S první adventní nedìlí jsme si opìt uvìdomili, e se blíí
nejkrásnìjí svátky v roce - Vánoce. Svátky klidu, pohody a tìstí.
Pøíroda se pøikryla snìhobílou peøinkou a stromy si poøídily koíky s ozdobnými rampouchy. Pøestali jsme se mraèit a pustili
jsme se do pøípravy akcí, které nám kadoroènì pøipomenou, e
Vánoce jsou u skoro za dveømi.
V úterý 4. prosince si dìti se svými rodièi mohly vyrobit ve
kole vánoèní pøedmìty, kterými pak obdarovaly své blízké. Sváteèní náladu umocnilo i pohotìní, je pøipravili rodièe ákù. Hned
ve støedu 5. prosince jsme si pøipomnìli, e za starých èasù, kdy
byly Vánoce romantiètìjí, ale také chudí a prostí, chodily po
vesnici postavy v pøevleku. Patøí mezi nì i Mikulá v doprovodu
andìlù a èertù. U nás navtívil dìtièky v mateøské kole a v druinì a obdaroval je cukrovím a ovocem. Potom se rozbìhly u
naplno pøípravy na vánoèní setkání v kostele, které bylo i tentokrát plné poetické a kouzelné atmosféry. Vichni áci zpívaly ve
sboru koledy, nìkteøí recitovali a jiní hráli na hudební nástroje.
Pøipomnìli jsme si té, e Vánoce jsou plné tradic a symbolù
a pøíleitostí k obdarování svých blízkých. Milým pøekvapením
byli letos áci mateøské koly a vystoupení uèitelù základních
kol, kteøí zazpívali vánoèní písnì v rytmu country.
Tradiènì se na závìr konal vánoèní trh, kde si rodièe mohli
vybrat nìkterý z výrobkù ákù a ochutnat chloubu paní kuchaøek
- jableèný trúdl.
V posledním týdnu adventu jsme 19. prosince zhlédli v Mladé
Voici filmové pøedstavení a nakonec, tìsnì pøed vánoèními svátky, jsme si v Táboøe prohlédli výstavu betlémù a poté navtívili
Muzeum èokolády.

Adventní èas spojený s oèekáváním a rozjímáním se naplnil.
Vìøíme, e i vy, ètenáøi Ozvìn, jste proili ty nejkrásnìjí chvíle se
svými nejbliími a obdarovali je dárky z lásky. A pokud jste dodreli i nìkterých ze zvykù a symbolù, budete i v letoním roce mít
tìstí, penízky a hlavnì pevné zdraví.
Jana Filipová

Mikuláská diskotéka
Mikuláská v Pastouce

Stejnì jako kadý rok se na sklonku roku konala v Dubu
v Pastouce Mikuláská besídka. Letos se organizace pøíjemného odpoledne pro nae dìti ujalo obèanské sdruení ivot
v Dubu, které za pøispìní Obecního úøadu pøipravilo zábavný
program, pøi kterém si dìti vyrobily vánoèní ozdoby z hlíny a
rùzné papírové èertíky. Samozøejmì nechybìl ani pøíchod Mikuláe, andìla a èertù, kteøí si vyslechli krásné básnièky a dìtem nadìlili balíèky dobrot. Besídku zakonèila dìtská diskotéka, pøi které se bavili i dospìlí. Na závìr nutno dodat, e se nás v Pastouce
selo tolik, e praskala ve vech a vichni se u tìíme na dalí
pøíleitost ke spoleènému setkání.

V sobotu 8. prosince se v sále obce konala mikuláská diskotéka.V mrazivé odpoledne se selo 50 dìtí se svými rodièi i prarodièi a vichni s napìtím oèekávali pøíchod Mikuláe, andìla a èertù.
Èekání si zkrátili zhlédnutím ohnivé show v podání Martiny
a Eliky Bøezinových.Poté vbìhli do sálu èerti a pøiel Mikulá
s andìlem a s nimi i sám Lucifer. Dìti za básnièku nebo písnièku
dostaly od Mikuláe balíèek sladkostí a od Lucifera pekelné vysvìdèení.Po èertovské písnièce a odchodu Mikuláe, andìla
a Lucifera s èerty zaèala diskotéka. V 17 hodin byla diskotéka
ukonèena a spokojené a unavené dìti se rozely domù.
Podìkování za pomoc a finanèní zajitìní této akce patøí Obecnímu úøadu v Ratiboøských Horách, Sokolu, SK Ratiboøské Hory,
J. Daøílkovi, I. Kutnému, M. Nuhlíèkové a panu Filipovi. Mikuláská diskotéka by se nemohla konat bez Mikuláe, andìla, Lucifera a èertù, kterým tímto také dìkuji.
Dalí dìtskou akcí bude karneval, který by se mìl konat
v mìsíci bøeznu.
Zdenka Mareová

Mikulá ve støedu 5. prosince
také navtívil nai mateøskou kolu
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Z matriky
Blahopøejeme
Frantiek Macek,

Dub

Antonín Fier,

Ratiboøské Hory

70 let
70 let

Anna Folbergerová,
Ratiboøské Hory

75 let

Jan Buøiè,

Ratiboøské Hory

81 let

Václav Truhláø,

Vøesce

Helena Klímová,

Podolí

Pan Frantiek Macek pøi podpisu pamìtní knihy

75 let
87 let

Josefa Komínková,

Dub

Libue Jiøíková,

Ratiboøské Hory

Josef Hrstka,

Vøesce

90 let
82 let
83 let

Jaroslav Malenický,
Ratiboøice

70 let
red.

