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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve ètvrtky 1. 8. 2019 a 10.10.2019.

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo

✦ Zásadním bodem na srpnovém jednání dotace. Vzpomeòme napø. na vyøazení naí
Víte, e ...
zastupitelstva bylo projednávání schvá- ádosti na rekonstrukci restaurace v RatiZe kolství
lené 60 % dotace z Ministerstva pro míst- boøských Horách. A e o tu bychom stály.
ní rozvoj na opravu povrchu místní ko- Nedávno jsme obdreli takovéto vyøazení
Z matriky
munikace na pozemku parc.è. 443/28 ádosti i z Ministerstva ivotního prostøeSport
v k.ú. Ratiboøské Hory (kolem Varhanù). dí, kde jsme ádali o podporu na poøízení
Po vyhláeném výbìrovém øízení, do kte- odpadových nádob na separovaný odpad.
rého se pøihlásily firmy Swietelsky stavební I kdy nae ádost splnila vechny formál- ✦ Po tøech letech pøíprav, projednávání,
s.r.o., Døevotvar - øemesla a stavby s.r.o. ní poadavky, vyhovìla kontrole a postou- úpravami vyhodnocených pøipomínek
a Strabag a.s., schválilo zastupitelstvo pila do fáze vìcného hodnocení projektu a dodrování zákonných lhùt, které s poøíobce, na doporuèení hodnotící komise, a získala 50 bodù (pøièem minimum pro zením nového územního plánu souvisí, se
uzavøení smlouvy o dílo s firmou Døevo- zaøazení do výbìru projektù k financování blíí doba, kdy snad bude koneènì nový
tvar - øemesla a stavby s.r.o., která nabídla bylo 40 bodù), tak Výbìrová komise Øídí- územní plán obce schválen. A jeliko i zde
ekonomicky nejnií nabídkovou celkovou cího orgánu OPP doporuèila ty projekty, jsme èerpali 70% dotaci z Krajského úøacenu, a to 1 581 457,11 Kè vèetnì DPH které získaly v procesu vìcného hodnoce- du, doufáme, e pøed koncem roku 2019
a povìøilo starostu obce podpisem Smlou- ní alespoò 56 bodù. To se nìkdy na minis- budeme moci tuto dotaci vyúètovat a nový
vy o dílo. Termín dokonèení díla byl sta- terstvu stává, e alokace penìz nevychází územní plán obce vydat.
✦ Pro nový projekt Vodárenská soustava
noven do 31.10.2019, kdy dojde k pøedá- vùèi poètu ádostí.
ní stavby, vèetnì geodetického zamìøení. ✦ Po opravené kaplièce ve Vøescích dostala Mladovoicko, který øeí napojení vodovodní soustavy z Tábora, pøes nai obec,
✦ Koncem srpna dolo na dalí plánova- nový kabát i kaplièka v Podolí.
nou akci, a to na výmìnu osvìtlení v tìlo- ✦ Obec obdrela souhlas s odstranìním Mladou Voici a po Naèeradec, byl vybrán
cviènì. Po ètyøiceti letech provozu bylo stavby mostu 137-007 pøes potok ve Vøe- projektant, který navrhuje trasu nového
vymìnìno 36 ks záøivkových svítidel, kte- scích, co znamená, e ji bylo odborem dálkového vodovodu. Zhotovení projektoré z poloviny zaplatila 140 000 Kè dotace dopravy zahájeno spoleèné územní a sta- vé dokumentace pro územní øízení bude
z Programu obnovy venkova Jihoèeské- vební øízení pro stavbu nového mostu. stát 950 000 Kè a kadá obec, které se proPøesný termín zahájení stavby jetì nezná- jekt vodovodního pøivadìèe týká, by se
ho kraje.
✦ Bohuel si o sobì nemùeme øíci, e jsme me, stavba má být realizována v letech mìla na zpracování projektu finanènì podílet.
stoprocentnì úspìní v získání jakékoliv 2019-2020.
V dalích bodech
✦ Zastupitelstvo obce Usnesením è. 69/6/2019
