OZVĚNY
Z RATIBOŘSKÝCH HOR
Ročník XXV.
V souvislosti s pokynem Ministerstva
vnitra a usnesením Vlády ČR č. 215 ze dne
15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření
spočívající s rozšířením nákazou covid –19
na území České republiky, bylo řádně svolané zasedání zastupitelstva obce na den
18. 3. 2020 zrušeno. Na programu bylo
mimo jiné schválení účetní závěrky za rok
2019, schválení závěrečného účtu obce za
rok 2019. Nic z toho zatím projednáno nebylo a čas ukáže, kdy a za jakých podmínek bude vůbec možné zastupitelstvo obce
svolat.
Jelikož vláda prodloužila nouzový stav
a s tím i spjatá některá opatření kvůli koronaviru jako je například omezení volného
pohybu lidí, nebude se pro tento rok konat
pouť v Ratibořských Horách. Vím, že je to
pro většinu z nás dlouholetá tradice, ale ani
olympiáda i ostatní mistrovství se v tomto
roce nekonají, a tak buďme rádi za to, že se
nám zatím virová nákaza nebo karanténa
obce vyhnula. Dodnes přesně nevíme, kolik omezení nás ještě čeká, a jak dlouho
budou ještě trvat. S určitostí se dá ale předpovědět, že se prakticky dotknou jak jarní
fotbalové sezony, tak třeba i hasičské soutěže, která se měla v rámci našeho okrsku
konat ve Vřescích.
S přijetím krizových opatření se mohou
v tomto roce posunout i některé naplánované investiční akce. Schválení dotace
Krajským úřadem Jihočeského kraje, kterou jsme žádali o výměnu oken a dveří v
budově restaurace v Ratibořských Horách,
bude určitě posunuto minimálně o jeden
až dva měsíce, jelikož podléhá schválení
v zastupitelstvu kraje. Do konce roku je
však ještě dostatek času, abychom celou
akci zvládli i s povinným vyúčtováním. Koncem března byl zpracován projekt na opravu chodníku a veřejného osvětlení ve Vřescích a do konce července bychom mohli
vlastnit i stavební povolení.
Obec vyhlásila výběrové řízení na opravu 1. etapy hřbitovní zdi v Ratibořicích,
které vyhrála stavební firma Kášek za cenu
717 960 Kč včetně DPH. I na tuto akci bylo
zažádáno o dotaci od Ministerstva kultury
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a i zde jsme byli docela úspěšní. Získaná
dotace 370 000 Kč nám pokryje více než
50% celkových nákladů. S vítěznou stavební firmou byla podepsána smlouva o
dílo a s opravou ohradní zdi by se mělo
začít v létě na severní straně hřbitova.
Začátkem července bude započato s rekonstrukcí podlahy v další třídě ve škole
v R. Horách. Rekonstrukce se bude týkat
i výměny osvětlení, kterou využije Waldorfská škola jako další kmenovou učebnu.
V červnu bude provedena oprava místní
komunikace v Ratibořicích a v Podolí, dílčí
výtluky na vybraných místních komunikacích budou opraveny tryskovou metodou
již v tomto měsíci.
V rámci rekonstrukce VN, NN a TS
v Maleníně společností EON, která zahrnuje výměnu vzdušného elektrického vedení za zemní kabelové spolu s posunutím
trafostanice, nás čeká i instalace nového
vedení veřejného osvětlení. Termín akce
ještě není znám.
Rada obce schválila pořízení územní
studie pro plochy bydlení venkovského
charakteru označené v územním plánu

ZDARMA

BV 2, v k.ú. Ratibořice u Tábora, BV 7
a BV 8, v k.ú. Ratibořské Hory a BV 10,
v k.ú. Vřesce. Jde o další krok po pořízení územního plánu obce, aby tyto lokality mohly být do budoucna zastavěny.
Závěrem děkuji všem za dodržování
všech pravidel a nařízení stanovených
vládou. V současné situaci je nezbytné,
abychom se všichni chovali zodpovědně
vůči sobě a svému okolí, proto dál dodržujte pravidla hygieny a neberte na lehkou váhu zákaz sdružování se v kolektivu.
Se zdravým rozumem a ohleduplností vůči
druhým dodržujme nařízení vlády. Držme
se od sebe dál, ale držme spolu. Vše určitě
zvládneme!
starosta
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Tuny vlhčených ubrousků zahlcují kanalizaci
Poničená kanalizační čerpadla, ucpané
potrubí a tuny obtížně rozložitelného odpadu zatěžujícího životní prostředí. To mohou způsobit zdánlivě nevinně vyhlížející
vlhčené ubrousky. Zejména tehdy, pokud
namísto v koši končí v útrobách toalet.
Nejrůznější typy vlhčených ubrousků určených pro osobní hygienu, nebo snadný
úklid, přestože si mnozí myslí opak, se ve
vodě nerozpustí. Na rozdíl od toaletního
papíru jsou totiž vyráběny z netkané celulózy s dlouhými vlákny, částečně i z plastů.
Proto se i vlhčených ubrousků týká Směrnice o zákazu jednorázových plastů, kterou
21. května schválila Rada Evropské komise. Jejím cílem je ochránit životní prostředí
před jednorázovými plasty, které tvoří více
než 80 procent mořského odpadu. Ten se
kvůli pomalému rozkladu hromadí, a tím
přímo ohrožuje řadu živočichů, jako jsou
mořské želvy, tuleni, velryby, ptáci, ale také
ryby či korýši.
Členské státy mají do roku 2021 zakázat
uvádění jednorázových plastových výrobků na trh. Úplný zákaz se týká vatových
tyčinek, plastových příborů, talířů, brček,

