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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 21. 3. 2013.
Po zahájení a po kontrole usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva obce
kde bylo zjitìno splnìní zadaných úkolù, následovala zpráva o jednání rady obce,
z které vyjímáme:
✦ Rada obce byla starostou informová-

na o úspìném ukonèení díla Vodovod
Ratiboøské Hory. V polovinì ledna 2013
byl stavebním úøadem proveden kolaudaèní souhlas, a to jak na objekty úpraven vody v Ratiboøských Horách a v Ratiboøicích, tak na objekt vodojemu spolu s pøístupovou cestou k vodárnì v Rat.
Horách a vedením NN k novì vybudovanému vrtu. Následnì byla podána ádost
na vodoprávní úøad o stanovení ochranného pásma 1. stupnì, protoe se jedná
o zdroj pro veøejné zásobování vodou
s moností odbìru nad 10 000 m3 .
Ochranné pásmo 1. stupnì je navreno
jako ètverec o stranì 20 m se studnou
ve støedu vepsané krunice a bude se
nacházet na pozemku PK 374 a PK 371.
V souladu s § 5 vyhláky è. 137/1999
Sb., bude oznaèeno tabulkami a nápisem ochranné pásmo vodního zdroje
1. stupnì.
✦ Jak jste ji byli informováni v minulém
èísle Ozvìn, je zpracován projekt na
kompletní rekonstrukci støechy na budovì M. Bude se jednat opìt o vyí
investici, která bude zahrnovat kompletní demolici souèasné støechy, svázání
obvodového zdiva betonovým vìncem,
ukotvení nových vazníkù, zateplení stropu a samozøejmì poloení nové krytiny.
Jeliko se zmìní ráz budovy, (sedlová
støecha) podali jsme na Mìstském úøadu ádost o stavební povolení.
V souèasné dobì se øeí s firmou EON
problém vzduného vedení NN, které se
nachází v blízkém kontaktu této budovy.

✦ K zápisu dìtí do 1. tøídy Z pøilo

v lednu 7 prvòáèkù. V novém kolním
roce 2013 - 2014 bude zaplnìn 1. stupeò 34 dìtmi ve vech pìti roènících,
druhý stupeò ukonèí svoji èinnost nástupem 12 dìtí do 9. roèníku. Na tzv.
podlimit bude obec pøispívat èástkou
kolem 770 000 Kè.
✦ Po nìkolika neúspìných pokusech
o seøízení vìních hodin bylo rozhodnuto o jejich generální opravì.
✦ Obec pøispìla finanèní èástkou 2 000 Kè
na zøízení babyboxu v Táboøe.
✦ Velká debata se vedla na zastupitelstvu ohlednì kalkulace ceny vodného.
Navrená cena provozovatelem firmou
ÈEVAK byla stanovena pro následující
období na 29,95 Kè/m3 bez DPH, co je
výsledek pomìru celkových nákladù se
spotøebou vody za kalendáøní rok. Je
zøejmé, e spotøeba vody rok od roku
klesá a tím pádem se zvyuje jednotková cena vody za 1m3. Pro pøedstavu:
v roce 2001 byla spotøeba vody v Ratiboøských Horách 22 700 m3/rok, v roce
2011 pouhých 16 500 m3/rok. Co je
tøeba jetì zmínit, je kadoroènì navyující se cena za elektrickou energii,
potamo i její vyí spotøeba, která je
zapøièinìna novou technologií pro zvýení tlaku v 2. tlakovém pásmu. Na druhou stranu je tøeba pøipomenout, e
cena vody v Ratiboøských Horách patøí do té nií cenové kategorie v porovnání s okolními obcemi naí velikosti a
dále je si tøeba uvìdomit, e voda oproti
domácím studním je dle hygienických
norem v naprostém poøádku z hlediska bakteriálního rozboru, který provozovatel provádí min. 4x roènì.
/pokraèování na str. 3/

Jaro

A je tady bøezen,
tøetí mìsíc roku,
ten v duben se rychle pøekulí
v jásavém jarním skoku.
Noci se zkrátí
a dny se prodlouí,
slunce nás bude høát
a vichni po lásce zatouí.
A to u kvìten
o sto est klepe na dveøe,
uchvátí nás svou krásou
ve své dechberoucí nádheøe.
Jaro je tady,
pøíroda znovu oije,
hebký májový detík
jarní krajinu omyje.
JF