schvaluje zámìr na prodej obecního pozemku p.è.
736 o výmìøe 247 m2 (zahrada) v k.ú. Vøesce za cenu
80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením
è. 70/6/2019 schvaluje smìnu obecního pozemku
p.è. 950 o výmìøe 85 m2 a pozemku p.è. 61/4 o výmìøe
85 m2 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor, dle GP è. 113-225/
2006. Cena smìòovaných pozemkù je 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením
è. 71/6/2019 schvaluje prodej èásti obecního pozemku p.è. 14/1 v k.ú. Ratiboøské Hory o výmìøe cca
40 m2 za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením
è. 72/6/2019 schvaluje prodej obecního stavebního pozemku p.è. 574/1 v k.ú. Ratiboøské Hory o výmìøe 903 m2 za kupní cenu 700 000 Kè.
starosta
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Oèkování pejska proti vzteklinì bude
od 1. ledna pøítího roku platné pouze
v pøípadì, e bude nezamìnitelnì identifikován  tedy oèipován. Povinnost nechat psa oèipovat se nevztahuje pouze
na starí zvíøata, která byla oznaèena tetováním døíve ne 3. 7. 2011.
tìòatùm se mikroèip vpravuje pod
kùi nejpozdìji ve vìku esti mìsícù, a to
zároveò s prvním oèkováním proti vzteklinì.
Zavedení èipu se majitelé ani mazlíèci
nemusejí obávat - jednorázový úkon je
srovnatelný s bìnou injekèní aplikací
a provádìjí jej soukromí veterináøi registrovaní u Komory veterinárních lékaøù ÈR.
Mikroèip o délce zhruba 1 cm je umístìn
v injekèní jehle a aplikuje se sterilnì do
podkoí zvíøete. Obal èipu je vyroben
z bezpeèných biokompatibilních materiálù, na které organismus nijak nereaguje.
Samotný èip v sobì pouze nese informaci o identitì psa, ale neobsahuje zdroj energie a aktivuje se pouze v kontaktu se speciálním ètecím pøístrojem. Nic tedy nevyzaøuje a nemùe ukodit zvíøeti ani lidem
v okolí.
Povinné oznaèení psù na území ÈR má
usnadnit práci pøi zjiování identity psù
kontrolními orgány, jako jsou Státní veterinární správa, Policie Èeské republiky,
Celní správa nebo obce. Jednoznaèná
identifikace rovnì napomùe monitorování chovù a kontrole dodrování pravidel. Snadnìjí tak bude i postih chovatelù v pøípadech týrání zvíøat a kontroly prodeje psù pøes prostøedníky.
Èip umoní prokázat vlastnictví psa
v pøípadì odcizení nebo kdy zvíøe zpùsobí dopravní nehodu, pytlaèí nebo zpùsobí dalí kody. Kdy se pes zatoulá, bude
podstatnì vìtí ance jej najít a vrátit
majiteli.
Zákon v souvislosti s èipováním nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru
psù a v celostátním mìøítku jejich evidence øeena není. Èíslo mikroèipu musí být
uvedeno v dokladu o oèkování proti vzteklinì (oèkovací prùkaz, pas psa). Zavedení
povinnosti evidence na místní úrovní je v
pravomocích obcí - na mnoha místech
platí ji léta.
Kontroly oèipování bude provádìt Státní veterinární správa. Na psa bez èipu
bude od zaèátku roku 2020 pohlíeno jako
na psa bez platného oèkování proti vzteklinì a jeho majiteli bude hrozit správní øízení s pokutou a 20 000 Kè.
Novela veterinárního zákona naøizující
èipové oznaèení psù se nevztahuje na jiná
zvíøata. Tato povinnost je stanovena pouze pøi cestách do zahranièí a øídí se evropskou legislativou.
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Vlastníci
a uivatelé
pozemkù

