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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve ètvrtek 16. 6. 2016.

Po zahájení a po kontrole usnesení z mi- ✦ V Ratiboøicích byla firmou Døevovýroba
Hodný opravena místní kanalizace vedounulého zasedání zastupitelstva obce, kde
cí pod klubovnou. Byla zhotovena nová
bylo zjitìno splnìní zadaných úkolù, násbìrná achta, do které bude napojena
sledovala zpráva o jednání rady obce,
soukromá kanalizaèní vìtev z nových roz které vyjímáme:
dinných domù. Pro podklady k územnímu
✦ S ádostí o dotaci na získání dopravního
øízení byla sepsána smlouva o zøízení inautomobilu pro jednotku sboru dobrovolenýrské sítì mezi obcí a stavebníky RD.
ných hasièù, kterou vyhlásilo ministerstvo ✦ Po získání stavebního povolení na akci
vnitra, jsme nebyli úspìní. Proto jsme
Zaokruhování vodovodu Dobronická,
které nás èasovì stálo rok úsilí, rada obce
ádost opìtovali a budeme èekat, zda-li
navrhla uvedenou akci zaøadit mezi akce
budeme podpoøeni v kole druhém.
dotaèní. Zaèátkem pøítího roku bude za✦ Ve výbìrovém øízení na dodávku a monádáno v rámci dotaèního titulu Podpora
tá pergoly do Vøesec se s nejvhodnìjí
výstavby a obnovy vodohospodáøské innabídkou umístila firma Svaèina z Plané
frastruktury Jihoèeského kraje o finanèní
nad Lunicí, která provedla odbornou
podporu, a pokud budeme úspìní v zísmontá na ji pøipravené betonové patky,
Z obsahu:
kání dotace, bude výe uvedená akce zhokteré si místní spolu se základy zbudovali
tovena v roce 2017.
Zasedalo zastupitelstvo
pøedem svépomocí.
✦ Dalí vodovodní akcí, se kterou se poèí✦ Provozovatel naeho vodovodu Èevak
Víte, e ...
tá ji v tomto roce, je oprava vodovodního
a. s. provedl opravu pøípojky vodovodu
øadu v ulici kolem bytovek na Výhonì. JedZe kolství
k è.p. 15, na námìstí v Ratiboøských Honá se o páteøní vodovod a mnozí z vás,
rách. Jednalo se o poloení nového trubkteøí jste na tento øád napojeni dobøe víte,
Z matriky
ního vedení HDPE, protoe pùvodní, jekolik oprav na této vìtvi roènì probíhá.
Sport
tì elezná pøípojka byla neprùtoèná.
Bylo proto rozhodnuto, e celá akce bude
podpoøena z obecního rozpoètu, nebo vypracování nového projektu s vyøizováním územního øízení a stavebního povolení by stálo jak mnoho èasu, tak i nemalé finanèní prostøedky. Oprava øadu bude probíhat po prázdninách
a v rámci stavby bude øeeno nové napojení vodovodních pøípojek (celkem 16 ks) spolu s pøepojením a zaslepením uzlových bodù. Trasa výmìny 284 m potrubí povede od køiovatky objektu zemìdìlského podniku od
zrcadla, kolem bytovek, k napojením u è.p. 170. V souèasné dobì probíhá výbìrové øízení na dodavatele stavby.
✦ Zaèátkem èervna byly ukonèeny pozemkové úpravy
v dalích èástech obce, a to v k.ú. Ratiboøské Hory, v k.ú.
Ratiboøice u Tábora a v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor.
Z komplexní pozemkové úpravy nám zbývá pouze katastr
Vøesce, který bude ukonèen a v pøítím roce. Nový stav
evidence pozemkù zahrnutých do obvodu pozemkové
úpravy v jednotlivých katastrech (krom k.ú. Vøesce) a neøeených ve smyslu ustanovení § 2 zákona è. 139/2002
Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù, mùete zjistit nahlédnutím na internetové adrese: www.cuzk.cz v menu NahlíPracovníci Èevaku pøi opravì vodovodu na námìstí
/pokraèování na str. 2/
ení do katastru nemovitostí.
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Jaroslav itta, jeho nabídková cena byla
/dokonèení ze str. 1/
227 131,50 Kè.
✦ Firma Ing. Arch. Stanislav Zeman - AUA
Agrourbanistický atelier, která vyhrála vý- ✦ Èeská pota nás oslovila s projektem
Pota Partner. Jedná se víceménì o plnobìrové øízení na zpracování nového územhodnotnou náhradu poty, kterou provoního plánu obce Ratiboøské Hory, se ji
