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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 5. 6., 19. 6. a 3. 7. 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:
✦ Dne 5. 6. 2013 byl na Zastupitelstvu
obce øeen Plán spoleèných zaøízení pro
katastrální území Podolí u Ratiboøských
Hor a katastrální území Vøesce. V rámci
komplexních pozemkových úprav seznámil projektant Ing. Sokol zastupitele
s návrhy, které vzely ze sboru zástupcù
jednotlivých katastrálních území. Tak
jako tomu bylo pøed rokem, kdy se
schvaloval Plán spoleèných zaøízení pro
k.ú. Dub u Ratiboøských Hor, Ratiboøice
u Tábora a Ratiboøské Hory, tak i dnes
byli zastupitelé seznámeni s cestní sítí,
s ochranou vody a pùdy, vodohospodáøskými opatøeními a ochranou pøírody a krajiny v jednotlivých katastrálních
územích. V dohledné dobì budou vlastníci pùdy pozváni na projednání nárokù.
✦ Velký dík patøí naí zásahové jednotce
sboru dobrovolných hasièù obce. To jak
s pøehledem zvládla svoji úlohu pøi pøívalovém deti, který nai obec zasáhl
v ranních hodinách v nedìli 2. 6. 2013,
je obdivuhodné. A e se nejednalo
o pouhý monitoring nenadálé situace,
ale o tvrdou práci, mohou potvrdit jak
obyvatelé Podolí, kteøí byli zaplaveni tak
i jednotka HZS Tábor, která byla té povolána na pomoc. (dále v listì)
✦ Upozoròuji obyvatele okolních obcí,
kteøí byly zasaení povodní, aby do konce èervence provedli sanaci své studnì
(dokonalé vyèitìní vody a desinfekci),
aby zaèátkem srpna mohla KHS Tábor
odebrat vzorky vody ze zatopených studní. Pøipomínám, e budou odebírány
vzorky pouze ze studní, které jsou jediným moným zdrojem zásobování ob-

jektu pro trvalé bydlení pitnou vodou.
Seznam vlastníkù studní byl pøedán
KHS, která provede bezplatný odbìr
vzorku a jeho bezplatné vyetøení.
U studní, které nebudou do této doby
sanovány nebude vzorek krajskou hygienickou stanicí odebrán!
✦ Obec byla úspìná v získání dotace
z programu obnovy venkova Jihoèeského kraje, ve výi 170 000 Kè, které
budou pouity na dofinancování akce
na výmìnu krovu a støechy na budovì
M v Ratiboøských Horách.
✦ Zastupitelstvo obce bylo seznámeno
s pøezkumem hospodaøení za rok 2012
a se závìreèným úètem obce za rok
2012, který byl schválen s výhradou,
jeliko byla zjitìna rozpoètová chyba
spoèívající v plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu, vèetnì penìních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù.
✦ V následujícím mìsíci nás èeká dalí
nároèná akce, a to oèekávaná výmìna
støechy na budovì M. Byla schválena
výzva na veøejnou zakázku malého rozsahu a hodnotící komise. Dále ZO
schválilo obeslání výzvy na dodavatele Hora s.r.o., Kavas a.s., Døevotvar øemesla a stavby, s.r.o., Památky Tábor
s.r.o., Skanska a.s. a Hochtief CZ. Hodnotící komise vybrala jako nejvýhodnìjího dodavatele firmu Památky Tábor s.r.o., která podala nejlevnìjí nabídku a doporuèila zastupitelstvu uzavøít s vybraným uchazeèem smlouvu
o dílo. Jeliko se bude jednat o rozsáhlejí stavbu, upozoròuji na dodrování
bezpeènostních opatøení, které nás
budou bìhem této stavby provázet.
Termín dokonèení je stanoven do
30. 9. 2013, a to z dùvodu nevyzpytatelného poèasí, které mùe vechny
plány zhatit. /pokraèování na str. 2/