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport

bøezen 2013

2

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Praktiky podomních prodejcù
Není to tak dávno, kdy jsme publikovali èlánek o neetických praktikách podomních prodejcù. Roli zákazníka jsme vyzkoueli na vlastní kùi jetì nìkolikrát.
Nìkteré pøíbìhy jste nám popsali i vy. Nyní vám pøináíme shrnutí tìchto praktik.
S poèátkem nového roku pøichází období nejvìtích zmìn v cenách za elektrickou energii
a plyn. Toto období se oproti jiným lií v tom,
e pouze nyní se mìní ceny také distribuèních
sazeb a sazeb za dodávky elektøiny a plynu zároveò. V letoním roce se k tìmto tradièním zmìnám pøidává i zmìna sazby DPH z 20% na 21%.
Právì v tomto období po zvýené medializaci
zdraování energií jsou zákazníci nejvíce citliví
a uvaují o zmìnì dodavatele energie. Jaká je
aktuální cena plynu a cena elektøiny mùete zjistit v naich kalkulátorech.
Neznalý odbìratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy obchodního zástupce, jeho tvrzení se v øadì pøípadù nezakládájí na pravdì.
Statistiky oddìlení ochrany spotøebitele Èeského energetického mluví zcela jasnì. Za poslední
dva roky dolo k rapidnímu nárùstu neetických
praktik pøi podomním prodeji a poèet stíností
zøetelnì stoupá. Jen za první tøi ètvrtletí
je evidováno pøes 6500 stíností.

Jaké jsou pøístupy podomního prodeje?
V praxi se setkáváme s pøístupy dvojího druhu.
V tom prvním pøípadì obchodní zástupce slunì pøedstaví sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovanì zodpoví vechny otázky související se
zmìnou dodavatele. V tom druhém pøípadì, který
je více medializovaný a pøedevím problematický, je chování tìchto zástupcù za hranicí zákona. S jakými druhy komunikace se mùeme setkat a jak se proti nim bránit?
Nemám moc èasu, musíte podepsat smlouvu
rychle, mám jetì jiné schùzky ...
Nìkteøí obchodní zástupci sdìlují, e spìchají
na dalí schùzku nebo e nemají u moc èasu.
Pokud vás bude nìkdo smìrovat k rychlému podepsání smlouvy, mìl by to být první pøíznak nekvalifikovaného obchodního jednání. Pamatujte si, e výhodné nabídky se mezi dveømi
neuzavírají a èas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího zruení.
Dealer se vydává za pracovníka provozovatele distribuèní soustavy (PDS)
Vydávání se za zástupce spoleènosti, ke které
nepatøí, je za hranicí zákona. Nìkteøí zástupci se
vydávají za pracovníka PDS s tím, e PDS zlevnil pøepravu za dodávku energie, a pokud chcete
platit levnìjí pøepravu, musíte podepsat novou
smlouvu.
Pamatujte si, e sazby za distribuci jsou
udávány rozhodnutím Energetického úøadu
a ádný obchodní zástupce vám nemùe poskytnout slevu na tyto sluby.
Musíte podepsat novou smlouvu, protoe jsme
zmìnili obchodní podmínky...
V tomto pøípadì se obchodní zástupce vydává
za vaeho distributora, dodavatele a odvolává
se na zmìnu obchodních podmínek, pøi kterých
je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce
energie.
Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka
informovat o této skuteènosti min 30 dní pøedem. Forma komunikace je písemná (email, dopis, sms). Zákazník smí nejpozdìji do 10 dní
pøed platností této zmìny dát výpovìï.

*

*

*

Podepsáním se u nás k nièemu nezavazujete,
popø. nebudete mít ádné závazky...
Obchodní zástupce vám pøedloí listinu, o které
tvrdí, e je nezávazná nebo informativní a vyaduje podpis. Ve skuteènosti se vak jedná
o smlouvu s novým dodavatelem.
Podpis vdy k nìèemu zavazuje. Z tohoto
dùvodu byste si mìli být vdy jisti tím, co podepisujete. Vìtina smluv je formuláøového typu
se jménem, adresou a èíslem odbìrného místa.
Vechny tyto indicie by vám mìly napovìdìt, e
se nejedná o ádné prohláení, nesouhlas se
zvýením cen apod.

