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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 11.12. 2019.
✦ Jak je ji nìkolikaletou tradicí, poslední
pro místní rozvoj pro tento rok vùbec
jednání zastupitelstva obce má jako hlavnevyhlásilo ádné dotace na opravu vení bod programu schválení rozpoètu
øejných budov, odsouhlasilo zastupitelobce na následující rok. Návrh rozpoètu
stvo obce podání ádosti o dotaci z Jina rok 2020 byl sestaven jako vyrovnahoèeského kraje, která se týká výmìny
ný, co je v naí obci po nìkolika
oken a dveøí v budovì restaurace v Ratischodkových letech vizitkou dobrého
boøských Horách. Tento rok také doplahospodaøení obce. Plánované pøíjmy
tíme poslední splátku na nákup restaui výdaje jsou ve výi 14 278 tisíc Kè. Zarace Jednotì Tábor a vzhledem ke zmíZ obsahu:
stupitelstvo rovnì odsouhlasilo rozpoènìnému nevyhláení dotací zaèneme poZasedalo zastupitelstvo
tový výhled na roky 2020 - 2023, ve ktestupnì s rekonstrukcí restaurace vlastJízdní øády
rém se blíí i poslední splátka 5 milioními prostøedky. Dále jsou v plánu opravy
Víte, e ...
nového úvìru, který si obec vzala na
dvou místních komunikací, a to v Ratiopravu vodovodu v roce 2012. Je nutboøicích a v Podolí. Obec má schválený
Ze kolství
né pøipomenout, e v minulém roce byla
pasport místních komunikací spolu
Z matriky
doplacena èástka na vybudování autos projektem dopravního znaèení a zaøíSport
busových zastávek, chodníkù a základní
zení, a proto bude od tohoto roku dotechnické vybavenosti stavebních parcel
cházet k postupné úpravì a výmìnì do- ho prostranství je dle § 4 odst.1 zákona
o místních poplatcích zvlátní uívání vepro rodinné domy v lokalitì na Cihelnì,
pravních znaèek v obci.
a to bezmála ve výi 3 mil Kè. Z dotaè- ✦ Zastupitelstvo obce vydalo opatøením øejného prostranství, kterým se rozumí
ních akcí bylo dále z obecního rozpoètu
obecné povahy nový Územní plán obce, provádìní napø. výkopových prací, umísdoplaceno 604 345 Kè (40 %) za oprajeho textová i grafická èást je vyvìena tìní doèasných staveb, umístìní doèasných skládek, apod. Poplatník je povivu místní komunikace v Ratiboøských
na webových stránkách obce.
Horách a 144 316 Kè (50%) za výmìnu ✦ Byla schválena obecnì závaná vyhlá- nen ohlásit zvlátní uívání veøejného proosvìtlení v tìlocviènì. Dalím 700 tisíka o uívání veøejného prostranství stranství správci poplatku (obci) nejpozdìji 15 dní pøed zahájením uívání veøejcovým výdajem z obecního rozpoètu byla
a o poplatku ze psù. Obì vyhláky jsou
ného prostranství. V pøípadì uívání vedruhá splátka na nákup restaurace,
k nahlédnutí na webových stránkách
øejného prostranství po dobu kratí ne
500 tisíc Kè spolkla oprava podlahy
obce. Nová vyhláka o uívání veøejného 10 dní, je povinen splnit ohlaovací pov jídelnì a ve kole.
prostranství musela být vydána na zá- vinnost nejpozdìji v den zahájení uívání
✦ Pøi sestavování rozpoètu na rok 2020
kladì novely zákona è.565/1990 Sb., veøejného prostranství.
bylo pøihlédnuto jak k plánovaným pøío místních poplatcích k lednu 2020.
Sazba poplatku èiní za kadý
jmùm z daní, tak i k plánovaným pøíPøedmìtem poplatku za uívání veøejnéi zapoèatý m2 a kadý i zapoèatý den:
jmùm z prodeje zasíovaných stavebních
a) za umístìní doèasných staveb a zaøízení slouících pro poskytování slueb 5 Kè,
parcel na Cihelnì. Investièní akce v tomto
b) za umístìní doèasných staveb slouících pro poskytování prodeje
5 Kè,
roce budou smìøovat opìt do oprav. Po
c)
za
umístìní
zaøízení
slouících
pro
poskytování
prodeje
50
Kè,
získání stavebního povolení plánujeme
d) za provádìní výkopových prací
5 Kè,
opravu chodníku a výstavbu nového vee) za umístìní stavebních zaøízení
2 Kè,
øejného osvìtlení kolem hlavní silnice ve
f) za umístìní reklamních zaøízení
10 Kè,
Vøescích, opravu alespoò jedné èásti
g) za umístìní skládek
10 Kè,
høbitovní zdi v Ratiboøicích a pokraèoh) za uívání veøejného prostranství pro reklamní akce
10 Kè,
vání postupné rekonstrukce podlah ve
i) za nepojízdné vraky veho druhu
10 000 Kè/rok.
kole v R. Horách. Jeliko Ministerstvo
starosta
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S CHVÁLENÝ