Letní idyla
Léto plné barev a vùnì,
rozkvetlé království na balkónì.
Dekorace, je hýøí nápady
útulné balkónové zahrady
Pro nejkrásnìjí roèní období,
se kvìty na party zasnoubí.
Venkovská idyla,
kouzlo zalých èasù,
letní kytice protkaná stébly klasù.
Nastává kouzelná letní pohoda,
v sluneèním svitu døímá zahrada.
A tak vysoko, vysoko nad ní
se zticha a pokornì nebe sklání.
JF

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Z matriky
Sport
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/dokonèení ze str. 1/

✦ Na ádost p. Kolíèka, vlastníka pozemku p.è. PK 701/2 a PK 702
v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor, schválilo zastupitelstvo obce
poøízení zmìny è. 3 územního plánu obce pro výe uvedené
pozemky a provìøení zaøazení pozemku do ploch bydlení. Vzhledem k tomu, e je zmìna vyvolána výhradní potøebou fyzické
osoby, budou celkové náklady na poøízení této zmìny uhrazeny
výhradnì adatelem.
✦ Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových nabídl obci
bezúplatný pøevod pozemkù p.è. 906 a PK 905 díl 2 v k.ú. Dub
u Ratiboøských Hor. Zastupitelstvo obce na tuto nabídku nereflektovalo, jeliko v této lokalitì dojde k bezúplatnému pøevodu
od státu na obec v rámci komplexní pozemkové úpravy.

V dalích bodech programu zastupitelstva byl odsouhlasen

✦ prodej obecního pozemku p.è. KN 1143/2 o výmìøe 110 m 2
v k.ú. Ratiboøice u Tábora paní Marii Plocové za cenu 30 Kè/m2
a prodej obecního pozemku p.è. KN 891/3 o výmìøe 20 m2 v k.ú.
Dub u Ratiboøských Hor panu Pavlu Køemenovi za cenu 30 Kè/m2.
- sta

Víte, e ...

... autobus kolíòák jede ráno pøes Ratiboøské Hory ve stejný èas jen do Tábora, kde je nutné pøestoupit na autobus
Comett Plus s odjezdem 8.40 hod. do Èeských Budìjovic
Kolíòák odjídí odpoledne z Tábora zpìt ve stejném èase, to
je 15,40 hod...
Red.

n n n

Povodnì 2013

Bývalo zvykem, e pro popsání mimoøádné
události bylo nutné v obci vyhledat pamìtníka úctyhodného kmeta, který zalovil hluboko v pamìti a vylíèil událost, kterou nikdo z ostatních
nezail. Mnohdy k tìmto událostem ani ijící pamìtníci nebyli. Povodnì se staly odliným fenoménem. Roky 2002, 2006, 2013 zavedly tento
pojem do naeho slovníku velmi èasto pouívaných výrazù a mezi pamìtníky se zaøadily i dìti
kolou povinné.
Letoní povodnì u nás nastaly opìt po velmi
vydatných srákách v celých povodích vech naich potokù. Naím nejsledovanìjím tokem je
samozøejmì Chotovinský potok, tekoucí pøes
Podolí a Vøesce. Díky rozloze svého povodí pøivádí i nejvìtí masu vody a je schopný napáchat
nejvìtí kody.
Ty vznikly hlavnì v nedìli 2. èervna v dopoledních hodinách. Pøi pøetékání hráze Podolského rybníka, voda nabrala rychlost a hráz na odtoku podemílala, pøièem napáchala i znaèné kody na budovách a prostranství hlavnì ve mlýnì
v Podolí. Problémy se zatopením domù vznikly
jednak zvýenou hladinou samotného rybníka
a dále rozvodnìným potokem v Podolí i ve Vøescích. Pokozeno bylo i koryto potoka a zaplaveny
okolní pozemky.
Situace vak byla pomìrnì dramatická na více
místech, protoe málokterý rybník nepøetékal pøes
hráz. Ratiboøický rybník pøetékal a do veèera
a voda z hráze odemlela v jednom místì témìø
polovinu její íøky. Voda Mlýnského rybníka na
Puchýrnì la rovnì pøes hráz, ale vìtí kodu
napáchala hlavnì rychle tekoucí voda z jeho boèního pøepadu dále v korytì. Záhorský (Zahoøský)