zuje tøetí osoba a splòuje podmínky Vyzapojila do pøípravných prací. V souèasné
hláky è. 464/2012 Sb., o stanovení spedobì monitoruje okolí a srovnává vektocifikace jednotlivých základních slueb
rová a rastrová katastrální data, výkopia základních kvalitativních poadavkù na
sy a mapové podklady. Zájemci, kteøí mají
jejich poskytování. Podmínkou ze strany
zájem realizovat na svých pozemcích zmìÈeské poty je, e sluby poskytuje smluvnu v územním plánu, nech podají návrh
ní zástupce za úplatu a na vlastní náklady
na zmìnu území na obecním úøadu
ve vlastní provozovnì. Pro obec by vstouv Ratiboøských Horách. Ten bude následpení do tohoto projektu znamenalo nenì pøedán pøíslunému pracovníkovi urbamalé finanèní zatíení, a proto bylo roznistického ateliéru k dalímu zpracování.
hodnuto, e obec partnerem Èeské poty
✦ S potìením mùeme konstatovat, e
nebude. Pota jako taková v obci nadále
v rámci poøízení nového územního plánu
zùstane, dle zákona nemùe být zruena,
jsme byli úspìní v získání dotace z prootázkou pouze je, kdo bude novým partgramu Podpora tvorby územnì plánovací
nerem Èeské poty v Ratiboøských Horách
dokumentace obcí Jihoèeského kraje,
nebo zda bude pota nadále provozována
1. výzva pro rok 2016. Investièní dotace
Èeskou potou.
je ve výi 74 294 Kè a nae spoluúèast na
dofinancování projektu Územní plán Ra- ✦ Pro kolní rok 2016 - 2017 budou otevøeny 3 tøídy pro pìt roèníkù ákù na
tiboøské Hory bude pouhých 122 694 Kè.
1. stupni Z. Dva a dva roèníky budou ve
✦ I v Programu obnovy venkova Jihoèesspojených tøídách a jeden roèník bude
kého kraje jsme byli úspìní. Obdreli jsme
samostatnì. Bohuel se to pro nás neodotaci na akci Oprava støechy hasièské
bejde bez doplatku na podlimitní stav.
zbrojnice v Ratiboøicích, a to ve výi
Vzhledem k poètu narozených dìtí a k po90 000 Kè, co je 50% celkových náklaètu dìtí v mateøské kole lze v následujídù. Oprava bude zahrnovat výmìnu støecích letech opìt pøedpokládat vzrùstající
ní krytiny, výmìnu okapù a svodù. Ve výèástku na doplatek podlimitního stavu.
bìrovém øízení uspìla firma Støechy V+M
Tato situace se zaène podobat situaci pøed
s.r.o., která svoji nabídkou ve výi 187 343
4 lety, kdy zastupitelstvo obce stálo pøed
Kè pøedstihla firmu Støechy Mìice, která
otázkou, zda doplácet nemalé finanèní pronabídla cenu 206 139,90 Kè i Klempíøství
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støedky ve výi pøesahující milion korun
roènì na podlimitní stav, a nebo zvolit jiné
øeení dané situace. Zastupitelstvo rozhodlo o omezení výuky na Z zachováním pouze niího stupnì, èím se dosáhlo sníení
doplatku na podlimitní stav. Koncepce zachování koly pouze pro mení dìti (nií
stupeò), a u z dùvodu rodinného prostøedí nebo cestování veøejnou hromadnou dopravou, podle vzoru bìného pro
obce v ÈR podobného charakteru jako jsou
Ratiboøské Hory pøi udritelném zpùsobu
financování, by tak mohla být ohroena.
Obec byla oslovena jistým subjektem poptávajícím pronájem nebytových prostor
a to v minimálním rozsahu devíti místností o velikosti tøídy základní koly, za úèelem provozování jistého zámìru. Tímto zámìrem je provozování základní devítileté
waldorfské koly v Ratiboøských Horách.
Waldorfskou pedagogiku lze chápat jako
alternativní kolství, které vyuèuje áky trochu jinak ne tradièní kola - odliuje se
od hlavního proudu standardních èi bìných kol. Tyto odlinosti mohou spoèívat napø. v hodnocení vzdìlávacích výsledkù ákù, organizaci a metodì výuky nebo
ve specifiènosti obsahu vzdìlávání. Obec
ji absolvovala nezávazná spíe seznamovací jednání se zástupci waldorfské koly
a v souèasné dobì provìøuje vechny moné aspekty a dopady související se zøízením takovéto koly z pozice obecní, rodièovské, finanèní a majetkové, vzdìlávací,
kulturní, spoleèenské apod.
-sta

