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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 21. 3. 2019.
✦ Na jednání zastupitelstva obce byl pozván zástupce zpracovatele návrhu územního plánu obce p. Ing. Fiala z Agrourbanistického ateliéru Praha, který pøítomným
zastupitelùm pøedstavil návrh nového
územního plánu. Seznámil zastupitele se
základní koncepcí rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot, spolu s koncepcí veøejné infrastruktury a odpovìdìl
na dotazy týkající se pøevánì stanovení
podmínek pro vyuití ploch. Nyní se návrh územního plánu nachází k pøipomínkování na Krajském úøadì, poté bude následovat veøejné projednání dle §52 stavebního zákona.
✦ Do konce února se podaøilo jak projekènì, tak rozpoètovì zpracovat dvì ádosti
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Jedná se o dotaci z podprogramu na rekonstrukce a pøestavby veøejných budov.
Zde jsme zaádali o stavební úpravy objektu budovy kulturního domu. Jde sice
o bývalou restauraci, ale na tu se dotace
nevztahuje, proto byl projekt zpracován
dle zásad pravidel - jako stavba pro veøejné úèely. Druhá ádost je spojena s rekonstrukcí místní komunikace p.è. 443/
28 v Ratiboøských Horách. Na obì ádosti je vypsána dotace a do výe 70% a na
výsledek, zda budeme úspìní, si budeme muset poèkat minimálnì do èervna.
✦ Projekèní kanceláøí PRIS s.r.o. byl oznámen zámìr na kompletní výmìnu mostní
konstrukce u mostu v obci Vøesce pøes
Chotovinský potok. Po udìlení stavebního povolení dojde k úplné uzavírce silnice II/137 v obci Vøesce se zákazem prùjezdu pøes obec mimo autobus veøejné
hromadné dopravy. Ostatní doprava smìr
Tábor a Mladá Voice bude vedena po
objízdných trasách (Dobronice, Jeníèkova Lhota). Pøedpokládaná doba výstavby
je 5 mìsícù bìhem rokù 2019-2020.
✦ Provozovatel vodovodu ÈEVAK a.s. pøedloil cenu vodného pro rok 2019. Ta vychází vdy z výsledkù spotøeby a nákladù
minulého roku a plánu pro rok stávající.

1

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Z kalkulace pro rok 2019 vyplývá, e oproti
roku 2017 a hlavnì roku 2018 je mení
spotøeba, a to a o 1 700 m3 za rok. Na druhou stranu se zvyují výdaje na el. energii. Pro rok 2019 je poèítáno o 15 000 Kè
více oproti minulému roku. Prostøedky na
obnovu vodovodu dle zákona è. 274/
2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
se zvedají o 9 000 Kè. Meziroèní zmìna
ceny je tedy o 15 % vyí. Výsledkem je
cena pro rok 2019 ve výi 34,79 bez 15%
DPH. Podíváme-li se do minulosti, tak
cena 29,95 Kè bez DPH byla stejná ji od
roku 2013! Tímto rokem se tedy zvyuje
platba za vodné o cca 5,50 Kè/m3 s DPH
a stále platí rovnice o nákladech a spotøebì...
✦ e je v posledních letech sucho je realita, na kterou je potøeba se pøipravit. Mluví
se o nutnosti vybudování nových vodních
staveb za úèelem opìtovného udrení
vody v krajinì. Nae obec se úèastní jednání na pøípravì projektu Vodárenská
soustava Mladovoicko, který øeí napojení dálkového vodovodu Tábor - Ml. Voice a Tábor - Chotoviny na Táborskou
vodovodní soustavu pøivádìjící vodu
z Øímovské pøehrady. Se zámìrem, e by
bylo moné pøipojit a zásobovat vodou
nìkteré nae èásti obce nacházející se na
trase vodovodu. V souèasné dobì probíhají jednání s Jihoèeským vodárenským
svazem ohlednì provoznì majetkového
modelu soustavy. Projektu se úèastní
mimo jiné i zástupci Vodárenské spoleènosti Táborsko a obcí Mladé Voice, Chotovin, Sudomìøic u Tábora a Nemyle.
✦ V souladu se zákonem è. 13/1997 Sb., si
nechala obec vypracovat pasport místních komunikací, spolu s plánem zimní
údrby místních komunikací. V rámci pasportu byl zpracován projekt svislého dopravního znaèení a dopravního zaøízení
obce Ratiboøské Hory.
✦ Autobusový záliv smìrem na Mladou
Voici bude ve spolupráci s SÚS Tábor dokonèen koncem kvìtna 2019.
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V dalích bodech
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 46/3/2019 schvaluje zámìr na prodej obecního pozemku p.è.
218/2 o výmìøe 66 m2 (ostatní komunikace) v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor za
cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 47/3/2019 schvaluje prodej obecního pozemku p.è. 890/4 o výmìøe 105 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Dub u
Ratiboøských Hor za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 48/3/2019 schvaluje smìnu èásti obecního pozemku p.è. 434/14
o výmìøe cca 238 m2 dle GP (ostatní plocha) za pozemek p.è. p.è. 437/13 o výmìøe 2 m2, za pozemek p.è. 437/14 o výmìøe
84 m2 a za pozemek p.è. 437/18 o výmìøe
91 m2, v k.ú. Ratiboøice u Tábora, s finanèní kompenzací ve výi 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 49/3/2019 schvaluje prodej èásti obecního pozemku p.è. 1144
o výmìøe 57 m2 dle GP v k.ú.Vøesce za
cenu 80 Kè/m2 a prodej èásti obecního
pozemku p.è. 1146 o výmìøe 10 m2 dle
GP, v k.ú.Vøesce za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 50/3/2019 schvaluje smìnu èásti obecního pozemku p.è. 1145/1
o výmìøe 44 m2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora
a pozemku p.è. 6 o výmìøe 44 m2 v k.ú.
Ratiboøice u Tábora.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory
Usnesením è. 51/3/2019 schvaluje smìnu èásti obecního pozemku p.p.è 1621
o výmìøe 525 m2 v k.ú. Ratiboøice u Tábora a èást pozemku p.è. 1171 o výmìøe
525 m2 dle GP, v k.ú. Ratiboøice u Tábora.
starosta
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V í t e ,  e ...
... Místní lidovou knihovnu má od 1. 4. 2019 na
starosti paní Lucie Makovcová, otevírací doba je
nezmìnìná, tel.: 381 283 450 ...

