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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 14. 3. 2018.
✦ Zastupitelstvo bylo informováno o spotøebì vody v obci a následnì i o výi ceny
za vodné na rok 2018. Je nutno podotknout, e spotøeba vody po pøedchozí
stagnaci mírnì narùstá. Na druhou stranu jsme dosáhli sníení elektrické energie o 10 000 Kè/rok. V celkovém souètu
proto zùstává cena za vodné i pro tento
rok nemìnná, a to 29,95 Kè/m3 bez DPH
(34,44 Kè s DPH) a cena za stoèné rovnì
zùstává na svých 11 Kè/m 3 bez DPH
(12,65 Kè s DPH). Je tøeba si uvìdomit, e
cenu za vodné dríme v nezmìnìném stavu u od roku 2013. Nemalou mìrou k tomu také pomohla plánovaná obnova vodovodního øadu, èím se eliminovaly opravy na vodovodní soustavì a uetøily se
tím pádem nemalé finanèní prostøedky.
✦ V tuto dobu budou vrcholit nìkteré výbìry hodnotících komisí na podané ádosti o dotace. I my jsme ádali o nìkteré
dotace jako je napøíklad dotace z POV
Jihoèeského kraje, kde bychom uvítali
50% podporu na výmìnu støechy na tìlocviènì. Dále jsme ádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace p.è. 460/10  jedná se o
komunikaci køiující Dobronickou silnici,
jejím úèelem je obnovení vrchní vrstvy
vozovky. Výe dotace je rovnì 50%
s maximálními náklady 970 000 Kè, které
po výbìru nejvhodnìjího dodavatele
stavby urèitì klesnou. Pøedpokládaná výe celkových nákladù je kolem 600 000 Kè
s tím, e polovinu uhradí obec jako její
spoluúèast. Tøetí ádost o dotaci byla podána prostøednictvím firmy JIP projekt
servis s.r.o., jako kompenzace za chybnì
podaný projekt v minulém roce. Nový projekt, který je v rámci 69. výzvy Operaèního
programu ivotní prostøedí zamìøen na
tzv. oddìlený sbìr odpadu bude realizován za pøedpokladu, e budeme úspìní
v získání této dotace. Poté budou zakoupeny dalí nádoby na separovaný odpad,
jako napø. na papír nebo tetrapack a ob-
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mìní se nìkteré ze stávajících, jako tomu
ji dolo napø. u kontejnerù na sklo.
✦ Poslední dotaèní akcí, ve které jsme uspìli, bylo poøízení nového dopravního automobilu typu DA-L1Z pro jednotku SDH
obce Ratiboøské Hory. Hodnotící komise
vybrala jako nejvýhodnìjí nabídku firmy
Vesta Auto Corson s.r.o., se kterou byla
podepsána kupní smlouva na nákup dopravního automobilu v cenì 1 007 059 Kè.
Dotace z Ministerstva vnitra pokryje èástku 450 000 Kè, druhá dotace z Jihoèeského kraje pokryje èástku 300 000 Kè. Pro
nai obec zùstává finanèní spoluúèast ve
výi pouhých 257 059 Kè. Co se automobilu týèe, jedná se o Ford Transit Kombi
L3 350 Trend 2.0 TDCi, 96 kW/130k/
385Nm, se 6 stupòovou manuální pøevodovkou a pohonem pøedních kol. Doba
realizace projektu je ve lhùtì do 31.10.
2018.
✦ 30. duben 2018 je termín k pøedání díla
opravy poární nádre ve Vøescích. Firma
Døevotvar øemesla a stavby s.r.o. si s úkolem poradila velice dobøe, i kdy jsme tak
nìjak vichni doufali, e bude dílo ukonèeno o pár mìsícù døíve. Zima nás vak
trochu potrápila a tak jsme poèkali s betonáí hlavy hráze a na jarní poèasí, co
nevyluèoval ani termín pøedání stavby.
✦ Po ètyøech letech handrkování ohlednì
restaurace U báby jsme nakonec dospìli
k dohodì s Jednotou o odkoupení celého objektu spolu s pøilehlými pozemky,
které mají skoro 1 300 m2. Moná si z vás
nìkteøí pamatují, jak nedopadlo jednání
pøed necelými ètyømi roky s odkupem èásti
objektu s vlastníkem, který mìl vìtinový
podíl. Poté, co Jednota odkoupila tento
vìtinový podíl, ji nebránilo nic naemu
jednání s výhradním vlastníkem. Finální
jednání probíhala zaèátkem tohoto roku
a ve vyvrcholilo podepsáním kupní
smlouvy. Závìreèná dohoda s Jednotou
byla nakonec pro obec velice vstøícná,
protoe se nám podaøilo stanovit takové