V í t e ,  e ...
... na obecním úøadu je moné
zakoupit stolní kalendáø na rok
2020 s dobovými fotografiemi
obcí Táborska za 70, Kè ...

Upozoròujeme Vás na nutnost
dodrení zákona è. 458/2000 Sb.
(energetický zákon) a povinnosti,
které z nìj plynou. Na základì tohoto
zákona a dle platných norem
(PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33
3301, PNE 33 3302) máte povinnost
odstranit døeviny ohroující bezpeèný
a spolehlivý provoz elektrického
distribuèního zaøízení.

n n n
... k 30. 9. 2019 je v naí obci
pøihláeno k trvalému pobytu
749 obyvatel ...
n n n
... má obec nový vzhled
webových stránek
www.ratiborskehory.cz ...

Red.

Oprava místní komunikace
v Ratiboøských Horách

Blií informace jsou zveøejnìny
na naich webových stránkách.

Jezdecký klub Ratiboøské Hory
rok 2019 v kostce
S rokem 2018 nám skonèila dlouhá a velmi úspìná kariéra
v pony sportu. Èlenka klubu Barbora Vaòková, tak zakonèila
8 let v této kategii a v roce 2018 se stala na pony Lipton Saimon opìt mistryní republiky v vestrannosti. Tentokrát ji zvítìzila v kategorii mladích juniorù mezi velkými koòmi. Do sezony 2019 jsme naskoèili na nových naich velmi nadìjných
koních nebo koních majitelù manelù onkových ze Sudomìøic
u Bechynì  Farma u lesa a.s. nebo majitele p. Miroslava Vorla. Po velmi dobøe absolvovaných kvalifikacích Zlaté podkovy
s cílem zúèastnit se MÈR, jsme se na mistrovství vestrannosti, které se letos konalo v srpnu na farmì Borová u Chvalin
(Èeský Krumlov), kvalifikovali. Barbora Vaòková ji v kategorii
starích juniorù získala vyborné 5. místo s klisnou Loreta 19,

která v takto tìkých soutìích závodila teprve prvním rokem.
Ing. Pavel Vanìk s klisnou Ratina-S byli èleny drustva Vysoèiny, kteøí takté z Borové pøivezli støíbro. Pavel Vanìk s konìm
Staccato-V majitele Miroslava Vorla závodili celou sezonu
v kategorii ètyøletých koní a dá se øíci kam pøijeli, tam zvítìzili.
Kvalifikovali se na mistrovství ètyøletých koní, které se tento
rok koná na závoditi dìjitì Velké Pardubické v Pardubicích
zaèátkem listopadu. V kvìtnu jsme koupili dalí sedmiletou klisnu
ji se zkuenostmi z mezinárodních závodù, se kterou má ji
Bára èásteènì splnìnou kvalifikaci na MÈR 2020, které probìhne zaèátkem srpna opìt na Farmì Borová. Doufám, e nám
vydrí síla, zdraví nae i koní, podpora majitelù koní manelù
onkových, p. Vorla, pøízeò a podpora rodiny, podpora Obce
Ratiboøské Hory a naich známých, kteøí nám fandí pro dalí
úspìnou reprezentaci v roce 2020.
Za JK Ratiboøské Hory z.s
Ing.Pavel Vanìk
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Ze kolství

Zaèátek kolního roku v M

Po prázdninách jsme
se vichni spoleènì seli v novì vymalované,
uklizené, voòavé kolièce. V tomto kolním
roce navtìvuje kolku
19 dìtí, ve vìku od 2
do 6 let. Jeliko jsme vìkovì smíená tøída, starí dìti dokáí mladím postupnì si zvykat na prostøedí a kamarády v M a jsou jim
nápomocné pøi èinnostech. Mateøská kola pracuje podle kolního vzdìlávacího programu Hraj si, uè se, smìj se...

Mìsíc záøí jsme vìnovali pøedevím adaptaci na nové prostøedí,
kolektiv tøídy a paní uèitelky. Zdokonalovali jsme se v samoobsluze  pøi oblékání, prostírání, úklidu nádobí a hraèek. Chválíme
vechny novì pøíchozí dìti, ji dokonale znají svou znaèku, své
obleèení, dokáí poádat o pomoc a samostatnì zvládají sebeobsluhu a stolování.
V mìsíci øíjnu se vìnujeme podzimu. Pozorujeme zmìny v pøírodì kolem nás, ovoce, zeleninu, co se dìje v lese, na zahradì, na
poli a neustálé zmìny poèasí. Co nejvíce vyuíváme kolní zahradu  kdy nám poèasí dovolí.
Jaroslava Fierová

Akce Waldorfské základní koly Mistra Jana

Waldorfská pedagogika je úzce spjatá
s vnímáním kolobìhu roku a slavením svátkù, v èervnu jsme proto slavnostnì zakonèili kolní rok Jánskou slavností s velkou
úèastní ze strany rodièù a pasovali budoucí prvòáèky.
V pondìlí 11. 11. 2019 v Ratiboøských
Horách bude od 17:00 hod. Waldorská kola Mistra Jana ve spolupráci s Janíèek o.p.s.
poøádat Martinskou slavnost. Srdeènì zveme a tìíme se, e tato tradice bude rok od
roku vìtí a pøibude i místních návtìvníkù. V sobotu 30. listopadu 2019 probìhne
v místním sále Vánoèní jarmark s øadou dílen zakonèený divadelním pøedstavením.
Upøesnìní dalích podrobností a programu bude dáno ve známost na plakátech.
V rámci výuky tøetí tøídy se áci seznamují s okolním prostøedím, a to napøíklad
skrze epochu Ze zrna chléb, v ní nae
kola navázala spolupráci s lokálním zemìdìlcem a dìti zaívají, jak dlouhý je proces
od zasetí po vytaení chleba z pece. V epo-

e Øemesla si pro zmìnu dìti v místních
øemeslných provozech pod vedením odborníkù v oboru vyzkouí nejrùznìjí rukodìlné èinnosti a poznají hodnotu lidské práce.
Waldorfská základní kola v Ratiboøských Horách má v tomto roce tøi tøídy
a celkový poèet dìtí navtìvujících kolu
se ustálil na ètyøiceti, z toho jedna ètvrtina
jsou místní dìti. Daøí se kolu roziøovat

a podnìcovat její rùst, aby se ve kolním
roce 2025/2026 stala plnì funkèní devítiletou kolou. Velmi tomu napomáhá spolupráce s obcí a Spolkem rodièù, který vznikl na podporu koly. Zápis do první tøídy
na kolní rok 2020/2021 bude kola realizovat v dubnu 2020. Zájem o naí pedagogickou èinnost se zvyuje, a i bìhem kolního roku pøistupují dalí dìti.
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Z MATRIKY
ivotní jubileum
oslavili
70 let