*

Ukate mi vyúètování, spoèítám Vám, kolik mùete uetøit...
Obchodní zástupce vyaduje souèasné vyúètování, na jeho základì vám spoèítá nií mìsíèní
cenu. Dokonce sdìlí, e jsou v zastoupení jiného dodavatele (ta lepí varianta).
Je tohle vak forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, e sice mìsíènì platíte ménì,
ale na konci roku vám pøijde doplatek, jeho
rozpoèítáním zjistíte, e jste moc neuetøili.
V øadì pøípadù pøijde také sloenka pro zaplacení aktivaèního poplatku.

*

Vá dodavatel zkrachoval nebo v tomto mìstì
konèí s dodávkou slueb, musíte pøejít k jinému ...
Touto livou informací zaèíná komunikaci zástupce, který pøináí øeení v nové smlouvì s
jetì lepími podmínkami, které mìl pùvodní,
zkrachovaný dodavatel.
Krach dodavatele neznamená odpojení od
energie. Zákazník je vdy jitìn dodavatelem poslední instance. O této skuteènosti je zákazník
vdy informován písemnì.
Uvítací vìta - jdu vám zlevnit elektøinu/plyn,
ukate mi fakturu...
Jedna z oblíbených uvítacích vìt, pøi které se
zástupci vìtinou dotazují na fakturaèní vyúètování.
Nejedná se o profesionální nabídku a mìlo
by to vést k ráznému uzavøení rozhovoru.

*

*

Pozitivní vydávání se za pracovníka vaeho
dodavatele...
Jeden z posledních pøípadù, který byl zaznamenán, je prodej elektøiny, kdy se zástupce vydává
za pracovníka vaeho dodavatele.
V tomto pøípadì se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Pracovník se pøedstaví, prokáe se na první pohled regulérní visaèkou s logem vaeho dodavatele a nabízí slevu pøi pøechodu na jiný tarif. Zde musí být èlovìk opravdu pozorný, které materiály podepisuje a k èemu se vztahují.
Mùeme se setkat i s dalími praktikami podomních prodejcù. Ne vichni zástupci ovem jednají podvodnì nebo livì, ale vdy platí, e byste si mìli vyádat vechny dokumenty (smlouvu,
obchodní podmínky èi ceníky energií nebo nadstandardních slueb a poplatkù). U øady alternativních dodavatelù lze také uetøit. Na energetickém trhu pùsobí pøes dvì desítky dodavatelù,

*

jejich cenové nabídky se v závislosti na spotøebì lií øádovì o stovky a tisíce korun. Nejvìtí
anci uetøit mají domácnosti, které pouívají
plyn k vytápìní rodinných domkù.

Obrana proti neetickému
podomnímu prodeji
Pokud se stanete obìtí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy
neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné
finanèní prostøedky. Vdy si pøeberte vechny
dokumenty, které vám obchodní zástupce pøináí, a vdy si vyádejte jeho kontakt.
Pokud se rozhodnete ke zmìnì stávajícího dodavatele energií za jiného, a u prostøednictvím
internetových stránek nebo podomního prodejce, mìli byste se pøed podpisem smlouvy vdy
peèlivì seznámit se vemi dokumenty, které se
k samotné zmìnì vztahují. Mezi základní dokumenty pøedevím patøí:
â Ceník urèující cenu za dodávky elektøiny
nebo plynu - urèuje základní ceny, za které nový
dodavatel dodává komoditu
â Ceník poplatkù za doplòkové sluby a sankèních poplatkù - specifikuje ostatní poplatky nebo
smluvní pokuty související se slubou dodávky
energie
â Veobecné obchodní podmínky - základní
podmínky, za kterých je komodita dodávána.
â Zvlátní obchodní podmínky - nìkteøí dodavatelé mimo základní VOP (veobecné obchodní podmínky) rozebírají specifika nabízených tarifù a pøípadné zvýhodnìní cen.
â Smlouvu o sdruených dodávkách elektøiny
a plynu - základní dokument, na základì kterého
dojde k faktické dodávce energie.