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
podmínky, které jsou pro nás velmi výhodné. A u se jedná o cenu, která je nakonec pouze 2 mil Kè, tak i o splátky, které budou bezúroènì splaceny ve tøech roèních splátkách. Obec samozøejmì získala
i pro ni strategické pozemky uprostøed
obce vyuitelné pro její technicko-hospodáøskou èinnost i jako zachování bezpeèných komunikaèních tras pro obèany.
A co dál? Nejprve nás èekají drobné opravy v podobì zastavení dalího znehodnocování objektu. Zaène se na obnovení
elektrické energie do celé budovy, rekonstrukcí vody, odpadù atd. Zatím buïme
rádi, e je objekt obce a ne nìjaké jiné
firmy èi jiného vlastníka. Pokusíme se
z toho pomalu udìlat opìt restauraci, aby
se alespoò vyuila tak velká kuchynì, která ji minimálnì estnáct let èeká na poøádného kuchaøe.
✦ Na plánovanou akci Komunikace a autobusové zastávky Ratiboøské Hory,
bude zpracovatelem zadávací dokumentace a výbìrového øízení na dodavatele
stavby, firma Tarika Tábor s.r.o. Jedná se
o velmi rozsáhlý projekt zahrnující pøeloky, prodlouení a vybudování nové
technické a dopravní infrastruktury a zøízení nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domù, který je v celkové
èástce 6 mil. Kè a obec ho bude hradit
celý z obecního rozpoètu. Po zhodnocení
dolých nabídek uvidíme, kam se cena
posune, abychom nemuseli popøípadì
èerpat dalí úvìr.
✦ Jak ji bylo psáno v minulém èísle Ozvìn,
dnem 30. èervna 2018 konèí èinnost klasické základky a zùstane pouze alternativní výuka v základní kole waldorfské.
/pokraèování na str. 2/
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/dokonèení ze str. 1/

V dalích bodech:
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 163/18/2018 schvaluje
smlouvu o smlouvì budoucí è. TA-TA014330044157/001 o zøízení vìcného
bøemene mezi obcí Ratiboøské Hory
a E.ON Distribuce, a.s. na p.p.è. 460/10
zapsané na LV è. 10001 v k.ú. Ratiboøské
Hory.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 159/18/2018 schvaluje
zámìr na prodej èásti obecního pozemku
p.è. 223/7 v k.ú. Podolí u Ratiboøských
Hor o výmìøe cca 25 m2 za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 160/18/2018 schvaluje
zámìr na prodej obecního pozemku p.è.
218/5 v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor
o výmìøe 29 m2 za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 161/18/2018 schvaluje
prodej èásti obecního pozemku p.è.
210/1 v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor
o výmìøe cca 50 m2 za cenu 80 Kè/m2.
-sta

V í t e ,  e ...
... do 31. 5. 2018 se na obecním
úøadu se vybírají poplatky za odpady a psy na rok 2018, (platbu
mùete provést hotovì pøímo na
OÚ nebo na úèet 3321301/0100,
VS èíslo domu, do poznámky jméno, obec) ...
n n n
... 12. kvìtna 2018 bude pøistaven
kontejner na velkoobjemový odpad
na ji obvyklém místì (proti høbitovu) ...
Red.

Letos jsme se ve Vrescich opìt seli na velikonoèní pondìlí v hojném poètu. Pomlázka byla bohatá, dìti i dospìlí si pøili na své.
Tìíme se na pøítí rok. S pozdravem, koledníci z Vøesec.
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Jedna úspìná jezdecká sezona skonèila
a zaèíná dalí

Jezdecký klub Ratiboøské Hory z.s.
podporovaný také obcí Ratiboøské Hory
zail v roce 2017 svoji zatím asi nejúspì-

nìjí sezonu v historii. Èlenka klubu Barbora Vaòková se v loòském roce poprvé
zúèastnila mezinárodních závodù ve vestrannosti. Dùvodem bylo splnìní nároèných podmínek a kvalifikací na Mistrovství Evropy pony. Se svým starím zkuenìjím ponym Lipton Sinaj zahájila po vítìzství v Bronzové podkovì v jarních Pardubicích svou první mezinárodní zkuenost vítìzstvím na úrovni CCIP*, které se
konalo v kvìtnu 2017 v Italském Pallare.
Druhý kvalifikaèní výsledek na úrovni