2

OZVĚNY Z RATIBOŘSKÝCH HOR

nápojových míchátek a tyček k uchycení
balónků. Dále jsou povinny zavést opatření k významnému snížení spotřeby plastových nádob na potraviny, nápojových kelímků, tabákových výrobků s filtry, již zmiňovaných vlhčených ubrousků či lehkých
plastových nákupních tašek.
Výrobky, na něž se směrnice vztahuje,
nebyly vybrány nijak nahodile. Patří mezi
desítku předmětů tvořících největší část
odpadu na evropských plážích (cca 86%)
a asi polovinu mořského odpadu.
Na to, že vlhčené ubrousky, vatové tyčinky a další látky nepatří do kanalizace,
a také na jejich obtížnou likvidaci, upozorňuje již pátým rokem také projekt DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Jeho
nositeli jsou společnost Energie AG Bohemia a její dceřiné společnosti ČEVAK a.s.,
VaK Beroun, VHOS Moravská Třebová,
VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou. Tyto společnosti se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění
odpadních vod.

Víte, že . . .
. . . pojízdná prodejna masa a uzenin přijíždí každé úterý od 15.45 do
16.00 hodin a každý čtvrtek od 16.20
do 16.45 hodin na náměstí do Ratibořských Hor . . .

...

. . . bylo do obecních lesů vysázeno
3 400 stromků, velký dík patří partě
mladých lidí ze Vřesec a z Ratibořských Hor . . .
Red.

Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno
z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme
nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž
problém nemizí, ale začíná.
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Opatření v naší obci v době nouzového stavu
Omezeny úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00 – 11:00 hodin
Středa 13:00 – 16:00 hodin
Mimo úřední hodiny budou vyřizovány jen naléhavé a neodkladné úřední záležitosti a to vždy po předešlé telefonické domluvě (tel.: 381 283 450).
V těchto dnech úředně neověřujeme podpisy a listiny.
Poplatky za odpady a psy můžete zasílat na účet:
3 3 2 1 3 0 2 / 0 1 0 0.
Jako VS udávejte číslo popisné.
Výše poplatků je 600 Kč/osoba,
za jednoho psa 100 Kč a za každého dalšího psa 200 Kč.
Od 17. 3. 2020 je uzavřena Mateřská škola.
Provoz školní kuchyně je zachován,
výdej pouze do vlastních jídlonosičů.
Obecní knihovna je uzavřena.
Pošta v Ratibořských Horách je otevřena:
7:30 – 9:00 pro osoby starších 65 let.
9:00 – 10:00 ostatní.
Odpoledne kromě úterý je otevřeno 14:00 – 16:00 hodin.

Praktický lékař má běžné ordinační hodiny:
PO
7:30 – 11:30
13:30 – 14:30
ÚT
7:30 – 11:30
ST
13:30 – 14:30
ČT
--------------------------------PÁ
7:30 – 11:30
12:30 – 14:00
Kontakt: 381 283 012
Zubní lékařka má upravené ordinační hodiny:
PO, ST, PÁ
7:30 – 11:00
Kontakt: 381 283 013
Na obecním úřadě jsou pro zájemce, v omezeném
množství, k dispozici bavlněné i jednorázové roušky.