èerven 2016

3

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

V í t e ,  e ...

. . . kolní jídelna zaène opìt vaøit 15. srpna . . .

n n n

. . . Místní lidová knihovna bude mít o letních prázdninách zavøeno
pro veøejnost 5. 7. a 16. 8. 2016 . . .

n n n

. . . v Základní kole se bude sbírat starý papír a drobné elektrospotøebièe opìt po prázdninách . . .

n n n

. . . Pojízdná prodejna masa od Farmy Lika prodává kadé
úterý v 16.15 hod. na námìstí v Ratiboøských Horách . . .

Pojeïte s námi
na muzikál
Divadlo Hybernia
uvádí historický muzikál

SIBYLA

královna ze Sáby . Dìj nás zavede

do Jeruzaléma, kde vzplane velká láska mezi
královnou Sibylou a králem alamounem.
Obecní úøad zakoupil 36 vstupenek na tento
muzikál. Máte-li zájem o zhlédnutí, pojeïte s námi 26. listopadu 2016 do Prahy.
Pøedstavení zaèíná v 18 hodin.
Cena vstupenky vèetnì dopravy je 550,- Kè.
Zájemci pøijïte se nahlásit - blií informace
podá paní Burianová  381 283 450.

Zábavné
odpoledne

SDH Ratiboøské Hory poøádal dne 25. 6. 2016 zábavné odpoledne pro dìti i dospìlé na louce za hasièárnou v Ratiboøských Horách.
Probìhla zde soutì v útoku za úèasti pozvaných
drustev z okolních obcí. Zúèastnil se sbor dobrovolných hasièù Mostek, Pohnánec, Dolní Hrachovice
a Ratiboøské Hory. Pro dìti jsme uspoøádali nìkolik zábavných soutìí o ceny, do velké míry byl vyuit skákací
hrad a naputìné bazény, které byly pøíjemným osvìením pro kadého. Nejvìtí atrakcí byla k vidìní parní
støíkaèka z roku 1892, kterou vlastní SDH Tábor a
v provozu nám ji v plné parádì pøedvedl p. Miroslav
Kvìtinský. Jemu i celému sboru dobrovolných hasièù
Tábor patøí velký dík za to, e tak vzácnou techniku udrují v provozuschopném stavu.
Dìkujeme vem zúèastnìným, tìm kteøí se na pøípravì celé akce podíleli i ostatním co pomáhali a pøispìli sponzorskými dary.
M. Dvoøák, starosta SDH Ratiboøské Hory