CCIP**, která je vùbec nejtìí soutìí pro
pony v Evropì, získala dvojice svým ètvrtým místem na 1200 km vzdáleném italském Scandianu. Tudí kvalifikace na ME
byla splnìna a dvojice vyrazila plna oèekávání na ME v maïarském Kaposváru. Po vynikajícím 20 místì
po drezurních zkouce bohuel
pøiel nepøíjemný pád v polovinì
trati velmi nároèné crossové
zkouce a dvojice byla pro pád
vylouèena. Jeliko i prohry posilují a Bára má letos poslední sezonu na pony, èeká dvojici dalí
mistrovství Evropy v anglickém
Bishop Burtonu, kde se pokusí
zavrit své dlouholeté úspìchy
v Èeské republice.

Na Smrtnou nedìli áci waldorfské koly
se zpìvem vynesli Moranu a pøivítali jaro.
Na Smrtnou nedìli  ètrnáct dní
pøed Velikonocemi bývalo zvykem vynést ze vsi Moranu, vládkyni zimy a smrti. Vynáení Smrti je prastarý obyèej,
spojovaný s nástupem jara a s jarní rovnodenností. S dìtmi kadoroènì strojíme loutku ze slámy a pak ji spoleènì
za doprovodu písní a øíkadel neseme
a k øece, kde Maøenu zapálíme a hodíme ji do vody, aby se nevrátila døíve
ne zase za rok.

Bára nezùstala pozadu ani se
svým druhým mladím pony bìlouem Lipton Saimon. Kromì jiných
vítìzství zvítìzili ve velmi silné konkurenci na mistrovství ÈR v Pardubicích. Dvojice se zároveò stala vítìzem Stylampionátu, který kadým rokem vypisuje Èeská jezdecká federace a vyhodnocuje nejstylovìjí jezdce vestrannosti. Èeská
jezdecká federace zvolila Báru Vaòkovou také talentem vestrannosti
roku 2017.
Jezdecká sezona byla úspìná také pro
Pavla Vaòka, který v sedle Cry Boye majitelky Anny Zemanové zvítìzili ve finále Støíbrné podkovy v Humpolci. Loni jsme také
navázali významnou spolupráci s Farmou
u lesa manelù onkových, kde pøipravujeme dalí mladé konì na nadcházející sezonu a trenujeme dalí jezdecké nadìje.
Rodina onkových nás velmi významnì
podporuje.
Dalím naím významným sponzorem
je firma Kamír & comp. Pacov a Èeská pojiovna. Tìmto partnerùm a samozøejmì
vem naim pøíbuzným a známým patøí
velký dík.

MAKARY a MD v Dubu
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Ze kolství

Novinky ze Z a M Ratiboøské Hory
1. února 2018 se ná pedagogický sbor
rozíøil o dlouho oèekávanou posilu v podobì Ing. Jitky Prùové, která vykonává
funkci asistentky pedagoga ve tøídì
Mgr. Hany Zemanové. Funkce asistentky
na naí kole byla zøízena k jednomu ákovi s tím, e je nápomocná i ostatním ákùm, kteøí jsou v uèivu slabí.
Dne 20. 2. se zúèastnili áci naí koly
pouèného divadelního pøedstavení v divadle v Táboøe s názvem O stateèném kováøi Mikeovi. Pohádku nastudovalo Divadlo Pøíbram podle pøedlohy Boeny Nìmcové za reie Libora Jeníka. Pohádka byla
doprovázena øadou vtipných písnièek.
V rámci návtìvy Tábora se dìti jetì pøed
divadelním vystoupením posilnily v cukrárnì.
Na Valentýna jsme shlédli v tìlocviènì
koly poøad Dravci. áci koly i dìti z M
mìli monost prohlédnout si a pohladit

Kánì myilova, Putíka, Výra velkého atd.
a dozvìdìt se zajímavosti z jejich ivota
v pøírodì, ale i ze ivota samotných majitelù a vtipné pøíbìhy z jejich výcviku. Program mìl veliký úspìch.
3. 4. jsme vyslechli poutavý výukový
poøad o hudebním skladateli Bedøichu
Smetanovi. Tohoto poøadu se zúèastnili i
nejstarí dìti z M. Slyeli jsme vyprávìní
o jeho ivotì a zpívané ukázky z cyklu symfonických básní Má vlast. Dìti do poøadu byly vtaené pomocí písnièek, které se
zde nauèily a dozvìdìly se hravou formou
spoustu informací o této významné osobì
naí vlasti.
Dále se nae kola, stejnì jako pøedchozí rok, zúèastní Dne Zemì v Táboøe,
který poøádá Støední zemìdìlská kola.
2. 5. 2018 probìhne od 7.30 do 11.00
zápis dìtí do Mateøské koly Ratiboøské
Hory. S sebou si vezmìte obèanský prùkaz