Nebojte se obchodních zástupcù zeptat na pasáe, kterým nerozumíte
nebo si nejste úplnì jisti pøesným významem. Pokud nebudete spokojeni
s odpovìdí, vìtina dodavatelù má zákaznické linky, na kterých se mùete
informovat o vech skuteènostech, které vás zajímají. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáe rozebírat, je to
první známka neprofesionality.
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/dokonèení ze str. 1/
✦ Na zastupitelstvu byla dále projednávána otázka územního
plánu obce. Jak je vem dobøe známo, obec Ratiboøské Hory
má zpracovaný územní plán z roku 2008 vèetnì zmìn è. 1 a è. 2.
Problémem naeho územního plánu je, e je zpracován v klasické formì, tzn. pouze na papíru, ne v digitální podobì. Pøi jakékoliv dalí zmìnì ÚP by mìl být zpracován právní stav územního
plánu - to znamená zcela pøekreslit celý územní plán a to ve bez
moné dotace. Vzhledem k rozloze území je zpracování územního plánu velice finanènì nákladné (cca 500 000 Kè) a bez dotací
se v ádném pøípadì neobejde.
Pro získání dotace je podstatné mít schválené zadání územního plánu. Zadání územního plánu zpracovává MìÚ Tábor, odbor
rozvoje na poádání obce na základì usnesení zastupitelstva
obce. Poøízení zadání je i èasovì nároèné. Výbìrové øízení na
zpracovatele je provádìno na základì schváleného zadání, aby
byl pøedem jasnì stanoven objem prací, které bude muset projektant vykonat.
Na základì tìchto skuteèností zastupitelstvo odsouhlasilo poøízení nového územního plánu, které by bylo ji v digitální podobì s podmínkou, e se ve financování poèítá s vyuitím pøípadných vypsaných dotací s IOP (integrovaný operaèní program).
Ve finále jde vlastnì o to být v pøedstihu, mít schválený návrh
zadání a èekat na pøípadnou dotaci.

V dalích bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen

✦ zámìr na prodej obecního pozemku p.è. KN 891/3(ostatní plo-

cha) o výmìøe 20 m2 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor a zámìr na
prodej obecního pozemku p.è. KN 1143/2 (zahrada) o výmìøe
110 m2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora.
✦ prodej obecního pozemku p.è. KN 1143/7 o výmìøe 3 m2 v k.ú.
Ratiboøice u Tábora panu Jaromíru Bednáøovi za cenu 30 Kè/m2,
prodej obecního pozemku KN 460/14 o výmìøe 50 m2 p. Pavlu
Chamrovi a prodej obecního pozemku p.è. KN 1145/2 o výmìøe
27 m2 a KN 1145/3 o výmìøe 22 m 2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora
p. Miroslavu Vandrovcovi za cenu 30 Kè/m2.
- sta

Víte, e ...

... ve kole pokraèuje sbìr starého papíru. . .

n n n

... poplatky za odpady ve výi 600, Kè na obèana nebo
rekreaèní nemovitost a poplatek ze psa ve výi 100, Kè
jsou splatné do 31. kvìtna . . .

n n n

... 10. kvìtna bude v Ratiboøských Horách pøistaven kontejner na velkoobjemový odpad...
Red.

Volby prezidenta ÈR
První kolo voleb se uskuteènilo dne 11. a 12.
ledna 2013. Ve volièských seznamech bylo
zapsáno 607 obèanù, k volbám jich pøilo
381 a odevzdali 379 platných hlasù.
Volební úèast u nás byla 62,76 %.

paní Januová dává svùj hlas
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Ze kolství

Støípky ze ivota ve kole

❖ Nároèný závìr 1. pololetí letoního kol-

ního roku jsme si zpestøili opìt lyaøským
výcvikem v Peci pod Snìkou, kterého se
zúèastnily dìti z 1. i 2. stupnì. Chata Rozko nás pøivítala s otevøenou náruèí, take jsme opìt proili úasný týden sportu,
soutìí, zábavy a hlavnì horského vzduchu a bílých plání.
❖ áci 2. stupnì zahájili 2. pololetí Olympiádou z èeského jazyka v okresním kole.
Zúèastnili se Jiøí Macháèek z 8. tøídy
a Marie Vrtiková z 9. tøídy a s umístìním
v polovinì tabulky ze 41 soutìících urèitì neudìlali naí kole ostudu.
❖ Pochvalu zaslouí i áci Hauserová, Vrtiková K., ilhavecká, Mare a Rothbauer
z 8. tøídy, kteøí se zapojili do projektu
Za poklady venkova a napsali pohádky
o tradièních øemeslech naeho kraje.
❖ ákynì Hauserová a ilhavecká potvrdily své literární schopnosti i v dalí tentokrát Mezinárodní soutìi v psaní dopisù, vyhláené Èeskou potou, na téma
Voda, drahocenná surovina.
❖ Nejvìtím záitkem byl pro vechny
áky zájezd do Prahy, poøádaný 28. úno-

ra, kdy dìti 1. stupnì navtívily Praský
hrad a starí áci Národní technické muzeum.
❖ V rámci vyuèování se 1. i 2. stupeò zúèastnil v bøeznu besedy o Evropské unii
a 2. stupeò pøednáky AURITUS vìnované drogové závislosti.
❖ áci 1. stupnì v bøeznu zahájili plavecký výcvik a pøed Velikonocemi si ho obohatili návtìvou Velikonoèní výstavy
spojené s ukázkou prvorepublikové cukrárny, kde se kromì velikonoèních dekorací seznámili také s historií cukráøského
øemesla.