rybník díky pøetékání hráze vytvoøil jezero na silnici mezi Podolím a Jeníèkovou Lhotou, kterým projídìli pouze øidièi znalí místních pomìrù na vlastní
nebezpeèí. Obdobná situace byla
na Kobylínì, Pøíteli, Rousku
a dalích rybnících.
kody napáchala i voda tekoucí z polí, kdy témìø ve vech
obcích byly kontaminovány
studny s pitnou vodou, zatopeny sklepy, zahrádky, høitì a nìkteré níe poloené byty a hospodáøské budovy. Splavená zemina se usadila nejen v rybnících, ale i poárních nádrích.
Obec zapùjèila kalová èerpadla a ostatní techniku na likvidaci kod. Podìkování patøí vem,
kteøí nabídli pomoc hùøe postieným sousedùm.
Nelze opomenout práci naí Jednotky sboru dobrovolných hasièù ve sloení M. Dvoøák, O. Fára,
J. Folberger, P. Krejèí, J. Rytíø, J. ilhavý, M. Mazáè a M. Prùcha, která byla po celou dobu likvidace bezprostøedních následkù povodní k dispozici a pomáhala øeit nejpalèivìjí problémy.
Povodnì jsou v souèasné dobì ji s odstupem èasu analyzovány a budou jistì vyvozeny
zpøesòující závìry. Voda naprená na území katastrù obcí je záleitostí dané obce. Tato problematika je v souèasné dobì øeena v návrhu pozemkových úprav. Povodí velikosti Chotovinského potoka je ovem na øeení vyadující spolupráci jednotlivých obcí, majitelù nebo provozovatelù rybníkù a povodí pod øízením krizového
tábu na okresní úrovni. Fakt, e voda stejnì jako
v roce 2002 pøetékala pøes hráz Podolského

rybníka, který je posledním v daném povodí
a napáchala tím vysoké majetkové kody, vede
k nutnosti zásadní zmìny systému stavidel na tomto rybníce. Odtok vody musí zvládnout i tak extrémní pøítok, jako v letoním roce a nesmí být
ovlivnìn cizími pøedmìty, kterými jsou klády, vìtve, plovoucí vytrené keøe a tráva, musí být schopen rychle reagovat na vzniklou situaci a zároveò
nesmí být ivotu nebezpeèný pro obsluhu (kterou v letoním roce v krizové situaci pøevzala
jednotka profesionálních hasièù ve sloení Heømánek, Broek, Makovec. Jim rovnì patøí podìkování). Voda, která do rybníka pøiteèe, ho musí
opustit pøes stavidla a splav, nikoliv pøes hráz.
Návrh øeení je na odbornících.
I kdy se rádi nazýváme pány tvorstva, matka
pøíroda nás obèas vrátí z hvìzdných výin na
zem. Lze si jenom pøát, abychom takovýchto upozornìní zaili co nejménì.
V.Vácha
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Ze kolství
kolní rok konèí

Jsou tady prázdniny! Koneènì volno! Dva mìsíce bez èasného ranního vstávání, bez obavy ze patných známek, zato se spoustou pøíslibù hezkých záitkù. Mùou vechno a nemusí nic. Letos
se stranì tìily. Kdo? No pøece nae dìti. Byl to ale perný rok!
Spousta nového uèiva, nových vìdomostí, tìch písemek, diktátù
a testíkù... Ale také legrace, zábavy, výletù a soutìí. Tak se alespoò za tìmi nejpovedenìjími z posledního ètvrtletí ohlédnìme.
Pochvalu zaslouí áci, kteøí se zúèastnili rùzných projektù
a obsadili v soutìích pøední místa.
Jsou to:
❖ ákynì 8. tøídy Nikola ilhavecká 1. místo a Kateøina Vrtiková
3. místo v okresním kole s pohádkami v projektu Za poklady
venkova
❖ áci 8. tøídy Vojtìch Mare a Jiøí Pakosta, kteøí ve své kategorii
získali 1. místa s povídkou a èlánkem do novin na téma Dávají
za nás ruku do ohnì, vyhláené Jihoèeským záchranným sborem, postoupili dokonce do celorepublikového kola
❖ dìti 1. stupnì vynikly v soutìi Mladý záchranáø, o èem svìdèí
diplom za 3. místo v okrese
❖ áci 1.stupnì úspìnì zakonèili plavecký výcvik