a rodný list dítìte. Dìti budou vybrány dle
kritérií, které jsou pøístupné na web adrese koly (www.zsratihory.cz) a v M Ratiboøské Hory.
Ve kole i kolce nás èeká 1. èervna
Den dìtí, který oslavíme øadou soutìí a her,
za které dostanou dìti sladkou odmìnu.
14. 5. pojedou áci koly na divadelní
pøedstavení s názvem Baba Jaga aneb
Petruka a Ivánek. Jedná se o pohádkovou komedii na motivy ruských lidových
pohádek. Pohádku reíruje Vlastimil Peka. O toto pøedstavení se postará Divadlo
Radost z Brna.
Na mìsíc kvìten plánujeme pro áky
koly návtìvu táborského podzemí.
A v mìsíci èervnu exkurzi do keramické
dílny v Bechyni.
Velký výlet zùstává zatím pro áky koly tajemstvím a bude patrnì prozrazen ke
Dni dìtí.
Mgr. Eva Tlustá

Z dìní v mateøské kole

V únoru jsme uspoøádali v M ji tradièní makarní karneval
se soutìemi a diskotékou. Pøijeli se nám pøedvést i Dravci,
které mají dìti velmi rády, aktivnì se zapojují do besedy. Dále
nìkolik dìtí pokraèuje v taneèním krouku Atak a uèí se hrát na
zobcové flétnièky. V bøeznu jsme se vìnovali pøípravám na Velikonoce  tradice, básnièky a malování vajíèek.
Pøedkoláci navtívili pøednáku o cyklu Má vlast od B. Smetany v Z. V dubnu pøedkoláci chodí k zápisùm do 1. tøíd Z.
O pøíjemný kulturní záitek se nám postaralo vystoupení Klaunù, kteøí pøedvedli dìtem zajímavé cirkusové kousky.
Zápis do naí M se bude konat
2. kvìtna 2018 od 7.30 do 11.00 hodin ve tøídì M.

Oslava Masopustu
Poslední nedìli pøed Popeleèní støedou vypukla v kulturním domì Obecního úøadu v Ratiboøských Horách tradièní
oslava Masopustu. Jetì pøed oficiálním zaèátkem zahájení
dìtského karnevalu zaèaly zaplòovat vyzdobený sál krásné masky,
které spoleènì se svým doprovodem postupnì obsadily témìø
vechna místa.
Pro princezny, brouèky, vodníky, ufony, èarodìje, piráty
a vechny dalí vybíral hudební playlist pan Miroslav Foøter.
Zábavné soutìe, které byly zpestøením taneèních kreací, pøipravili poøadatelé, jimi byli fotbalisté SK a èlenové Tìlovýchovné jednoty Ratiboøské Hory. V závìru karnevalu se jevitì
spontánnì zmìnilo v taneèní parket a souèasnì pøedvádìcí molo
krásných masek, které poskytly bájeènou podívanou a pøíjemný záitek!
Podìkování patøí vem zúèastnìným, organizátorùm a spon-

Tìíme se na nové kamarády.
Pøejeme vem ètenáøùm krásné jaro.
Basíková Jaroslava

zorùm, kterými byli: Èeská pota, Vinotéka Petra Fárová, Dita
Tábor, Albert Tábor, SDH Ratiboøské Hory, Intersnack Choustník, Sokol Ratiboøské Hory, firma Farmtec, HZS Jihoèeského
kraje, SK fotbalový klub Ratiboøské Hory.
Hana Váchová
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ivotní jubileum oslavili
75 let

Køíová Rùena z Dubu

80 let

Lhotka Václav z Ratiboøských Hor

86 let

Fuèík Josef ze Vøesec

Paní Rùena Køíová pøi podpisu pamìtní knihy

Bìlíèková Marie z Podolí

87 let
90 let

Macková Marie ze Vøesec
Kostrounová Marie z Ratiboø. Hor

Rozlouèili jsme se
Bejdl Miroslav
Vanìk Pavel

(*1962)
(*1946)

Red.