A co nás èeká?

❖ áci 8. a 9. tøídy, kteøí se ji pøipravují na

své budoucí povolání, navtíví s výchovnou poradkyní paní uèitelkou Markovou
Úøad práce v Táboøe. Spoleènì pak oslavíme jako kadoroènì v dubnu Den Zemì
úèastí na akci v Hrachovì. Èekají nás
i divadelní pøedstavení a tradièní závìreèný kolní výlet jako odmìna za celoroèní
práci.
JF

Dìní v mateøské kole
Dne 22. února si dìti uily veselí pøi makarním
dovádìní, jedna maska byla hezèí ne druhá.
Potom, 26. února, se pobavily pøi vynikajícím
divadelním pøedstavení s názvem Vloèka Snìhulka.
Toto divadlo nás pravidelnì navtìvuje. Desátého
dubna pøijeli s Jekem Jeurou.
Jako obvykle byl zahájen od 5. bøezna kurz plavání. Do konce kvìtna probìhne fotografování dìtí
a bude ukonèen taneèní krouek. Jaroslava Basíková

Zápis

do první tøídy
Ve støedu 23. ledna 2013 se konal
zápis dìtí do první tøídy naí koly.
K zápisu se dostavilo 7 dìtí:
Dominika Malenická, Viktorie Lojdová a Adriana Hodná z Ratiboøských
Hor, Simona Kimlová z Ratiboøic,
Filip Køí z Mostku, Luká Smr z Pojbuk a Matyá Zeman z Dolních Hrachovic. Vechny dìti byly pøijaty. Pøejeme jim úspìné zahájení kolní docházky.
Mgr. Irena Melicharová

DÌTSKÝ
KARNEVAL

V nedìli 10. bøezna ve 14 hodin v sále
obce zaèal ji tradièní dìtský karneval.
I tento rok byla úèast hojná. Pobavit se
pøilo asi 120 dìtí v nejrùznìjích maskách se svými rodièi nebo prarodièi. Do
pìkných masek se pøevlékli i nìkteøí dospìlí, za co jim patøí obdiv i podìkování.
Jako kadý rok u vstupu byly dìti
obdarovány balíèkem sladkostí na doplnìní energie. Dalí ceny se rozdávaly pøi
rùzných soutìích, o které se tento rok
postaraly Markéta Blovská a Andrea
Mosslerová. Vyhláeny byly také nejhezèí masky a nejlepí taneèníci. Vybrat ty
nejlepí nebylo vùbec jednoduché. V tombole byly pro dìti pøipraveny pìkné hodnotné ceny. Aby se tato dìtská akce mohla
uskuteènit, patøí podìkování J. Daøílkovi, který zajistil hudbu, Obecnímu úøadu, místní organizaci Sokol, SDH Ratiboøské Hory, Mysliveckému sdruení
Vøesce pod Dubem, fotbalovému klubu
SK Ratiboøské Hory a Dohlíecímu výboru Jednoty. Dále se na pøípravì podíleli M. Blovská, A. Mosslerová, V. Koblicová, J. Mikuková, M. K. mejkalová,
M. Macková a eny z 2. cvièební skupiny
Sokola. Dìkuji také provozovateli restaurace U Báby, J. Filipovi.
Z. Mareová

bøezen 2013
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Blahopøejeme
Frantiek Macek,

Z matriky
Josef Fuèík,

Rozlouèili jsme se
Pavel Fára,

Vøesce

82 let

Vøesce

81 let

Podolí

82 let

Ratiboøské Hory

75 let

Vøesce

84 let

Ratiboøské Hory

85 let

Dub-Polánka

70 let

Podolí

87 let

Ratiboøice

70 let

Vøesce

84 let

Vøesce

85 let

Marie Bìlíèková,
Vìra Hrstková,
Rùena Køíová,
Karel Mare,
Marie Macková,

Václav Lhotka,
Marie Kostrounová,
Vlastimil Klíma,
Marie Frídlová,

Ratiboøké Hory

(1942)

Ratiboøice

(1924)

Ratiboøské Hory

(1955)

Ratiboøské Hory

(1994)

Rùena Vaòková,
Jaroslav Sedloò,
Kateøina Váchová,

Vítáme

Tomá Vítek, Podolí

red.

