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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 19. 9. 2018.

✦ S nástupem prázdnin bylo v budovì zápøeloce sítì NN, kterou bude pro EON rekladní koly provedeno nìkolik stavebalizovat firma ELTA, s.r.o.. Skloubit vechních úprav. Ty se týkaly pøevánì výmìny
ny èinnosti tak, aby se vzájemnì prolnuly
osvìtlení a pokládky nové podlahy ve
a nevznikly tak zbyteèné prostoje a komdvou uèebnách, opravy vodoinstalace
plikace, bude urèitì záviset na dobré ora nové výmalby. To ve za 170 000 Kè.
ganizaci práce. Doufejme, e vydrí i sluné
kolka byla vybavena novými dveømi a nopoèasí, které by mohlo celou akci termívým nábytkem ve výi 40 000 Kè.
novì posunout. V souvislosti s výe uve✦ Dne 1. 8. 2018 byl naí obci, firmou Vedenou stavbou bude proveden i zábor
sta Auto Corson s.r.o., pøedán nový dokomunikace 2. tøídy è. 137, z dùvodu výpravní automobil pro hasièe Ford Transit,
stavby autobusových zálivù a pøilehlého
v hodnotì 1 007 059 Kè. Obec na jeho
chodníku.
koupi získala dotaci ve výi 750 000 Kè
(z Ministerstva vnitra 450 tis. Kè a z JèK
300 tis. Kè). Jde o devítimístné vozidlo
urèené pro pøepravu zasahujících hasièù
na místo zásahu.
✦ V návaznosti na získání 50% dotace
z ministerstva pro místní rozvoj byla provedena oprava místní komunikace køiující Dobronickou silnici. V rámci celé akce
byly vymìnìny vodovodní oupata, opraveny kanalizaèní achty a komunikace
byla opatøena novým asfaltovým povrchem. Zhotovitelem byla firma Døevotvar
- øemesla a stavby s.r.o., celková cena
976 787 Kè, spoluúèast obce 488 400 Kè.
✦ Do konce øíjna máme v plánu vymìnit
druhou èást plechové støechy na tìlocviènì. I pro tuto akci nám pomùe získaná
50% dotace z Programu obnovy venkova
Jihoèeského kraje. Zhotovitelem díla
bude firma V+M s.r.o., celková cena V dalích bodech
314 642 Kè, spoluúèast obce 174 642 Kè. ✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 181/20/2018 schvaluje
✦ Dalí akcí, kterou bychom rádi stihli do
Obecnì závaznou vyhláku è. 1/2018, ktekonce roku 2018 zhotovit, je výstavba korou se ruí OZV è. 2/2006 a è. 5/2007.
munikace a autobusových zastávek se
zónou technické vybavenosti, pro staveb- ✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 182/20/2018 schvaluje
ní parcely v lokalitì na Cihelnì. V prùbìhu
Obecnì závaznou vyhláku obce Ratiboømìsíce øíjna by mìl zhotovitel (stavební
ské Hory è. 2/2018, o stanovení systému
firma PL BEKO s.r.o.) zaèít s ukládáním
shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
deové a splakové kanalizace, následvyuívání a odstraòování komunálních odnì nové vodovodní vìtve a po sejmutí
padù a nakládání se stavebním odpadem
vzduného vedení NN firmou EON, pøejde
na území obce Ratiboøské Hory
k zasíování nového veøejného osvìtlení.
V soubìhu pak budou probíhat práce na ✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Jízdní øád
Ze kolství
Z matriky
Usnesením è. 183/20/2018 schvaluje
Darovací smlouvu mezi obcí Ratiboøské
Hory a Øímskokatolickou farností Ratiboøské Hory. Darem jsme získaly dva pozemky nacházející se mezi Z a M v Ratiboøských Horách a dalím je pozemek høbitova v Ratiboøicích.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 184/20/2018 schvaluje zámìr na prodej obecního pozemku p.è. 368
v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor o výmìøe
41m2, za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 185/20/2018 schvaluje zámìr na prodej èásti obecního pozemku
p.è. 218/2 v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor
o výmìøe cca 102 m2, za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 186/20/2018 schvaluje zámìr na prodej obecního pozemku p.è.
1158 v k.ú. Vøesce o výmìøe 346 m2, za
cenu 80 Kè/m2 a 1159 v k.ú. Vøesce o výmìøe 103 m2, za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 187/20/2018 schvaluje
prodej èásti obecního pozemku p.è. 687/2
v k.ú. Vøesce o výmìøe cca 22 m2, za cenu
80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 188/20/2018 schvaluje
prodej èásti obecního pozemku p.è. 1542
v k.ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe 243 m2,
za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 189/20/2018 schvaluje
prodej obecního pozemku p.è. 443/44
v k.ú. Ratiboøské Hory o výmìøe 16 m2, za
cenu 80 Kè/m2.
- sta
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Víte, e ...
... bude zmìna provozní doby pro veøejnost v dopoledních hodinách na potì v Ratiboøských Horách (8.30  11.00 hod.) ...
n n n
... na Obecním úøadu v Ratiboøských Horách je mono zakoupit stolní kalendáøe na
rok 2019 s dobovými fotografiemi táborska,
cena je 69,-/ks ...
n n n
... je monost objednání pedikúry a
k Vám domù, blií informace poskytne Iva
Prunerová, tel.: 777 074 971 ...
n n n
... Obec Ratiboøské Hory pøispìla ke zmìnì v jízdním øádu. Od 2. 9. 2018 ranní autobus z Mladé Voice v 7.05 hod. odjídí
v 7.00 hod., v Ratiboøských Horách je ji
v 7.15 hod., tak a Vám neujede ...
n n n
... si mùete na obecním úøadu zakoupit lístek do divadla Hybernia na muzikál Královna
Kapeska, neváhejte, zbývá 7 lístkù, vèetnì dopravy je cena 600,- Kè/ks, blií informace podá:
Burianová Ilona, tel.: 381 283 450 ...
Red.