Dìtské kutání zlata

Od pátku 3. 6. 2016 to ve Starých Horách vypadalo, jako bychom se vrátili v èase. Právì zde se konal ji 22. roèník dìtského
kutání zlata. I pøes nepøíznivou pøedpovìï poèasí, která se natìstí nepotvrdila, se víkendu zúèastnil hojný poèet dìtí. Malí zlatokopové si rýování uili a domù si odváeli nejenom nevední záitky,
ale i spoustu dobrot a drobností, které si nakoupili za smìnìné
zlato. Celá akce by se samozøejmì neobela bez dobrovolné pomocí dospìlých a sponzorù, jimi jsou  Sumerauer Jiøí, Mazaè
Milo, SDH Ratiboøské Hory, OÚ Ratiboøské Hory, Rynagro a.s.,
Vysoèina Dolní Hrachovice a.s., Fajnpùjèka, ÈEVAK a.s., SK Ratiboøské Hory. Za jejich podporu jim velmi dìkujeme a doufáme, e
se i v budoucnu mùeme tìit na dalí spolupráci.

èerven 2016
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Ze kolství

Ani pøed koncem kolního roku jsme se ve kole nenudili.
22. dubna se nai áci zúèastnili Dne Zemì pøed zemìdìlskou
kolou v Táboøe. Ve skupinkách si vyzkoueli rùzné soutìe, které byly spojené s pøírodou a ekologií a kadý si po øádném splnìní vech úkolù odnesl malou odmìnu.
V kvìtnu jsme také podruhé navtívili táborské divadlo, kde
dìti proily dobrodruství spoleènì s oblíbenou postavièkou
z veèerníèkù, Rákosníèkem. Ten se bìhem pøedstavení s názvem
Rákosníèek a hvìzdy snail zachránit hvìzdu spadlou z nebe a ve
svém poèínání byl úspìný.
1. èerven, tedy Den dìtí, jsme spoleènì s áky oslavili na
kolním høiti. Pøipraveny pro nì byly rùzné sportovní i vìdomostní soutìe a protoe vechny dìti byly úspìné, kadý si
odnesl sladkou odmìnu. Den jsme zakonèily procházkou s jasným cílem - zmrzlina.
Pøi výbìru letoního výletu padla volba na zoologickou zahradu v Jihlavì. Spoleènì se kolkou jsme si prohlédli rùzná exotická zvíøata v krásném upraveném prostøedí. Nejvìtím záitkem
pro nae áèky byl ale program s létajícími dravci a sovami. Ti si
udìlali místo i mezi dìtmi na lavièkách, co bylo pro vìtinu z nich
nezapomenutelným záitkem.
Poslední akcí letoního roku byl atletický den v Táboøe, který
se konal stejnì jako Den Zemì pøed zemìdìlskou kolou. V rámci
mistrovství Èeské republiky v atletice, které se konalo v Táboøe,
zde byly pro dìti pøipraveny rùzné sportovní disciplíny. Pøed samotným soutìením se dìti rozcvièily s Krteèkem a poté se pustily do disciplín. Na konci soutìení dostal kadý za odmìnu balónek a mohl se nechat vyfotit ve speciálním atletickém fotokoutku.
kolní rok jsme jako vdy úspìnì zakonèili pøedáním vysvìdèení a nezbývá tedy ne podìkovat vem zamìstnancùm a popøát
krásné prázdniny plné proslunìných letních dnù.

Petra Èekalová

Rozlouèili jsme se
s pøedkoláky

Mateøská kolka je sice naplnìna, ale pøedkolákù bylo letos pouze pìt. Patøí mezi nì Martin edivý z Dubu, Petr Lhotka,
Vo Nguyen Anh a Petr Balabán z Ratiboøských Hor a Michaela
Mokrohajská z Dolních Hrachovic. Ve støedu 29. èervna jim
paní uèitelka pøedala pohádkovou kníku, od obce obdreli
pamìtní list, medvídka a pomùcky do koly. Po prázdninách
se na dìti tìí u nyní paní øeditelka ze Základní koly, která jim
rozdala sladkosti a popøála jim hodnì jednièek.