Dìtské sportovní odpoledne
V sobotu 22. èervna zorganizoval fotbalový klub SK Ratiboøské Hory Na Smyslíku pro dìti sportovní den. Na høiti byla
pøipravena rùzná stanovitì s úkoly. Dìti házely míèkem na cíl,
skákaly pøes vihadlo, kopaly na branku, hrály kuelky, bìhaly
slalom a dalí. Splnìní úkolù bylo zaznamenáno do karty
a odmìnìno sladkostmi. Dìkuji vem fotbalistùm za to, e se
vìnovali dìtem na stanovitích i finanènì zajistili akci. Dalí
chystanou dìtskou akci v areálu Na Smyslíku bude rozlouèení
s prázdninami.
Zdenka Mareová

Rozlouèení se základní kolou

❖ témìø vichni áci se zapojili do sbìru papíru hliníku, jejich
úsilí pøedstavuje sebraných 3249 kg papíru a 93 kg hliníku
ve 2. pololetí
❖ vichni nai devááci byli pøijati na støední koly a uèilitì
❖ 8. a 9. tøída shlédla v Táboøe divadelní pøedstavení Scapinova
ibalství, které je nadchlo
❖ líbila se i cykloturistika uspoøádaná pro áky 2. stupnì, je je
kromì jiného zavedla na farmu velbloudù a lam
❖ vichni jsme si uili spoleènou kolní exkurzi na výstavu motocyklù v obci Kámen a do muzea kuriozit v Pelhøimovì, i kdy bylo
vedro k zalknutí, co Marièka z 1. tøídy okomentovala hlákou:
Pane uèiteli, to nám ale topìj!
Také letoní kolní rok bude rokem louèení. Jednak s pááky
a devááky kteøí odcházejí na jiné koly, jednak s pedagogy, kteøí
odcházejí na nová pracovitì. Vem pøejeme na novém pùsobiti
mnoho osobních i pracovních úspìchù.
Co dodat? Krásné prázdniny. Uijte si sluníèka, koupání, výletù a pøeètìte si pìknou kníku.
Jana Filipová

Rozlouèení s pøedkoláky

V pátek 28. èervna pøevzali áci 9.tøídy základní koly
na slavnostním obøadu v obøadní místnosti obecního úøadu svá
poslední vysvìdèení, která jim pøedala tøídní uèitelka.
Starosta se se vemi absolventy rozlouèil, pøedal jim
na památku knihu a popøál mnoho úspìchù v dalím ivotì.
Na závìr se se kolou a uèiteli rozlouèil za áky Antonín Fier.
Red.

Ve støedu 26. èervna se v mateøské kole po krátké besídce
rozlouèilo 6 pøedkolákù .
Do první tøídy odchází Viktorie Lojdová, Dominika Malenická, Simona Kimlová, Adriana Hodná, Matyá Zeman a Luká Smr. Dìti byly dekorovány paní uèitelkou na pøedkoláky
a na památku od ní dostaly kníku. Èlenky sboru pro obèanské
záleitosti jim jetì pøedaly pamìtní list a knihu pohádek. Pøejeme vem hodnì úspìchù ve velké kole.
Red.
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Blahopøejeme