ROZPOÈET
obce Ratiboøské Hory
na rok 2020

Pøíjmy Kè
9 852 000
Daò z nemovitosti
1 000 000
Správní poplatky
15 000
Poplatky za odpady
510 000
Poplatky ze psù
20 000
Poplatky za uívání veø. prostr.
3 000
Za nájem obec. pozemkù
50 000
Poplatek za hrobová místa
60 000
Pronájem KD
14 000
Vìcná bøemena
5 000
Voltaika Podolí
200 000
Prodej pozemkù
1 500 000
Dotace ze SR
240 000
Lesní hospodáøství
100 000
Místní komunikace
Chodníky
Pitná voda
20 000
Kanalizace
120 000
Z  pøíspìvek
Z  opravy
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
SPOZ
Podpora sportu
Obnova høi
Bytové hospodáøství
260 000
Nebytové hospodáøství
100 000
Veøejné osvìtlení
Místní hospodáøství
Komunální odpady
120 000
Veøejná zeleò
Poární ochrana
Zastupitelstvo obce
Správa obce
10 000
Finanèní operace
1 000
Èerpání SF
Platby daní
Pøevody z rozp. úètù
600 000
Splátka úvìru

Výdaje Kè

Danì z pøíjmu

Celkem

14 278 000

POLATKY v roce 2020

n n n
... poplatky za odpady a psy za rok 2020 se
zaèaly vybírat od 2.1. 2020, vyhláka o místních poplatcích je k nahlédnutí na naich webových stránkách.
Red.

500 000
500 000
500 000
189 000
200 000
600 000
400 000
20 000
20 000
25 000
25 000
100 000
100 000
20 000
4 478 000
500 000
100 000
1 000 000
700 000
30 000
1 000 000
2 000 000
95 000
40 000
1 000
600 000
 522 000

Na rok 2020 byl schválen rozpoèet vyrovnaný,
výdaje budou hrazeny pøíjmy v r. 2020
bez zapojení pøebytku minulých let.

V í t e ,  e ...

... od 1. 1. 2020 máme v MLK v Ratiboøicích novou knihovnici,
paní Lucii Andrlovou. Knihovna bude pro veøejnost otevøena kadé pondìlí od 17 do 18 hod.,
pøípadnì po domluvì na tel.: 728 828 993.
Paní Andrlová se tìí na Vai návtìvu.

14 278 000

510 000
25 000

Splatnost
do 31. 5. 2020

Za odpady
600 Kè/rok

Za psa
100 Kè/rok

Poplatky se vybírají v hotovosti na obecním úøadì
nebo je moné poplatky uhradit bezhotovostnì na úèet
obce è. 3321301/0100, VS je vae èíslo popisné, do zprávy
pro pøíjemce uveïte vae jméno.
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Ze kolství

ZÁVÌR ROKU V MATEØINCE

Mìsíc listopad byl v naí kolce plný zajímavých událostí. Na zaèátku mìsíce jsme si upevnili
poznatky o podzimu, který nás okouzlil svými
krásnými barvami. Díky tomu jsme mohli vyzdobit atnu obrázky obtiskù listù, skøítkù podzimníèkù, drakù i jinými podzimními obrázky. Pøi
práci nám pomáhaly øíkanky, písnièky, rùzná cvièení, hry, taneèky a veselá nálada. Pøipomnìli
jsme si také svátek sv. Martina a spoleènì si vyprávìli o legendì a co znamená, e prý pøijídí na
bílém koni  co se nám letos vyplnilo.
Pilnì jsme nacvièovali básnièky a písnièky se
zimní tématikou, o èertech s Mikuláem a andìlem na spoleèné vystoupení pøi rozsvícení vánoèního stromeèku pøed kolkou. Ve zahájil pan
starosta úvodním slovem a pøáním krásného pod-

V pondìlí 11. 11. 2019 v Ratiboøských Horách organizovala od 17:00 hod. Waldorfská základní kola Mistra Jana ve spolupráci s Janíèek
o.p.s. Martinskou slavnost, která byla zahájena
na zahradì koly divadelním pøedstavením. Následnì byla vem sto padesáti úèastníkùm Martinské slavnosti zapálena martinská lucernièka
a vydali se na cestu obcí do polí, zda nepotkají
svatého Martina. Ten nakonec pøijel na krásném
bílém koni a dìti se s ním rozdìlily o své martinské rohlíèky.
V sobotu 30. listopadu 2019 probìhl v místním obecním sále Vánoèní jarmark organizovaný Spolkem rodièù na podporu koly a obecnì
prospìnou spoleèností Janíèek, která je zøizovatelem WZ Mistra Jana. Na programu byla øada
výtvarných dílen, cirkusové pøedstavení dìtí z