n n n
... do 31. 5. 2019 se vybírají poplatky za odpady
a psy na rok 2019 na Obecním úøadu v Ratiboøských Horách, poplatek 600,-/ osoba, 100,-/ pes
(platbu mùete provést i na úèet 3321301/0100,
VS èíslo domu, do poznámky jméno, obec) ...
n n n
... 11. kvìtna 2019 bude pøistaven kontejner na
velkoobjemový odpad na ji obvyklém místì (proti
høbitovu) ...
n n n
... ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2019 se konají volby do
Evropského parlamentu ...
n n n
... Sobotní veèer 6. dubna patøil mimo jiné spolku Na ikmé ploe, který se v místním kulturáku
blýskl divadelní hrou z repertoáru Divadla Járy Cimrmana Vrada v salonním coupé. Pøedstavení
shlédlo pøes 150 divákù ...

Red.

Karnevalové veselí

SKLENÁØSTVÍ, RÁMOVÁNÍ
Dagmar Nìmeèková

Kontakt: 728 697 716

Kde nás najdete: MLADÁ VOICE, V Suchdolci 490
Nabízíme:
â Sklenáøské práce  øezání skla, zrcadel
 zasklívání dveí, oken, zahradních skledníkù, apod.
â Výroba CLIP rámù na míru
â áruvzdorná skla
â Rámování, paspartování (obrázkù, fotografií, plakátù, zrcadel)
â Prodej polykarbonátù - LanitPlast
PRACOVNÍ DOBA
â Pískování plochého skla
PO  PÁ (8 - 17 h)
â Izolaèní dvojskla
SO  NE (po telefonické domluvì)
V nedìli 24. února vypukl ve vyzdobeném sále Obecního úøadu Ratiboøské Hory pro princezny, brouèky, vodníky, ufony, èarodìje, piráty a vechny dalí krásné masky pravý karnevalový rej. Úvodní defilé masek nabídlo
nádhernou podívanou na barevný prùvod a bylo opravdovým oøíkem vybrat tøi nejoriginálnìjí. Kreativita tìch,
kteøí dìtem pøevleky vymýleli, byla obdivuhodná! Pan
Miroslav Foøter vybíral hudební playlist a opravdu roztanèil malé i velké. Zábavné soutìe, které byly zpestøením taneèních kreací, a pøipravené hezké ceny, o které se
postarali sponzoøi a organizátoøi, byly pro vechny zúèastnìné bájeèným záitkem. S dìtmi, které neochotnì
opoutìly parket v pozdních odpoledních hodinách, jsme
se domluvili, e pøítí Masopust opìt oslavíme spoleènì.
Fotbalisté SK a èlenové
Tìlovýchovné jednoty Ratiboøské Hory

Masopust v Dubu

V sobotu 2. bøezna se do Dubu opìt dostavil tradièní masopustní
prùvod. Ten vyrazil ve dvì hodiny od Pastouky a do kadého domu
pøinesl zábavu a veselí. Odmìnou nám bylo velmi bohaté pohotìní,
které jsme si náleitì uili. A i pøes èásteènou nepøízeò poèasí se nám
nakonec podaøilo bez vìtích potíí dorazit do cíle, kde pak prùvod
pokraèoval a do pozdních hodin. Zároveò chceme podìkovat vem,
co nás pohostili, ale i tìm co vzali masku a vyrazili s námi.
NZ
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Ze kolství

Z mateøinky Jak

jsme se mìli v uplynulých mìsících?