Z matriky

Rozlouèili jsme se

Vladimír Vácha,

Vojtìch Berka,

Stanislav Krulich,
Ratiboøské Hory

1942

85 let

Ratiboøské Hory

1951

Vøesce

88 let

Dub

1933

81 let

Vøesce

84 let

Dub

1922

Podolí

83 let

Vítáme

Dub

75 let

Ratiboøské Hory

75 let

75 let

Ratiboøské Hory

88 let

DD Budislav

80 let

Podolí

Ratiboøské Hory
Milan Petrù,
Ratiboøské Hory

70 let

Ratiboøské Hory

Marie Codlová,
Zdeòka Daòková,

Marie ilhavá,
Zdeòka Kmentová,
Rùena Stradová,

Emil Bìlíèek,
Aneka Bartáèková,
Marie Zemanová,

Antonín Vandrovec,
Marie Kuklová,
Josefa Komínková,

red.

Pavel Vanìk,
Podolí
David Burzala,
Rat. Hory

Pan Vladimír Vácha pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Vítání obèánkù

V sobotu 29. èervna se v obøadní místnosti Obecního
úøadu v Ratiboøských Horách konalo slavnostní vítání objjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj èánkù do ivota a do naí obce. Starosta pøivítal Frantika
Slacha ze Vøesec, Davida Burzalu z Ratiboøských Hor, Pavla
Soutì poárních drustev se letos
Vaòka a Tomáe Vítka z Podolí.
konala 1. èervna 2013 v Jeníèkovì Lhotì
Rodièe obdreli penìní dar od obce, dìti hraèku a pamìtní list, maminky pak kytièku.
Umístìní drustev naí obce:
Pásmo básní pro tuto pøíleitost pøipravila s dìtmi záeny I.  soutìilo 6 drustev
èas
umístìní
kladní koly øeditelka Mgr. Irena Melicharová.
red.
Ratiboøské Hory
55,13
4.
Vøesce
67,66
5.
Mui I.  soutìilo 14 drustev
Podolí
30,93
3.
Vøesce
32,00
4.
Dub
43,13
7.
Ratiboøské Hory
49,33
10.
Ratiboøice
51,53
12.
Mui II.  soutìilo 6 drustev
Nae obec nemìla v této kategorii zástupce.
red.
Paní Marie Codlová pøi podpisu pamìtní knihy

Prodáme stavební parcelu  zahradu

(vhodné pro dva domky), výmìra 2050 m2
v Ratiboøských Horách, za domem è. 64,
autobusová zastávka U Meníkù.
Telefon: 6 0 2 2 4 0 8 0 9
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SK Ratiboøské Hory  JARO 2013
hrajících v okresním pøeboru tak byla letos
Úspìch fotbalistù tencù
na jaøe otevøená i pøípravka pro nae nejmení
Fotbalový roèník 2012/2013 okresního pøeboru skonèil pro nae fotbalisty velkým úspìchem. Nae drustvo muù SK Ratiboøské Hory
obsadilo druhé místo, a to znamená postup do
krajské soutìe 1.B tøídy. Podìkování za tento
úspìch patøí nejenom hráèùm a realizaènímu
týmu, ale také vem fanoukùm za jejich povzbuzování, zejména pøi domácích zápasech. V neposlední øadì chce výbor fotbalového klubu touto
cestou podìkovat starostovi a celému vedení
obce za jejich podporu.
Rozhodnutí vsadit na vlastní mladé odchovance, kteøí mají vztah k naí obci, se ukázalo
jako správné. Proto bude fotbalový klub i nadále
vìnovat pozornost práci s mládeí. Vedle doros-