Zleva Martin edivý, Petr Balabán a Petr Lhotka

Takhle si hrají nai nejmení

Co asi postaví?

Dìti na høiti.

A co nám uvaøí?

Mateøská kolka na výletì v ZOO v Jihlavì

èerven 2016
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Z
MATRIKY
Blahopøejeme

Jana Haitová

z Ratiboøských Hor 70 let

Jan Vacek

z Ratiboøských Hor 75 let

Pavel Sedloò

Vladimír Vácha

z Ratiboøských Hor 75 let

Jiøí Vostárek
ze Vøesec

z Ratiboøských Hor 91 let

Vlastimil Klíma

81 let

z Podolí

Jaroslava imeèková

Marie Vondráková

z Ratiboøských Hor 80 let

Marie Codlová
z Ratiboøic

Marie ilhavá
z Podolí

83 let

Paní Jaroslava imeèková
pøi podpisu pamìtní knihy

86 let

70 let

Pavel Vanìk

Oldøich Vácha
z Dubu

z Ratiboøských Hor 84 let

ze Vøesec

82 let

87 let

Rozlouèili
jsme se

Olue Jindøichová

z Ratiboøských Hor 80 let

Marie Kuchaøová,

Zdeòka Kmentová

78 let

75 let

Marie Zemanová

Jaroslava Boháèová

z Dubu

ze Vøesec

z Ratiboøských Hor 70 let

Milan Petrù

ze Vøesec

90 let

Ratiboøice (1924)
Pan Pavel Sedloò pøi podpisu pamìtní knihy

Red.

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Vítání obèánkù

Denisa Melicharová

V sobotu 25. èervna se v obøadní místnosti Obecního úøadu
v Ratiboøských Horách konalo
slavnostní vítání obèánkù do ivota a do naí obce. Místostarosta
Mgr. Tomá Basík pøivítal Denisu Melicharovou z Ratiboøských
Hor a Jiøího Motrince ze Vøesec.
Od obce obdreli rodièe penìní
dar, maminky kytièku a dìti hraèku. Pásmo básní pro tuto pøíleitost pøipravila s dìtmi základní
koly øeditelka Mgr. Irena Melicharová.

Jiøí Motrinec

èerven 2016
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky JARO 2016
I.B tøída
 mui  skupina C 
SK Ratiboøské Hory - Sokol Záhoøí
1. FC Boston Kluky - SK Rat. Hory
SK Ratiboøské Hory - FC Bechynì
TJ Malice - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - FK Met. Tábor
AFK Sm. Lhota - SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory - TJ Bøeznice
Sokol Ml. Voice - SK Rat. Hory
SK Rat. Hory - FK Øepeè/Opaøany
TJ Boetice - SK Ratiboøské Hory
Sokol Sepekov - SK Ratiboøské Hory
SK Rat. Hory - 1. FC Jistebnice

III. tøída
3:0
2:0
4:1
2:3
2:4
1:2
2:1
2:1
3:4
1:3
3:0
1:1

Koneèná tabulka:
1. FK Meteor Tábor 18 3 5 86:38
2. Sokol Ml. Voice 14 6 6 65:32
3. 1. FC Boston Kluky 14 3 9 74:51
4. 1. FC Jistebnice 12 7 7 57:47
5. FK Øepeè/Opaøany12 6 8 61:55
6. SK Rat. Hory
12 5 9 66:50
7. TJ Malice
10 610 76:65
8. FC Chyky
10 412 37:56
9. Sokol Sepekov
9 611 50:50
10. TJ Bøeznice
9 512 47:69
11. TJ Boetice
9 413 47:58
12. AFK Smet. Lhota 8 315 57:73
13. FC Bechynì
5 1011 37:57
14. Sokol Záhoøí
3 617 31:90