Setkání rodákù
a vech Ratiboøièákù

Po loòském zdaøilém setkání rodákù z malebné obce Ratiboøice se
v sobotu 18. srpna uskuteènilo setkání nejen rodákù, ale i vech ostatních, kteøí v obci bydlí. Hasièi se toti rozhodli, e setkání budou pokraèovat a zavede se tak nová tradice.
Vechny pøítomné za hasièe vøele pøivítal Pavel Vondruka. Bylo na
co vzpomínat, oivit si dobu svého dìtství a mládí. Veselých historek
bylo nepøeberné mnoství. Nechybìlo pohotìní ani hudba. Na parketu
se støídali jak staøí s mladými, tak i dìti.
Za pøípravu a organizaci celé akce je tøeba podìkovat èlenùm Sboru
dobrovolných hasièù v Ratiboøicích, zvlátì pak rodákovi Pavlu Vondrukovi, který je hlavním iniciátorem setkání. Vem zúèastnìním se posezení líbilo a u se tìí na dalí roèník.
Za rodáky - Josef Kuchaø

BABOUCI 2018

Dne 28. èervence 2018 nás v Dubu
opìt navtívila nejstarí jihoèeská dechovka Babouci. Poèasí nám jako vdy
pøálo, a proto nám nebránilo nic, aby
jsme spoleènì oslavili jubilejní výroèí 150
let od jejich zaloení. Tento slavnostní
den k nám do Dubu dorazilo pøes 200
návtìvníkù rùzného vìku. Dìkujeme
vem, kteøí se podíleli na celé akci jak
manuálnì, tak i finanènì. Budeme se tìit, e i pøítí rok se znovu setkáme
v naem krásnì malebném Dubu!
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Ze kolství