V únoru si dìti uívaly dovádìní ve snìhu, stavìní snìhulákù a klouzání. Velkým záitkem nejen pro dìti, ale i pro nás
uèitelky bylo setkání s policií. Policisté nás seznámili s tím, jak
postupovat pøi setkání s neznámou nebo podezøelou osobou,
pouèili dìti o sluném chování a na rozlouèení pustili vyádanou houkaèku.
Dalí netrpìlivì oèekávanou akcí byl karneval ve kolce.
Nafoukli jsme balónky, dìti se oblékly do pohádkových kostýmù, tanèily, soutìily, radovaly se a dobøe se bavily.
V mìsíci bøeznu pøijelo za námi do kolky divadlo s pohádkou Zlatovláska, které jsme sledovali spoleènì s dìtmi a uèitelkami z Waldorfské koly. Dìtem se pohádka moc líbila, e i nae
nejmení dìtièky vydrely koukat a do konce.
S osmi pøedkoláky jsme se pøipravovali k zápisu do 1. tøídy. Soustøedili jsme se na pozornost - poslouchat pohádku,
umìt krátce vyprávìt, nakreslit obrázek, rozpoznat a pojmenovat geometrické obrazce, orientovat se v èíselné øadì do deseti, správnì dret tuku, umìt pøeøíkat básnièku nebo písnièku.
Ne vdycky se vechno povedlo, ale i pøesto se pøedkoláèci
snaili.

Nadále procvièujeme s dìtmi hru na zobcové flétny.
Koneènì jsme se doèkali dlouho oèekávaného jarního poèasí. Procházky po okolí jsme vymìnili za hry v písku, bìhání,
honièky a skotaèení na kolkové zahradì. V jarních mìsících
budeme rekonstruovat kolní zahradu - máme objednané nové
houpací, klouzací a prolézací prvky, které budou pro dìti urèitì
velikým potìením. Ty staré u nesplòovaly bezpeènostní poadavky. Byl navezen èistý certifikovaný písek, bez kterého se
ádná dìtská zahrada neobejde.
V souèasné dobì se spoleènì pøipravujeme na Velikonoce,
tvoøíme výzdobu, uèíme se nové básnièky, písnièky a malujeme vajíèka. Také sázíme sazenièky zeleniny do kelímkù. Dìti se
u tìí na pou a èarodìjnické veselí.
Fotografie dìtí ze kolky si mùete prohlédnout na webových
stránkách koly /www.zsratihory.cz/.
Jaroslava Fierová

Zápis do M se uskuteèní 6. kvìtna 2019,
od 8.00 do 11.00 hodin.

Akce Waldorfské základní koly Mistra Jana
Váení pøátelé,
srdeènì Vás zveme na semináø s Nikolasem Vítkem Petrem

Pletení z koíkáøského proutí

Termín: sobota 25. 5. 2018 od 9 - 15 hodin
Místo konání: Waldorfská základní kola Mistra Jana,
Ratiboøské Hory 34
Pøíspìvek: 500 Kè
Waldorfská pedagogika je úzce spjatá s vnímáním kolobìhu
roku a slavením svátkù, proto ètvrteèní odpoledne 28. února 2019
v Ratiboøských Horách bylo vìnováno makarám a Masopustu.
Ze dveøí Waldorfské základní koly Mistra Jana se vyvalila horda
rozpustilých makar, které na návsi pøes hodinu tanèily a zpívaly.
Akce to byla podaøená a dìti s rodièi se bavili, jak dokazují fotografie. Tìíme se, e tato tradice bude rok od roku vìtí a pøibude
i místních návtìvníkù.
V sobotu 7. dubna 2019 probìhlo vynáení Morany a vítání
jara. Na smrtnou nedìli jsme se spoleènì rozlouèili se zimou.
Zpívalo se, tanèili se kruhové tance, Moranu jsme vyslali po vodì
a jaro mùe pøijít.
22. 6. 2019 se bude na zahradì u budovy koly konat Jánská
slavnost, na ní vás srdeènì zveme.
Waldorfská základní kola v Ratiboøských Horách ji realizovala
zápis do první tøídy na kolní rok 2019/2020. Zájem o nai pedagogickou èinnost se zvyuje. Dodateèný zápis bude 13. 5. 2019.