Ze školství
Waldorfská základní škola Mistra Jana
Waldorfská škola v Ratibořských Horách
má v letošním roce už tři třídy a celkový
počet žáků se ustálil na čtyřiceti dvou, z toho jedna čtvrtina jsou místní děti. Školu se
nám úspěšně daří rozšiřovat, s láskou podněcujeme její růst tak, aby se ve školním
roce 2025/2026 stala plně funkční devítiletou školou.
V současné době stejně jako na všech
ostatních školách probíhá vyučování distančně, tzv. “na dálku”. Žáci i učitelé jsou
sice v kontaktu, nicméně všichni doufají
v brzký návrat ke společné práci v budově a okolí školy. Není to jen fráze, naše děti
se do své školy opravdu těší.
Nyní je možná právě nejlepší čas k ohlédnutí za tím, co nám doposud letošní rok
přinesl:
První třídu navštívili početní skřítci Sčítálek a Odčítálek. S jejich pomocí se děti
dostaly do říše matematických příkladů,
učily se sčítat a odčítat, nejprve na svých
prstech, potom už zpaměti. Ani s písmenky
děti nezůstaly pozadu. Umí je krásně napsat i přečíst, skládají z nich slova i věty.
Každé písmenko má svou básničku. Prvňáčci se velmi rádi učí také venku, pravidelně jednou týdně probíhá jejich vyučování v přírodě. Díky dlouhým pátečním
výpravám už poznali krásy blízkého okolí,
objevili ukryté rybníky, potůčky, pozorovali
daňky v oboře a “zabydleli” si velmi oblíbené ostrůvky. S příchodem zimy se láskyplně starali o ptáčky, kterým vyrobili lojové koule a rozvěsili je po lese.
Ve druhé třídě bývá jedním z nejkrásnějších dnů v roce Čítanková slavnost. Při

ní vždy rodiče předávají svému dítěti vlastnoručně napsanou čítanku s překrásnými
originálními ilustracemi. První únorovou
sobotu ji společnými silami svázali i rodiče
našich druháků. Ti do poslední chvíle netušili, že čítanku dostanou, tajemství se
podařilo udržet. Pro děti bylo velkým překvapením i to, že na vazbu byly použity
jejich vlastní obrázky vytvořené při výtvarné výchově.
Třetí třída absolvovala "epochu řemesel", která dětem pomáhá uvědomit si, že
bez přírodních materiálů jako je hlína, dřevo, bavlna apod. bychom byli nazí, seděli
bychom na zemi bez střechy nad hlavou
a neměli bychom z čeho jíst. Smyslem rozhovorů a úvah na podobná témata bylo
ocenit nejen bohatství a krásu přírody, ale
též práci lidských rukou, která nemůže být
nikdy plně nahrazena stroji. Žáci už v tomto věku díky návštěvám v řemeslnických
dílnách zjišťují, co je baví a čemu by se
mohli v budoucnu věnovat.
Zatímco celou první třídu provázejí pohádky, vyprávěcí látkou druhé třídy jsou
bajky a legendy a třeťáci, jak již bylo řečeno, zase nahlížejí pod pokličku různým
řemeslům. V den masopustu muselo být
každému jasné, do které třídy kdo patří hemžilo se to u nás princeznami, skřítky,
čaroději, rytíři i králi, objevily se lišky, myšky, medvěd, včelka, kočka, vlk a vrána, mezitím vším se proplétali pekaři a pekařky,
cukráři, kominík, švec, švadlenka, opravář… Děti si letos masopust moc užily
a všichni už se těšíme na další setkání
znovu za rok.