Paní Anna Folbergerová pøi podpisu pamìtní knihy
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KRASEC  co pro nás mùe udìlat?

KRASEC je nezisková organizace zastøeující a propojující
v Jihoèeském kraji ty organizace, které se vìnují ekologické výchovì, poradenství a práci s veøejností v oblastech souvisejících
s péèí o ivotní prostøedí.
Na KRASEC se mùete obrátit o odbornou radu, chcete-li vìdìt, jak napøíklad naloit s nalezeným zranìným divokým zvíøetem, jak nejlépe zaizolovat dùm, etøit energii, a tím také vlastní
kapsu, nebo kam pro místní zdravé biopotraviny. Odborní poradci vám pomohou s mnoha dalími otázkami, které souvisejí s lepí
kvalitou ivota a s péèí o ivotní prostøedí.
Organizace sdruené v KRASCI se vìnují také ekologické výchovì dìtí. Pomáhají uèitelùm uèit dìti o pøírodì a souvislostech
souèasného svìta. Programy èi exkurze, které nabízíme kolám
a kolkám, jsou zamìøené na rùzná témata a pøizpùsobené vìku
dìtí.
Dalí oblastí slueb pro veøejnost je poøádání semináøù, exkurzí a vzdìlávacích akcí s environmentální tematikou pro veøejnost i odborníky. Chcete se podívat, jak se dá ekologicky bydlet?
Jak vypadá pøírodní zahrada? Nebo koøenová èistírna odpadních
vod? Staèí se podívat na stránky www.krasec.cz, kde naleznete
pozvánky na øadu zajímavých akcí.
Krasec i èlenské organizace disponují mnostvím publikací
k rozdání, èi zakoupení a tematicky zamìøených výstav, které si
mùete zapùjèit (napøíklad Jak nakládat s odpady?, Stopy
v krajinì, nebo na mláde zamìøenou výstavu Èus vydrus.
Organizace sdruené v KRASCI, které Vám pomohou:
Calla - Sdruení pro záchranu prostøedí, Cassiopeia, Èeský nadaè-

ní fond pro vydru, ÈSOP umava, Daphne, Ekocentrum - Elektrárna královského mìsta Písek, EkoWatt, Hnutí DUHA, Jihoèeské
matky, O. s. Vespolek, Ochrana fauny ÈR, Regio Písek, ROSA o.p.s.,
Slavonická renesanèní o.p.s., ZO ÈSOP ípek, ZOO Ohrada. Kontakty na nì najdete na www.krasec.cz
Lucie Èernická, Krasec o. s.
Krasec o.s.
- krajská sí environmentálních center v jiních Èechách
Senováné nám. 9; 370 01 Èeské Budìjovice
tel.: 387 201 699, 773 469 776 l e-mail: krasec@krasec.cz
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SK Ratiboøské Hory

Výsledky PODZIM 2012
Okresní pøebor  mui
SK Ratiboøské Hory - Sokol Koice
Lokomotiva Veselí n/L B - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B
FK Øepeè-Opaøany B - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - Sokol Lom
ZD Vlastiboø - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - SK Tuèapy
FK Raelina Sobìslav B - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - Olympie Mìice
FC Chýnov B - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - TJ Draice B

Tabulka po podzimu

1. FK Raelina Sobìslav B
2. SK Ratiboøské Hory
3. Sokol Koice
4. ZD Vlastiboø
5. Loko Veselí n/L. B
6. Sokol Lom
7. FC Chýnov B
8. FK Øepeè-Opaøany B
9. SK Tuèapy
10. TJ Draice B
11. FK Meteor Tábor B
12. Olympie Mìice

10
11
11
11
10
11
11
11
11
11
11
11

8
6
6
5
5
5
3
3
3
2
2
2

2
1
1
2
2
1
6
5
2
4
3
1

0
4
4
4
3
5
2
3
6
5
6
8

3:
0:
3:
2:
3:
4:
7:
1:
12 :
3:
4:
31: 6
39:16
25:16
21:19
22:22
32:24
27:28
15:21
26:29
17:28
21:35
12:44

1
4
3
0
0
2
1
0
1
1
0
26
19
19
17
17
16
15
14
11
10
9
7

Okresní pøebor - dorost

SK Ratiboøské Hory - Sokol Chotoviny
SK Ratiboøské Hory - 1. FC Jistebnice
FK Øepeè-Opaøany - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - TJ Bøeznice
SK Kavas Vìtrovy - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - FK Raelina Sobìslav B
SK Tuèapy - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor B
TJ Malice - SK Ratiboøské Hory

Tabulka po podzimu

1. SK Kavas Vìtrovy
2. 1. FC Jistebnice
3. TJ Malice
4. FK Meteor Tábor B
5. FK Øepeè-Opaøany
6. SK Tuèapy
7. TJ Bøeznice
8. SK Ratiboøské Hory
9. Sokol Chotoviny
10. FK Raelina Sobìslav B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
6
5
5
3
3
2
1
0
1

0
0
1
1
4
3
2
3
5
1

0
3
3
3
2
3
5
5
4
7

2
1
2
1
5
3
0
2
3

:
:
:
:
:
:
:
:
:

36: 5
24:14
25:12
24:21
13:13
17:22
18:27
11:23
10:25
22:38

(utkání Sobìslav B - Veselí B odloeno na jaro)

Lutìní pro dìti

Dìti, které pøinesou tajenky doplòovaèek na obecní úøad
do konce ledna, 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: Hana Váchová, Marie Kimlová, Vladimír Vácha.
Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny
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16
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