Waldorfská základní kola Mistra Jana

Waldorfská pedagogika je celosvìtovì nejrozíøenìjím alternativním smìrem
ve výchovì a vzdìlávání dìtí. První tøída
s touto pedagogikou byla otevøena v roce
1919 v nìmeckém Stuttgartu pøi továrnì
na cigarety Waldorf - Astoria. Jedná se
o proitkový druh celostní pedagogiky koncepènì zpracovaný Dr. Rudolfem Steinerem na pøelomu 19. a 20. století. Funkènost waldorfské pedagogiky je tedy ovìøena ji stoletým pùsobením waldorfských
kol po celém svìtì. V Èeské republice se
mohly koly s touto pedagogikou objevit
a po revoluci v roce 1989 a jsou v èeském
prostøedí ji úspìnì zavedeny.
V ÈR se koly a kolky zaèaly zakládat
bezprostøednì po roce 1989 a bìhem let
jimi proly stovky dìtí. Mezi pøednosti
waldorfské pedagogiky, pro které ji rodièe
vyhledávají, patøí ucelený pohled na dítì
a jeho vývoj. Nezamìøuje se pouze na rozvoj intelektu, ale jde o výchovu podporující harmonický a vestranný rozvoj dítìte jeho vùle, cítìní a mylení. Jejím cílem je
vychovávat dìti tak, aby byly pøipraveny
pro ivot v naí rozmanité spoleènosti, aby
v dospìlosti dokázaly dìlat svobodná a odpovìdná rozhodnutí za sebe sama a ít s respektem k ostatním a ivotnímu prostøedí.
V rámci výuky waldorfská pedagogika
podporuje rovnou mìrou vedle intelektu
tvoøivost, zdravé sebevìdomí a odpovìdnost. Waldorfská pedagogika nevede dìti
k soutìivosti, ale k dovednostem, které
v ivotì nejvíce potøebujeme - ke spolupráci a sociálnímu cítìní. K ji zmínìné svobodì je dítì vedeno prostøednictvím pøirozené motivace a podporou touhy po vìdìní, která vychází z dítìte samého a není
podmiòována odmìnou za dobré a trestem za patné chování.
Prvními iniciátory vzniku waldorfské
základní koly na Táborsku byla skupina
rodièù dìtí, které navtìvovaly Janíèek,
dìtský klub vycházející z principù waldorfské pedagogiky. Tato zkuenost vedla
k rozhodnutí zaloit dìtem kolu, v ní by
mohly v tomto zpùsobu výchovy a vzdìlávání pokraèovat. Z rodièù se vytvoøila skupina, jejím hlavním cílem bylo zaloení
waldorfské základní koly v Táboøe nebo
jeho okolí. Rodièe spoleènì se zástupci
Janíèek o.p.s. podnikli vechny kroky potøebné k tomu, aby kola mohla vzniknout.
Intenzivnì se zaèala pøipravovat registrace koly a v záøí roku 2016 byla podána
ádost na MMT. Koneèné stanovisko bylo
ze strany MMT známo a 31.9. 2017.
Z toho dùvodu nemohla kola udìlat øádný zápis, a to ovlivnilo i nízký poèet pøijatých dìtí. Ve kolním roce 2017/2018 byla
sputìna první tøída oficiální devítileté základní koly na platformì waldorfské pedagogiky.

Základní kola doplnila nabídku alternativního vzdìlání v Táboøe a okolí, která
v regionu chybí. Mìsto Tábor vznik koly
podpoøilo a vydalo souhlasné stanovisko
s jejím pùsobením v okrese Tábor. Vznik
koly podpoøili i v obcích Dub, Vøesce,
Podolí, Ratiboøské Hory, Malenín a Ratiboøice, jejich zastupitelstvo jednohlasnì
odsouhlasilo zøízení devítileté Waldorfské
základní koly. Pro tyto úèely dala obec
k dispozici objekt stávající koly, která svùj
provoz postupnì omezovala. Bez zøízení
koly waldorfské by tak monost základního vzdìlávání v daném místì zanikla.
Cílem je devítiletá základní kola s celkovou kapacitou 180 ákù. Postupnì se
bude kadý rok otevírat jedna nová první
tøídu a v závislosti na tom budou následovat úpravy budovy a budou nabíráni a prokolováni dalí èlenové pedagogického
kolegia koly.
V prùbìhu kolního roku 2017/18 se
zaèal té formovat Spolek rodièù, který
v souèasnosti poskytuje irokou podporu
kole. Jeho èlenové se aktivnì podílejí na
chodu koly bez nároku na honoráø, pomáhají s osvìtovou èinností (poøádání
pøednáek, prezentací koly na veøejnosti,
v médiích apod.), spolu se kolou pøipravují slavnosti, jarmarky a dalí veøejné akce,
jsou aktivní ve spolupráci s dalími waldorfskými kolami, úèastní se jednání
s úøady za úèelem získávání podpory pro
kolu, napomáhají se zajiováním personální, materiální a finanèní stránky bìhu
koly a v neposlední øadì se významnì
podílí na pracích pøi úpravách budovy koly
a jejího okolí.
Waldorfská základní kola Mistra Jana
je nestátní nezisková organizace. Vznikla
v poøadí jako 14. waldorfská kola u nás
a jako 5. nestátní. Kromì kol základních