Smrová Olga z Rat. Hor
Smetana Frantiek z Dubu
75 let

Lhotková Jiøina z Rat. Hor
Skopcová Vìra z Podolí
76 let

Bejdl Josef
77 let

z Ratiboøských Hor

Malenická Anna z Ratiboøic
Vacková Marie z Rat. Hor
Komínková Tamara z Dubu
Kovandová Marie ze Vøesec
85 let

Èerná Marie

Paní Marie Èerná pøi podpisu pamìtní knihy

z Dubu

Rozlouèili jsme se

Èekal Zdenìk

(*1950)

Vítáme

Jakub Èanìk, Ratiboøské Hory
Evelína edivá, Ratiboøské Hory
Natálie Melicharová,
Ratiboøské Hory

Red.

Pan Frantiek Smetana pøi podpisu pamìtní knihy
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Vítání
obèánkù
V sobotu 14. záøí 2019 jsme se
seli v obøadní místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách
pøi slavnostním vítání obèánkù do
ivota a do naí obce. Starosta Radek Lamboj pøivítal Aneku Neèadovou z Dubu a Viktorii Píglovou
ze Vøesec. Rodièe dostali od obce
penìitý dar, dìti hraèku a maminky kytièku. Rodièe podepsali zápis v pamìtní knize naí obce
a spoleènì s dìtmi se vyfotografovali u kolébky.
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky
PODZIM 2019

Okresní pøebor mladích
pøípravek  skupina B:

Penalty okresní pøebor muù:
Olympie Mìice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  TJ ZD Vlastiboø
SK Ratiboøské Hory  SK Tuèapy
SK Ratiboøské Hory  Sokol Sezimovo Ústí B
Sokol Myslkovice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Spartak Sobìslav B
TJ Draice B  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  FK Meteor Tábor B
1. FC Jistebnice  SK Ratiboøské Hory

Tabulka po 9. kole:

1. 1. FC Jistebnice
2. Spartak Sobìslav B
3. Olympie Mìice
4. TJ Malice
5. Sokol Myslkovice
6. FK Meteor Tábor B
7. SK Ratiboøské Hory
8. SK Tuèapy
9. Sokol Sezimovo Ústí B
10. Sokol Mladá Voice B
11. TJ Draice
12. TJ Vlastiboø

9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
9
9

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

2
1
1
1
3
4
1
1
0
0
2
0

1
3
3
3
2
2
4
4
5
6
5
7

4:
1:
1:
2:
4:
3:
3:
3:
4:
29:11
33:17
28:23
24:20
20:14
11: 9
21:22
12:14
21:15
12:35
15:29
8:25

3
0
4
0
4
2
1
1
3

20
16
16
16
15
13
13
10
9
9
8
6

Zbývá sehrát:
10. kolo NE 27. 10. 14.30 Sokol Ml. Voice B  SK R. Hory
11. kolo SO 2. 11. 14.00 SK R. Hory  TJ Malice

Loko Veselí nad Lunicí  SK Ratiboøské Hory
1: 6
FK Meteor Tábor  SK Ratiboøské Hory
4: 1
Sokol Mladá Voice  SK Ratiboøské Hory
10 : 4
SK Ratiboøské Hory  FC Chýnov
0 :12
SK Ratiboøské Hory  SK Vìtrovy / Lom A
2: 7
FC Táborsko A  SK Ratiboøské Hory
3 :12
SK Ratiboøské Hory  Sokol Chotoviny
2: 7
Tabulky nejsou v soutìích pøípravek dle rozhodnutí FAÈR
zveøejòovány.
Zbývá sehrát:
8. kolo ÚT 22. 10. 16.00 SK R. Hory  FK Meteor Tábor
9. kolo ÈT 24. 10. 16.00 SK R. Hory  Loko Veselí n/L.
10. kolo PÁ 1. 11. 16.00 FC Chýnov  SK R. Hory

Minipøípravka SK Ratiboøské Hory
V sobotu

28. 9. 2019

sehráli nai nejmladí
fotbalisté a fotbalistky
pøátelské utkání
s minipøípravkou
TJ Sokol
Mladá Voice
ve kterém zvítìzili
11 : 3.
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