Pan Karel Mare pøi podpisu pamìtní knihy

Paní Marie Macková pøi podpisu pamìtní knihy

jjj
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Oslava MD v Pastouce

Kdy jsme zaèali pøipravovat letoní oslavu MD v Pastouce,
tuili jsme, e by to mohla dalí být pìkná akce. Pak pøiel pátek,
8. bøezna, a skuteènost pøedèila nae oèekávání. Seli jsme se
zde v hojném poètu, kdy bezmála tøicet en pøilo oslavit svùj
svátek. Èekal na nì pøíjemný program, místní erární pionýøi zarecitovali básnì a k pøipravenému pohotìní zahrála ivá hudba.
Nejprve heligonka Jiøího Sumerauera, po zbytek veèera pak skupina Krýgl Boys z Tábora. Máme radost z toho, e se nám podaøilo
obnovit jednu dobrou tradici a tìíme se na dalí setkání v Pastouce, na které jsou vichni sousedé srdeènì zváni. Program
akcí v Dubu v Pastouce lze najít na stránkách www.pastouska.eu.

Program Pastouky na 1. pololetí 2013
26.4. JIØÍKOVÉ V PASTOUCE
30.4. ÈARODÌJNICE - OPÉKÁNÍ
1.6. DÌTSKÝ DEN V PASTOUCE
29.6. DUBFESTÍK (Country&Bluegrass)
6.7. 1. DUBSKÝ GOLFOVÝ TURNAJ (recese)
27. 7. POLOÈAS PRÁZDNIN (dopoledne pro dìti)
27.7. MEXICO PÁRTY (veèer pro rodièe)

Tradièní Velikonoce v Dubu

Pomlázka upletena, koíèky pøipraveny, tak mùeme vyrazit
na koledu. Jako kadý rok jsme se seli na Velikonoèní pondìlí
ráno u kaplièky v Dubu. Pravda, letos by to mohlo vypadat jako
lyaøská výprava, ale i tak to bylo krásné dopoledne. Dìti proly
celou ves, stavení od stavení a Dubem se ozývalo Hody, hody
doprovody, dejte vejce malovaný...
J. Proke

bøezen 2013
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SK Ratiboøské Hory
Rozlosování JARO 2013

Okresní pøebor  mui

Okresní pøebor  dorost

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE

13. 4.
21. 4.
27. 4.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
16. 6.
23. 6.

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
17.00
17.00
17.00

Rat. Hory - Veselí nad Lu. B
Meteor Tábor B - Rat. Hory
Rat. Hory - Øepeè/Opaøany B
Lom - Rat. Hory
Rat. Hory - Vlastiboø
Tuèapy - Rat. Hory
Rat. Hory - Sobìslav B
Mìice - Rat. Hory
Rat. Hory - Chýnov B
Draice B - Rat. Hory
Koice - Rat. Hory

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

NE
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

21.4.
27.4.
5.5.
11.5.
18.5.
25.5.
2.6.
8.6.
16.6.

10.00
14.00
13.00
14.00
14.30
14.00
10.00
14.00
10.00

Jistebnice - Rat. Hory
Rat. Hory - Øepeè/Opaøany
Bøeznice - Rat. Hory
Rat. Hory - Vìtrovy
Sobìslav B - Rat. Hory
Rat. Hory - Tuèapy
Meteor Tábor B - Rat. Hory
Rat. Hory - Malice
Chotoviny - Rat. Hory

Prodáme stavební parcelu  zahradu

(vhodné pro dva domky), výmìra 2050 m2
v Ratiboøských Horách, za domem è. 64,
autobusová zastávka U Meníkù.
Telefon: Pavel 724 075 574 nebo 382 525 393

Lutìní pro dìti

Dìti, které odevzdají
vylutìné tajenky
doplòovaèek
na obecním úøadì
do konce dubna,
dostanou
sladkou odmìnu.
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: Marie Kimlová, Vladimír Vácha.
Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