je v Èeské republice také pìt waldorfských
støedních kol a pøibývá i kol mateøských.
Waldorfská základní kola Mistra Jana je
plnohodnotným èlenem Asociace waldorfských kol, která je garantem této pedagogiky v naí zemi.
Waldorfskou základní kolu Mistra
Jana navtìvují dìti z Tábora a blízkého
i vzdálenìjího okolí Ratiboøských Hor. Je
to dáno zájmem rodièù o tento smìr vzdìlávání, který není zamìøen pouze na výkon
a memorování informací, ale také na rozvoj sociálních kompetencí, umìní i duchovnìjího a ucelenìjího pohledu na
svìt kolem nás. Jedná se o jedinou waldorfskou kolu v okrese Tábor.
Zakladatelé koly se ji na poèátku rozhodli pro postupné rozrùstání koly. To
v praxi znamená, e v kadém kolním roce
bude otevøena vdy jedna 1. tøída, èím se
mezi tzv. plnì organizované koly zaøadí
ve kolním roce 2025 / 2026. Na konci
kolního roku 2017/2018 (k 31.8.2018)
navtìvovalo Waldorfskou základní kolu
Mistra Jana celkem 13 ákù. Byl to první
rok pùsobení koly a výuka probíhala
v první tøídì.
V souèasnosti ve kole funguje první
a druhá tøída o celkovém poètu 23 dìtí. Ve
tøídách jsou stále volné kapacity a kola stále pøibírá do první i druhé tøídy nové áky.
Na výuce se podílí novì vzniklý, zatím
nepoèetný, kolektiv uèitelù, uskuteèòující
metodické postupy vycházející z waldorfské pedagogiky. Uvádìjící a první tøídní
uèitelkou se stala Mgr. Bc. Martina Bílková, která má praxi ji na øadì kol, v souèasnosti vede druhou tøídu. První tøídu
vede Mgr. Pavlína Matìjíèková, druinu Jaroslav Janek, øeditelem je Mgr. Martin Procházka a hospodáøem koly Ing. Jakub Trojovský.
/dokonèení na dalí stranì/
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Na schopnosti a pøípravu uèitelù na
výuku jsou kladeny velké nároky (pøirozená autorita, zøetelný øeèový projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodièi, flexibilita, kreativita, organizaèní schopnosti, otevøenost dalímu osobnímu rùstu, dalí vzdìlávání, velká èasová dotace
pro nároèné tøídní i celokolní projekty
i pøípravu na vyuèování, zpìv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti). Dalí odborný rùst uèitelù je dokonce podmínkou
pro pøijetí uèitele na waldorfskou kolu.
V letoním kolním roce se nai uèitelé
zúèastnili pravidelných uèitelských semináøù organizovaných Asociací waldorfských kol ÈR urèených pro tøídní a odborné uèitele, ale i øady dalích kurzù, které se zabývají waldorfskou pedagogikou
v irím kontextu s lidskou kulturou a kulturním dìdictvím.
Uèivo je probíráno podle tematických
plánù, které jsou zpracovány vyuèujícími
v souladu s poadavky RVP. Uèitelé aktivnì spolupracují na tvorbì a zkvalitòování
VP. Pravidelnì jednou týdnì se setkávají
na konferencích pedagogického kolégia,
na nich se vìnují pedagogickým a organizaèním otázkám, dùkladnì se vìnují aktuálním výchovným problémùm.
Specifickým rysem waldorfských kol
jsou tzv. rozhovory o dìtech, pøi nich se
dlouhodobì ve spolupráci s rodièi vichni
pedagogiètí pracovníci intenzivnì vìnují
konkrétnímu ákovi s urèitým problémem
a spoleènì se snaí najít pro dítì cestu.
Uèitelé sledují celostní rozvoj osobnosti
áka (snaí se stejnomìrnì rozvíjet rozum,
cit a vùli a v procesu uèení se snaí zapojovat a oslovovat vechny smysly v souladu s vývojovými specifiky a nároky dìtí).
Uèitelé uplatòují individuální pøístup k ákùm, odpovìdnì pøistupují k ákùm se
zdravotními, výukovými a jinými problémy,
ve spolupráci s rodièi hledají cestu k nápravì. Pravidelnì jednou mìsíènì se konají tøídní schùzky, na kterých se rodièùm
dostávají informace o naplòování vzdìlávacích cílù a chování dìtí.
kolu opìtovnì navtìvuje mentorka
koly - waldorfská uèitelka Mgr. Kateøina
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Kozlová a psycholoka PhDr. Aneka Janátová, které bìhem pobytu hospitují a napomáhají odbornému rùstu jednotlivých
uèitelù i celé koly.
Nae kola ji od poèáteèní fáze pøípravy úzce spolupracuje se soukromou
Základní kolou waldorfskou Èeské Budìjovice o.p.s., která je nám nápomocna jak
v otázkách pedagogických, tak i legislativních a provozních. Stejnou spolupráci má
nae kola navázanou s waldorfskou kolou Wlatovka o.p.s. z Karlových Varù.
V minulém kolním roce se té prohloubila zapoèatá spolupráce s waldorfskými kolami v Pøíbrami a v Písku.
V rámci pravidelných jednáních Rady
asociace waldorfských kol se pravidelnì
setkáváme se zástupci ostatních waldorfských kol z celé republiky. Stejnì tak i na
setkáních vedoucích pracovníkù waldorfských kol, které se konají pøiblinì jednou za ètvrt roku.
Ve kolním roce 2017/2018 se Waldorfské základní kole Mistra Jana povedlo navázat mezinárodní spolupráci se Softwarw AG - Stiftung a získat finanèní podporu pro svou èinnost a rozvoj.
Waldorfská základní kola Mistra Jana
se zapojila do celosvìtové akce Waldorf
100, která je vìnována stému výroèí vzniku waldorfské pedagogiky a první waldorfské koly.
Ve kolním roce 2017/2018 probìhla
inspekèní èinnost ve dnech 9. a 11. 5.
2018. Úèelem inspekèní èinnosti bylo zjiování a hodnocení naplnìní kolního
vzdìlávacího programu základní koly
a jeho souladu s právními pøedpisy a Rámcovým vzdìlávacím programem pro základní vzdìlávání podle ustanovení § 174 odst.
2 písm. c) zákona è. 561/2004 Sb., o pøedkolním, základním, støedním, vyím odborném a jiném vzdìlávání (kolský zákon)
a hodnocení podmínek, prùbìhu a výsledkù vzdìlávání poskytovaného základní
kolou podle ustanovení § 174 odst. 2
písm. b) kolského zákona, zamìøené na
naplòování vybraných ustanovení kolského zákona.

