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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 14. 9. 2016.

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:
✦ Lokalita Na cihelnì byla geodeticky zamìøena a vzniklo zde est stavebních parcel urèených k zasíování. Projekt byl projednán zastupitelstvem a na základì
schválení byla podána ádost o pøipojení
nových parcel k distribuèní soustavì energetické spoleènosti EON. Projekt bude následnì postoupen k vyjádøení dotèených
orgánù a schvalovacímu øízení u stavebního úøadu pro získání územní rozhodnutí s následným stavebním povolením. To
oèekáváme zhruba do poloviny pøítího
roku. V souvislosti s vybudováním zálivu
pro autobusovou zastávku s pøístupovým
chodníkem jsme poádali firmu EON
o odstranìní vzduného vedení kolem
hlavní silnice. Je na energetické spoleènosti, jak a kdy budou obì stavby (pøe-
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Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo

loka a napojení) naplánovány, nebo jeVíte, e ...
jich realizace musí probíhat souèasnì.
✦ Zastupitelstvo schválilo výbìr dodavaZe kolství
tele na akci Oprava vodovodu a pøepojení
Z matriky
pøípojek Ratiboøské Hory. Hodnotící komise doporuèila stavební firmu Kavas W
Sport
s.r.o., která podala nejvhodnìjí nabídku
s cenou 846 486 Kè bez DPH, jako druhá v celé lokalitì a pøepojením pøípojek na
se umístila firma ÈEVAK a.s., tøetí PL BEKO nový okruh dolo ke sníení ztrát spoèívas.r.o. Po podepsání smlouvy s vítìzným jících únikem vody na pùvodním rozvodu
dodavatelem dolo koncem záøí k samot- a bylo dosaeno i zvýení hydrostatickéné realizaci opravy vodovodu. Oprava za- ho tlaku.
hrnovala výmìnu vodovodního potrubí ✦ V Podolí byla provedena oprava nástuv délce 284 m kolem bytovek na Výhonì, pi u autobusových zastávek. Na obì nápøepojení 17 ks vodovodních pøípojek stupitì byla poloena nová zámková dlavèetnì materiálu na nové odboèení a vý- ba, vymìnìna autobusová èekárna a opramìnu 3 ks propojovacích uzlù. V rámci ven pøístupový chodník. Silnice byla opatstavby byly pøepojeny jetì ètyøi zbylé øena novým vodorovným dopravním znaparcely, které byly napojeny na starý vo- èením zastávka autobusu a novou dopravdovodní øad vedoucí po soukromých po- ní znaèkou místo pro pøecházení.
/pokraèování na str. 2/
zemcích. Tím se zaokruhoval vodovod