R O Z L O S O VÁ N Í

I. B tøída  mui

13. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
14. kolo

SO 17. 8. 16.00 Jistebnice  R. Hory
SO 24. 8. 17.00 R. Hory  Vìtrovy
SO 31. 8. 16.00 Kluky  R. Hory
SO 7. 9. 17.00 R. Hory  Chýnov
SO 14. 9. 17.00 Bechynì  R. Hory
SO 21. 9. 16.30 R. Hory  Malice
SO 28. 9. 10.30 Met. Tábor  R. Hory
SO 5.10. 16.00 R. Hory  Sm. Lhota
SO 12.10. 16.00 Záhoøí  R. Hory
SO 19.10. 15.30 R. Hory  Mirotice
hláenka Øepeè/Opaøany  R. Hory
SO 2.11. 14.00 R. Hory  Boetice
SO 9.11. 14.00 R. Hory  Sepekov
SO 16.11. 13.30 Vìtrovy  R. Hory

fotbalisty, kteøí se poprvé pøedstavili veøejnosti
22. 6. 2013. Vìøíme, e v nové sezonì se bude
naim fotbalistùm daøit reprezentovat nai obec
i v nové soutìi v rámci kraje.

MUI  koneèná tabulka:
1. FK Raelina Sobìslav B
2. SK Ratiboøské Hory
3. Sokol Lom
4. FK Øepeè/Opaøany B
5. Lokomotiva Veselí n/L B
6. Sokol Koice
7. ZD Vlastiboø
8. SK Tuèapy
9. TJ Draice B
10. FK Meteor Tábor B
11. FC Chýnov B
12. Olympie Mìice
Do I.B tøídy postupují Sobìslav
tiboøské Hory.

64:25
76:30
78:44
45:51
39:49
47:39
40:39
57:52
40:53
44:63
40:74
21:72
B a SK

46
42
41
33
33
32
31
30
24
23
21
16
Ra-

PODZIM 2013

Okresní pøebor  dorost

2. kolo v o l n o
3. kolo SO 7. 9. 14.00 R. Hory  Jistebnice
4. kolo hláenka
Vìtrovy  R. Hory
5. kolo SO 21. 9. 13.30 R. Hory  Planá n/Lu.
6. kolo SO 28. 9. 13.30 Tuèapy  R. Hory
7. kolo SO 5.10. 13.00 R. Hory  Draice
8. kolo hláenka
Chýnov  R. Hory
9. kolo SO 19.10. 12.30 R. Hory  So S. Ústí
1. kolo hláenka
Malice  R. Hory

DOROST koneèná tabulka:
1. SK Kavas Vìtrovy
2. TJ Malice
3. 1. FC Jistebnice
4. SK Tuèapy
5. FK Meteor Tábor B
6. FK Øepeè/Opaøany
7. SK Ratiboøské Hory
8. Sokol Chotoviny
9. TJ Bøeznice
10. FK Raelina Sobìslav B

69:17
49:16
40:31
36:35
40:40
29:33
28:44
26:39
30:59
31:64

Tenisová sezona
v plném proudu
V sobotu 22. 6. 2013 probìhl na tenisových
kurtech Na Smyslíku 1. roèník tenisového turnaje ve ètyøhrách  RATIHORY OPEN CUP.
Na turnaj pøijalo pozvání 20 hráèù nejenom
z jiních Èech, ale i z Prahy. Turnaj poskytl divákùm kvalitní tenis podpoøený nádherným poèasím a bohatým doprovodným programem pro
dìti. Putovní pohár pro vítìze nakonec zùstal
v Ratiboøských Horách zásluhou vítìzné dvojice
- Zdenìk Veselý a Dalibor Daøílek. Vzhledem
k úèasti pøispìl tento turnaj nejen k propagaci
tenisu, ale také celé naí obce. Poøadatelé vìøí,
e 2. roèník bude mít jetì vyí sportovní
i spoleèenskou úroveò.
Tenisové kurty jsou plnì k dispozici vem
zájemcùm o tenis kadý den. V souèasné dobì
probíhá dlouhodobá soutì ve dvouhrách ve
tøech výkonnostních skupinách.
Imrich Kutný

Lutìní pro dìti

Dìti, které
odevzdají
vylutìné tajenky
doplòovaèek
na obecním úøadì
do konce srpna,
dostanou
sladkou odmìnu.

48
41
30
28
26
23
22
16
14
8
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