Z mateøské koly
kolní rok 2018/2019 zahajujeme s 23 dìtmi od 2 do 6 let, které vìtinou patøí do spádové oblasti Ratiboøských Hor.
O prázdninách byly vymìnìny vnitøní dveøe
a doplnìno zábradlí pro nejmení dìti.
Z plánovaných akcí chystáme na letoní
rok pìí výlety do okolí obce, návtìvu místní farmièky, máme pozvané divadlo Kapárek
s pohádkou Køemílek a Vochomùrka, poté bychom rádi uskuteènili pøedvánoèní pracovní
dílnu s rodièi a adventní setkání. Nyní pracujeme na podzimní výzdobì M.
Jaroslava Basíková
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Z hodnocení ÈI vyplývá e:
Èinnost koly je v souladu se zápisem
do rejstøíku kol a kolských zaøízení, kola cílevìdomì uplatòuje rovný pøístup pøi
pøijímání ákù k základnímu vzdìlávání;
dokumentace je vedena v souladu s právními pøedpisy; kolní vzdìlávací program
pro základní vzdìlávání je zpracován podle pøísluného rámcového vzdìlávacího
programu a je s ním v souladu, vychází
z reálných místních podmínek, zohledòuje vzdìlávací potøeby ákù a koncepènì na
nìj navazuje kolní vzdìlávací program pro
kolní druinu, který je zpracován podle
právního pøedpisu; áci jsou v prùbìhu
roku hodnoceni slovnì, zpìtná vazba prostøednictvím písemného sdìlení je jim
a zákonným zástupcùm poskytována po
ukonèení jednotlivých epoch uèiva; pedagogové v hodnocení dùslednì respektují
individualitu áka, pozitivními formulacemi a doporuèeními k následnému zlepení
postihují jeho osobní pokrok v osvojování znalostí a dovedností; problémy ákù
jsou øeeny primárnì na úrovni osobních
kontaktù zaloených na dùvìøe, co umoòuje vèasné zahájení intervence; poradenské sluby jsou poskytovány zákonným zástupcùm ákù i vem vyuèujícím koly;
hlavním zámìrem je vybudovat otevøenou
kolu, která bude svou alternativní vzdìlávací nabídkou plnohodnotnou souèástí
sítì kol v regionu; zkvalitnìní výchovné,
vzdìlávací i preventivní èinnosti je postavené na spolupráci s øadou institucí: zøizovatel Janíèek o.p.s., Rodièovský spolek
WZ Mistra Jana v Ratiboøských Horách,
Rodièovské centrum Radost, Cheiron T
o.p.s., Asociace waldorfských kol Èeské
republiky; kola aktivnì získává dalí finanèní prostøedky na svoji èinnost, které
jí umoòují nastavit nízkou platbu za vzdìlávání a tím zpøístupnit vzdìlávání ákùm
bez ohledu na ekonomický status; pro úèely zvýení dotací právnická osoba vykonávající èinnost koly dosahuje výsledkù
hodnocení poadovaných dle § 5 zákona
è. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým kolám, pøedkolním a kolským zaøízením, ve znìní pozdìjích pøedpisù.