Pøednáející: Nikolas Vítek Petr
Po ukonèení studií na vysoké kole, bìhem kterých jsem
pracoval mj. jako vychovatel v Jedlièkovì ústavu v Praze,
jsem nastoupil na civilní slubu do písecké waldorfské koly. Zde jsem té navtìvoval základní semináø waldorfské
pedagogiky a po cestovatelské pøestávce nastoupil jako
tøídní uèitel do první tøídy. Dìti na waldorfské písecké Z
Svobodné jsem dovedl a do sedmé tøídy. Stát se zakládajícím tøídním uèitelem v 1. tøídì novì zaloené waldorfské koly Wlatovka pro mì byla velká výzva, kterou jsem
pøijal s vìdomím nového ivotního úkolu. Velmi rád s dìtmi
vìnuji øemeslùm. Mým oblíbeným øemeslem je koíkáøství, kterému se vìnují øadu let a vedu semináøe a workshopy na toto téma.
Téma:
Bìhem jednoho dne si mùeme uplést kulatou oatku
z oloupaného vrbového proutí. Práce je velmi nároèná na
sílu v prstech, ale domù si odnesete krom oatky radost
z dobøe vykonaného díla. Oatku samostatnì uplést je
schopno dítì od 12 let. Mladí dìti budou potøebovat pomoc dospìlého. Dítì v doprovodu dospìlého platí za jednoho úèastníka.
Kadý úèastník si pøinese vlastní zahradní nùky.
Pøihlaování:
na valerie.prochazkova@janicekops.cz do 20. 5. 2019
Akce je podpoøena z dotaèního programu mìsta Tábor.
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Z M AT R I KY
ivotní jubileum
oslavili
70 let
Jenknerová Libue z Rat. Hor
Zábranský Josef z Rat. Hor
75 let
Binka Jozef z Rat. Hor
Melicharová Alena z Rat. Hor
Sedloòová Helena z Rat. Hor

Pan Josef Zábranský pøi podpisu pamìtní knihy

85 let
Hvolková Emilie z Rat. Hor
88 let
Bìlíèková Marie z Podolí
91 let
Macková Marie ze Vøesec
Kostrounová Marie z Rat. Hor

Rozlouèili jsme se

(*1929)

Zlatou svatbu
oslavili manelé

Blanka a Jiøí
Veselých
z Ratiboøských Hor.

Srdeènì blahopøejeme !

Paní Libue Jenknerová pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Zemanová Marie

jjjjjjjjjjjjjjjjjj

Ví t á n í o b è á n k ù
V sobotu 12. ledna 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 Richarda Heømánka, Agátu Lichtnegerovou, Matyase Kostrouna, Antonína mída, Melanii Ilonu Èernou z Ratiboøských Hor a Lukáe Novotného ze Vøesec.
Rodièe obdreli od obce penìní dar, maminky kytièku a dìti hraèku.

Red.

b ø e z e n 2019

6

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory

Výsledky JARO 2019

Tabulka po 14 kolech:

Penalty okresní pøebor muù:
SK Ratiboøské Hory  TJ Malice
SK Ratiboøské Hory  SK Tuèapy
Sokol eleè B  SK Ratiboøské Hory

1:1
6:2
6:0

Zbývá sehrát:

14. kolo SO 20. 4. 17.00 SK R.Hory  1. FC Jistebnice
15. kolo NE 28. 4. 17.00 Spartak Sobìslav B  SK R.Hory
16. kolo SO 4. 5. 17.00 SK R.Hory  TJ Bøeznice
17. kolo NE 12. 5. 17.00 Sokol Sez. Ústí B  SK R.Hory
18. kolo SO 18. 5. 17.00 SK R.Hory  Sokol Myslkovice
19. kolo SO 25. 5. 17.00 FC Bechynì  SK R.Hory
20. kolo SO 1. 6. 17.00 SK R.Hory  Sokol Ml. Voice B
21. kolo SO 8. 6. 17.00 FK Meteor Tábor B  SK R.Hory

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
8
7
7
7
5
5
4
3
3
1

3 0 61: 9
3 2 44:16
4 2 57:27
4 3 39:29
3 4 21:16
1 6 18:28
4 5 30:32
2 7 40:46
1 9 25:48
1 10 21:37
0 11 13:43
2 11 16:54

SK Ratiboøské Hory  pøípravka

Lutìní pro dìti
Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadu do konce
kvìtna 2019, 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: Ilona Burianová, Mgr. Tomá Basík.
Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny
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