Pan Václav Lhotka pøi podpisu pamìtní knihy
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Vítání
obèánkù
V pátek 9. bøezna se v obøadní
místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách konalo slavnostní vítání obèánkù do ivota a do naí
obce. Místostarosta Tomá Basík
pøivítal imona Januru a Tobiáe
Komínka z Ratiboøských Hor a Evu
Vítù ze Vøesec. Rodièe obdreli od
obce penìní dar, maminky kytièku
a dìti hraèku. Pásmo básní pro tuto
pøíleitost pøipravila s dìtmi základní koly øeditelka Mgr. Eva Tlustá.
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky JARO 2018
I. B tøída mui  skupina D

SK Ratiboøské Hory  Sokol Slavonice
1:2
TJ Dolní Bukovsko  SK Ratiboøské Hory
4:2
Tabulka po 16. kole:
1. SK Liov
16 14
1 1 56:16 43
2. FK Sokol Tøebìtice
16 10
4 2 48:20 34
3. Tatran Lomnice n/L.
16
9
3 4 32:23 30
4. Sokol Mladá Voice
16
8
5 3 32:19 29
5. Sokol Slavonice
16
9
1 6 27:26 28
6. Sokol Chotoviny
16
7
5 4 29:22 26
7. Jiskra Nová Bystøice
16
7
2 7 22:33 23
8. Jiskra Tøeboò B
16
5
4 7 30:41 19
9. TJ Dolní Bukovsko
16
5
2 9 24:32 17
10. Sokol Kardaova Øeèice 16
3
6 7 27:30 15
11. FK Øepeè/Opaøany
16
5
0 11 20:42 15
12. SK Ratiboøské Hory
16
4
2 10 21:37 14
13. TJ Malice
16
3
4 9 30:35 13
14. 1. FC Jistebnice
16
3
1 12 15:37 10
Zbývá sehrát:
17. kolo SO 14. 4. 16.30 SK R.Hory  Sokol Kardaova Øeèice
18. kolo NE 22. 4. 17.00 Sokol Mladá Voice  SK R.Hory
19. kolo SO 28. 4. 17.00 SK R.Hory  TJ Malice
20. kolo SO 5. 5. 16.00 1. FC Jistebnice  SK R.Hory
21. kolo SO 12. 5. 17.00 SK R.Hory  Jiskra Tøeboò B
22. kolo NE 20. 5. 15.00 FK Sokol Tøebìtice  SK R.Hory
23. kolo SO 26. 5. 17.00 SK R.Hory  Jiskra Nová Bystøice
24. kolo SO 2. 6. 10.30 FK Øepeè / Opaøany  SK R.Hory
25. kolo SO 9. 6. 17.00 SK R.Hory  SK Liov
26. kolo SO 16. 6. 17.00 Tatran Lomnice n/L.  SK R.Hory

Lutìní pro dìti

III. tøída mui

SK Ratiboøské Hory B  Sokol Stádlec
1:3
SK Ratiboøské Hory B  Sokol Myslkovice
1:5
Tabulka po 12. kole:
1. Sokol Myslkovice
12 10
0 2 43: 9 30
2. Olympie Mìice
13
8
2 3 24:19 26
3. Sokol Planá n/L. B
12
8
1 3 31:19 25
4. FK Makov Hùrka
12
6
3 3 36:26 21
5. TJ Draice B
12
6
1 5 32:31 19
6. Sokol Stádlec
13
5
3 5 26:24 18
7. Sokol Borotín
12
5
2 5 25:30 17
8. TJ Sokol Vlkov
12
5
0 7 20:25 15
9. SK Ratiboøské Hory B
13
5
0 8 26:37 15
10. SK ZD Pojbuky
13
3
3 7 24:28 12
11. SK Èervený Kùò Tábor
13
3
2 8 20:33 11
12. Sokol Sudomìøice u B. 13
0
5 8 18:44
5
Zbývá sehrát:
13. kolo NE 15.4. 17.00 Sokol Planá n/L. B  SK R.Hory B
14. kolo SO 21.4. 17.00 SK R.Hory B  Sokol Borotín
15. kolo SO 28.4. 17.00 Èerv. Kùò Tábor  SK R.Hory B
16. kolo NE 6.5. 17.00 SK R.Hory B  Sudomìøice u Bech.
17. kolo SO 12.5. 16.30 SK ZD Pojbuky  SK R.Hory B
18. kolo SO 19.5. 17.00 SK R.Hory B  Olympie Mìice
19. kolo SO 26.5. 17.00 FK Makov Hùrka  SK R.Hory B
20. kolo NE 3.6. 17.00 SK R.Hory B  TJ Draice B
21. kolo SO 9.6. 15.00 Sokol Vlkov  SK R.Hory B
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Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek na
obecním úøadu do konce kvìtna 2018, dostanou sladkou odmìnu.