záøí 2018
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Z M AT R I KY
ivotní jubileum
oslavili
70 let

Vaòková Marie z Dubu
Stradová Vìra

75 let

z Ratiboøskýh Hor

Bejdl Josef

76 let

z Ratiboøských Hor

Komínková Tamara

z Dubu
Kovandová Marie ze Vøesec
Malenická Anna z Ratiboøic
Vacková Marie z Rat. Hor

Paní Vìra Stradová pøi podpisu pamìtní knihy

84 let

Èerná Marie z Dubu

Vítáme

Valík Martin, Rat. Hory
Heømánek Richard,

Ratiboøské Hory
Lichtnegerová Agáta,
Ratiboøské Hory
Red.

Pan Josef Bejdl pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Vítání obèánkù
V pátek 21. záøí 2018 se v obøadní místnosti Obecního úøadu v Ratiboøských Horách konalo slavnostní vítání obèánkù do
ivota. Starosta obce pan Radek Lamboj
pøivítal Terezu Vandrovcovou, Tobiase Gabriela Macka ze Vøesec a tìpána Bejdla
z Ratiboøských Hor. Básnì vem pøítomným pøednesly Simona a Linda Folbergerovy. Malí obèánci dostali na památku hraèku, maminky kytièku a tatínkové finanèní
dar od obce.

záøí 2018
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory

Výsledky PODZIM 2018

Penalty okresní pøebor muù:
SK Tuèapy  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol eleè B
1. FC Jistebnice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Spartak Sobìslav B
TJ Bøeznice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol Sezimovo Ústí B

4
2
3
4
9
6

:
:
:
:
:
:

2
3
1
4
1
3

Tabulka po 6. kole:
1. TJ Bøeznice
2. 1. FC Jistebnice
3. Spartak Sobìslav B
4. Sokol eleè B
5. SK Tuèapy
6. FK Meteor Tábor B
7. Sokol Sezimovo Ústí B
8. Sokol Myslkovice
9. TJ Malice
10. SK Ratiboøské Hory
11. FC Bechynì
12. Sokol Mladá Voice B

Zbývá sehrát:
Stará garda SK Ratiboøské Hory
O státním svátku v pátek 28. 9. se na fotbalovém høiti
uskuteènilo pøátelské utkání starých gard
SK Ratiboøské Hory  SK ZD Pojbuky.
Utkání skonèilo 3:3, na penalty zvítìzili domácí 4:1.

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

7.
8.
9.
10.
11.

kolo SO
kolo SO
kolo SO
kolo SO
kolo SO

6.10. 16.00
13.10. 15.30
20.10. 15.30
27.10. 14.30
3.11. 14.00

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
0

1
1
2
0
1
0
1
0
2
1
0
1

0
0
0
2
2
3
3
4
3
4
5
5

27: 4
11: 5
28:14
19: 9
15:15
9:10
11:13
8:15
10:18
16:26
7:20
7:19

16
16
14
12
10
9
7
6
5
4
3
1

Sokol Myslkovice  SK R.Hory
SK R.Hory  FC Bechynì
Sokol Ml. Voice B  SK R.Hory
SK R.Hory  Meteor Tábor B
TJ Malice  SK R. Hory