57
48
45
43
42
41
36
34
33
32
31
27
25
15

 mui 
SK Rat. Hory B - Sokol eleè B
3:0
SK Ratiboøské Hory B - Sokol Vlkov 2 : 1
TJ Draice B - SK Ratiboøské Hory B 2 : 1
SK Rat. Hory B - Olympie Mìice
1:4
FC Oldøichov - SK Rat. Hory B
2:4
SK Rat. Hory B - FC Dyn. Boejovice 1 : 1
FC Makov Hùrka - SK Rat. Hory B
5:2
SK Rat. Hory B - SK ZD Pojbuky
3:1
SK Kavas Vìtrovy B - SK Rat. Hory B 2 : 0
SK Èerv. Kùò Tábor - SK Rat. Hory B 1 : 3
Sokol Ml. Voice B - SK Rat. Hory B 3 : 0
Koneèná tabulka:
1. SK Kavas Vìtrovy B 17 2 3 88:28 53
2. Sokol Ml. Voice B 14 1 7 67:45 43
3. SK Rat. Hory B 13 1 8 52:52 40
4. SK ZD Pojbuky 12 4 6 61:37 40
5. TJ Draice B
10 6 6 47:39 36
6. Sokol Vlkov
10 5 7 56:39 35
7. FK Makov Hùrka 9 4 9 57:60 31
8. Sokol eleè B
8 2 12 55:53 26
9. Olympie Mìic
5 10 7 52:48 25
10. FC Dyn. Boejovice 3 7 12 21:54 16
11. FC Oldøichov
4 2 16 33:68 14
12. SK Èerv. Kùò Tábor 3 415 27:93 13

Okresní pøebor
 starí áci 
Èernovice/Táborsko - SK R.Hory/Ml.Voice 13 : 0
FC Chýnov/Meteor - SK R.Hory/Ml.Voice 10 : 1
SK R.Hory/Ml.Voice - FC Bechynì
0:6
1.FC Jistebnice - SK R.Hory/Ml.Voice 10 : 0
SK R.Hory/Ml.Voice - SK Kavas Vìtrovy 0 : 9
TJ Draice/Øepeè - SK R.Hory/Ml.Voice 1 : 6
SK R.Hory/Ml.Voice - Sokol Chotoviny 0 :13
Loko Veselí/Bukovsko - SK R.Hory/Ml.Voice 1 : 0
SK R.Hory/Ml.Voice - Sokol Sez. Ústí 0 : 0 PK 3:4

Koneèná tabulka:
1. Èernovice/Táborsko 120:16
2. FC Chýnov/Meteor
121:23
2. Sokol Chotoviny
130:16
4. 1. FC Jistebnice
71:36
5. Loko Veselí/Bukovsko 35:66
6. SK Kavas Vìtrovy
57:74
7. FC Bechynì
40:82
8. Sokol Sezimovo Ústí
29:96
9. SK R.Hory/Ml.Voice 22:136
10. TJ Draice/Øepeè
22:102

45
45
45
36
24
23
22
14
8
8

Turnaj v malé kopané  Ratiboøské Hory 2016
V sobotu 9. 7. 2016 poøádal Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory na fotbalovém høiti
na Smyslíku IV. roèník turnaje v malé kopané za úèasti osmi mustev.
Vítìzem turnaje se stalo mustvo z Nové Vèelnice POCEMKAMDE CF, které
ve finále porazilo mustvo HEÍKOVCI 2:0. Na tøetím místì se umístilo domácí mustvo REAL MLÁDÍ, které v souboji o tøetí místo porazilo ULTRAS PRAHA 2:1.
Dìkujeme vem mustvùm za úèast a divákùm za podporu.

Lutìní pro dìti

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek
na obecním úøadì
do konce èervence 2016,
dostanou sladkou odmìnu.
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Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