Během dubna bude Waldorfská základní škola v Ratibořských Horách realizovat
zápis do první třídy na školní rok 2020/
2021. Bohužel bude probíhat pouze jeho
formální část bez osobní přítomnosti dětí
ve škole, motivační část se neuskuteční.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením chceme tímto požádat zájemce, aby
v rámci svých možností upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, a to buď
elektronicky (datová schránka, email s elektronickým podpisem) nebo poštou. V nutných případech lze po dohodě přihlášku
doručit osobně do školy.
Ředitel WZŠ Mistra Jana v souladu se
školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanovil
v souvislosti se zápisem do první třídy tyto
termíny:
Dnem řádného zápisu do prvního
ročníku základního vzdělávání je pondělí
20. 4. 2020. Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce na WZŠ Mistra Jana
(přihlášek) proběhne 1. – 17. 4. 2020.
Dodatečný zápis se uskuteční 11. 5.
2020. Pro příjem žádostí o přijetí je stanoveno období 21. 4. – 5. 5. 2020.
Přihlášku k přijetí si lze vyžádat
elektronicky na adrese ředitele školy
martin.prochazka@mistrajana.cz
nebo telefonicky na čísle 603 146 756.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy,
vzdělávacím programem, učiteli a ostatními
pracovníky školy.
Všichni už se
na nové
prvňáčky
moc těšíme!
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Z MATEŘSKÉ
ŠKOLKY
V měsíci lednu jsme se věnovali tématu
„Vládne nám paní zima.“ V této oblasti byly
děti seznámeny s charakteristikou zimního
období, jaké to mají v této době obtížné
volně žijící zvířátka a rozšířili jsme si slovní
zásobu o pojmenování ptáků nebo lesních
zvířátek. Učili jsme se o správném společenském chování, chování mezi kamarády – prevenci proti šikaně.
V měsíci únoru, i když byl přerušen jarními prázdninami, jsme se věnovali tématům a přípravám k zápisu do základních
škol. Děti vymýšlely různé druhy povolání
– které si vyzkoušely i v námětových hrách.
Zaměřili jsme se na pracovní listy, předmatematické dovednosti, kreslení postavy, logopedické chvilky, dopravní výchovu,
pohádky a další jiné „školní dovednosti.“ Vše
bylo zpestřeno básničkami, písničkami, hrami
i výtvarnými pracemi, kterými jsme vyzdobili
celou školku.
Uspořádali jsme dětský karneval, který byl
v rámci enviromentální výchovy zaměřený na
téma „Les a stromy.“ Děti přišly oblečené za víly,
berušky, myslivce, lesní zvířátka, brouky a další
krásné masky, které souvisí s lesem. Tímto bychom chtěli poděkovat maminkám i tatínkům,
za spolupráci a přípravu „lesního“ oblečení. Užili
jsme si krásné a veselé dopoledne.
Na začátku měsíce března jsme se opět věnovali přípravě předškoláků k zápisu do ZŠ,
zabývali jsme se tématem „Jaro v trávě a na
zahradě.“ Při procházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu a učili se vyjmenovat první
jarní květiny. V této souvislosti jsme si jedno
březnové dopoledne uspořádali „Zelený den.“
Děti i učitelky se oblékly do zeleného oblečení
a tématem vyprávění bylo – zdravá výživa, poznej ovoce a zeleninu, modelování – zdravé jídlo
na talíři, střihání, lepení, výzdoba šatny – vše co
souvisí s jarní tématikou.
Provoz školky byl, bohužel, přerušen 17. 3.
nařízením vlády o vyhlášení nouzového stavu
v důsledku koronavirového onemocnění.

Zápis do MŠ
proběhne ve středu 6. 5. 2020
od 8.00 do 12.00 hodin
v budově MŠ bez účasti dětí.
Bližší informace na www.zsratihory.cz.
nebo na tel.: 607 281 961.
Žádosti o přijetí k PV lze vyzvednout
na obecním úřadu.
Rodičům děkujeme za spolupráci,
přejeme všem hodně zdraví a doufáme,
že se všichni brzy setkáme.
Kolektiv MŠ
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Z MATRIKY
Životní jubileum
oslavili
70 let

Čekalová Věra ze Vřesec
Vítek Jaroslav z Podolí
75 let

Váchová Miluše z Dubu
85 let

Sedloňová Mária z Ratibořských Hor
Paní Marie Bělíčková při podpisu pamětní knihy

86 let

Hvolková Emilie z Ratibořských Hor
88 let

Rechová Věra z Dubu
89 let

Bělíčková Marie z Podolí
Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví !!!

Vítáme
Alex Trinh z Ratibořských Hor
Samuel Daniel Šťovíček ze Vřesec
Tomáš Růžička ze Vřesec
Red.

Pan Jaroslav Vítek při podpisu pamětní knihy

Karnevalové
veselí
První březnovou neděli odpoledne se v sále naší obce
začaly scházet úžasné masky:
broučci, vodníci, čarodějky, piráti, indiáni, princezny a další
pohádkové i filmové postavičky.
Organizátoři začali ihned při jejich vstupu přemýšlet nad nejtěžší soutěží – vybrat z nich tři
nejlepší. Opět to bylo ohromně
těžké a komplikovanější tím, že
některé se opozdily. Asi nikomu neunikl malý potápěč, který asi déle spinkal a přišel až

po vyhlášení. Písničkami, které děti důvěrně
znaly ze „Zpívání a tančení s Míšou“, DJ Miroslav Fořter zahájil pravou karnevalovou minidiskotéku. Zábavné soutěže střídaly taneční

kreace a všichni se náramně bavili. To, že se
v podvečer nikomu nechtělo domů, bylo pro
organizátory tou nejlepší odměnou!
Členové TJ, SK a SDH Ratibořské Hory
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Masopust v Dubu

V sobotu 29. února se do Dubu dostavil tradiční masopustní průvod. Jsme rádi, že i v letošním roce se k nám přidaly opět nové
masky. Start byl již tradičně ve dvě hodiny odpoledne a do každého domu přinesl zábavu a veselí. Odměnou nám bylo velmi
bohaté pohoštění, které jsme si náležitě užili. Zároveň chceme poděkovat všem, co nás pohostili, ale i těm co nasadili masku
a vyrazili s námi. Už teď se těšíme na příští rok. :-)

Luštění pro děti

Děti, které odevzdají správně vyluštěné tajenky
na obecním úřadu do konce května 2020 dostanou
sladkou
odměnu.
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