veèera. I pøes velikou zimu se dìtem ve podaøilo
a stromeèek se po spoleèném odpoèítávání rozsvítil. Veliké díky patøí místním hasièùm, hasièkám a dalím poøadatelùm za milé obèerstvení,
Zdeòkovi Veselému za perfektní ozvuèení, osvìtlení a navození vánoèní nálady hudební produkcí.
Tím jsme se s mìsícem listopadem definitivnì rozlouèili a zároveò pøivítali dìtmi tolik oèekávaný vánoèní èas.
S prosincem nadeel èas tvoøení, radosti
a tìení, které nám pøináí advent. Dìti si vyrobily ozdobené lampièky, které si odnesly domù na
výzdobu. Do zimního období patøí nejen vánoèní
tìení, ale i pohádky a vyprávìní o lesních zvíøátkách. Krásnou a zajímavou besedu dìtem i uèitelkám pøipravil p. Ivan Hradecký. Seznámil nás
se ivotem jelenù, srnek, zajícù, losù, divoèákù,
baantù i dalích lesních obyvatel. Dozvìdìli jsme
se, jaké na nì i na nás mùe èíhat nebezpeèí, èím
se iví, kde mají pelíky a ve bylo doplnìno
zajímavými obrázky.
V posledním kolním prosincovém týdnu dìti
dostaly krásné dárky pod stromeèek, spoleènì
jsme si zazpívali dìtem známé koledy a pro správné mlsání upekli vanilkové rohlíèky.
Nadále pokraèuje hraní na zobcové flétnièky,
neustálé upozoròování na zvýenou bezpeènost
a také seznamování s dopravní výchovou. Hodnì
cirkusového krouku v tìlocviènì a koncert mladých kytaristù z kytarového krouku ve kole.
Slavnostní zakonèení patøilo divadelnímu pøedstavení Vánoèní putování s andìly souboru Pruhované panenky v kostele, které do nitra kadého
diváka pøineslo sváteèní adventní náladu.
Waldorfská základní kola v Ratiboøských Horách má v tomto roce tøi tøídy a celkový poèet dìtí
navtìvujících kolu se ustálil na ètyøiceti dvou,
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. Vstupní pohovory do první tøídy na
kolní rok 2020/2021 bude kola realizovat
6. dubna 2020. Informaèní schùzky k zápisu pro
rodièe a veøejnost probìhnou v pondìlí 17. února a 9. bøezna vdy od 18:00 hodin v prostorách
koly. Tìí nás zájem o nai pedagogickou èinnost, který se zvyuje a i to, e bìhem kolního
roku stále pøistupují dalí dìti.

Jak chutnají . . .

èasu vìnujeme logopedickým chvilkám, aby se
dìti uèily správnì mluvit.
Vem rodièùm, dìtem i ostatním ètenáøùm
pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti,
radosti a tìstí v novém roce 2020.
Kolektiv M
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Z MATRIKY
ivotní jubileum
oslavili

70 let

Maríková Vìra z Rati. Hor
Bednáø Miroslav z Rat. Hor
Veselá Blanka z Rat. Hor
Vácha Ladislav z Dubu

75 let

Prchlík Ladislav z Podolí
Rothbauerová Ludmila z Dubu

77 let

Paní Vìra Maríková pøi podpisu pamìtní knihy

Macek Frantiek z Dubu
Fier Antonín z Rat. Hor
Klíma Vladimír z Podolí
Malenický Jaroslav z Ratiboøic

78 let

Bejdlová Jaroslava z Rat. Hor
Malenický Karel z Rat. Hor

82 let

Folbergerová Anna z Rat. Hor
Truhláø Václav ze Vøesec

85 let

Pecháèek Josef z Rat. Hor

88 let

Buøiè Jan z Ratiboøských Hor

Pan Miroslav Bednáø pøi podpisu pamìtní knihy

89 let

Jiøíková Libue

91 let

Hrstka Josef ze Vøesec

94 let

Klímová Helena z Podolí

Rozlouèili jsme se

Jaroslava Vaòková
Zdenìk Bíba

Vítáme

* 1953
* 1954

Natálie Bíbová z Ratiboøic

Red.
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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
Sokol Mladá Voice B  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  TJ Malice

Tabulka po podzimu:

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
5
5
4
5
5
4
3
3
3
3

2
1
3
2
5
2
2
1
2
2
0
0

1
3
3
4
2
4
4
6
6
6
8
8

4
1
1
2
4
3
3
3
4
0
3
38:14
49:20
30:17
31:25
13:10
28:26
30:29
27:27
15:23
17:31
10:27
12:51

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3
0
4
0
4
2
1
1
3
7
3

26
22
18
17
17
17
17
13
11
11
9
9

Loko Veselí nad Lunicí  SK Ratiboøské Hory
FK Meteor Tábor  SK Ratiboøské Hory
Sokol Mladá Voice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  FC Chýnov
SK Ratiboøské Hory  SK Vìtrovy / Lom A
FC Táborsko A  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol Chotoviny
SK Ratiboøské Hory  FK Meteor Tábor
SK Ratiboøské Hory  Loko Veselí nad Lunicí
FC Chýnov  SK Ratiboøské Hory

1
4
10
0
2
3
2
0
3
12

Tabulky nejsou v soutìích pøípravek
dle rozhodnutí FAÈR zveøejòovány.

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: Ilona Burianová, Mgr. Tomá Basík.
Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny
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