Nové autobusové nástupitì v Podolí
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/dokonèení ze str. 1/
øení pøispìjí ke zvýené schopnosti
✦ Dalí vodovodní akcí, která souvizadrení vody v krajinì v dané lokalisela s opravou vodovodu, bylo protì, pøípadnì ke zlepení bezpeèného
dlouení vodovodu na Výhonu. Úèeodtoku z kritických míst, a tím ke zvýlem projektu, na který bylo vydáno
ení protipovodòové ochrany v pøístavební povolení, bylo prodlouit
padì povodní. Snad nám projekt na
stávající vodovodní sí a napojit dvì
opravu a odbahnìní návesní poární
parcely, u kterých se pøedpokládá
nádre ve Vøescích pøinese k získání
s výstavbou RD, na veøejný vodovod.
dotace tìstí.
Návrh kromì prodlouení vodovodu,
✦ Situaci v naem kolství, s následkteré bylo v délce 96 m, øeil i dvì
ným pøedstavením projektu Waldorfvodovodní pøípojky pro výe uvedeské koly, si mohli poslechnout i poné parcely, ukonèené vodomìrnými
zvaní rodièe pøed konáním zastupitelachtami. Náklady na tuto akci se vystva obce dne 14. 9. 2016. Zde byly
Výmìna støechy na klubovnì v Ratiboøicích nastínìny monosti budoucnosti naí
plhaly na 156 842 Kè bez DPH.
✦ Z Programu obnovy venkova Jihoèeskéekologické zátìe a rizika. Hlavním typem
koly a zodpovìzeny otázky týkající se
ho kraje, kde jsme obdreli padesátipropodporovaných projektù jsou zejména
waldorfské výuky. Zastupitelstvo, které
centní dotaci na opravu støechy hasièské
systémy pro sbìr, svoz a separaci odpase mimoøádnì selo jetì 21. 9. 2016, jedzbrojnice v Ratiboøicích ve výi 90 000 Kè,
dù a bioodpadù, sbìrné dvory a sklady
nohlasnì schválilo zøízení soukromé debyla akce provedena firmou Støechy V+M
KO, systémy pro separaci KO, nadzemní
vítileté waldorfské koly, a to ji od
s.r.o.. V souèasné dobì je dotace vyúètokontejnery vèetnì související infrastruk1. 9. 2017.
vána na oddìlení regionálního rozvoje
tury. Podání ádosti je do 30. 11. 2016, V dalích bodech
JèK.
tak uvidíme zda-li budeme úspìní.
zastupitelstvo obce
✦ Èlenové SDH Ratiboøské Hory brigádnì ✦ Dalím dotaèním programem, do kteréodvodnili èást hasièské zbrojnice.
ho jsme se zapojili je program Minister- usnesením è. 99/10/2016 neschvaluje
✦ Do dubské hasièárny byly firmou Vekra
stva zemìdìlství Podpora opatøení na zveøejnit zámìr na prodej obecního pozemnainstalovány nová okna a nových hlinídrobných vodních tocích a malých vod- ku p.è. 1447 v k.ú. Ratiboøice u Tábora
2
kových vchodových dveøí se doèkala i buních nádrích. Cílem programu je výraz- o výmìøe 44 340 m a pozemku p.è. 1530
2
dova bývalé kampelièky v Ratiboøských
né zlepení technického stavu drobných v k.ú. Ratiboøice u Tábora o výmìøe 497 m .
Horách.
vodních tokù a malých vodních nádrí, Usnesením è. 100/10/2016 schvaluje
které podpoøí odtokový reim krajiny, po- zveøejnit zámìr na prodej obecního pozem✦ V rámci 41. výzvy Operaèního programu
sílí retenci vody v krajinì a zvìtí bezpeè- ku p.è. 443/28 v k.ú. Ratiboøské Hory o výivotní prostøedí jsme se zapojili do prionost pøi zvýených prùtocích. Tato opat- mìøe cca 65m2.
ritní osy 3: odpady a materiálové toky,
-sta

Zaèala topná sezóna . . .
Rádi bychom upozornili vechny provozovatele kotlù na povinnost zajistit provedení první kontroly technického stavu
a provozu zdroje podle §17 odst. 1 písm. h)
nejpozdìji do 31. prosince 2016.

Co to je revize kotle?

Minulý rok vstoupil v platnost zákon o ochranì ovzduí, který
pojednává o tom, e kadý provozovatel kotle musí mít od
1. 1. 2017 platnou revizi na kotel, kterou provádí osoba oprávnìná - prokolený technik od výrobce kotlù. Na vyádání Obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností musíte po tomto
datu tuto revizi pøedloit. Pokud ji nemáte, hrozí penìní sankce. Tolik zákon. Je to nìco jako STK pro auta  pokud chcete
jezdit, kadé dva roky si ji prostì udìlat musíte.
Citace:
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochranì ovzduí je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném pøíkonu od 10 do 300 kW vèetnì, který slouí jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústøedního vytápìní povinen provádìt jednou za dva kalendáøní
roky prostøednictvím osoby, která byla prokolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od nìj udìlené oprávnìní k jeho instalaci, provozu a údrbì (dále jen odbornì zpùsobilá osoba), kontrolu technického stavu a provozu zdroje
a pøedkládat na vyádání obecnímu úøadu obce s rozíøenou
pùsobností doklad o provedení této kontroly vystavený odbornì zpùsobilou osobou potvrzující, e spalovací stacionární zdroj
je instalován, provozován a udrován v souladu s pokyny vý-

robce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická
osoba, která zdroj skuteènì
provozuje; není-li taková
osoba známá nebo neexistuje, povauje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje.
Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle
17 odst. 1 písm. h) nejpozdìji do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendáøní roky
prostøednictvím odbornì zpùsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje
nebo nepøedloí na vyádání obecnímu úøadu obce s rozíøenou pùsobností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je
zákonem vyadováno, vystavuje se riziku uloení pokuty a do
výe 20.000 Kè, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov.
ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2
zákona) anebo a do výe 50.000 Kè, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o)
ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).
Kadý provozovatel kotlù se mùe informovat o pøísluném
odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

ø í j e n 2016

3

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Volby do1/3 Senátu Parlamentu ÈR a do zastupitelstva
Jihoèeského kraje konané ve dnech 7. a 8. øíjna 2016,
2. kolo konané ve dnech 14. a 15. øíjna 2016
Ve volebních seznamech obce Ratiboøské Hory bylo zapsáno 623 volièù. Do volební místnosti pøilo 228 volièù, odevzdáno bylo 219 platných hlasù do zastupitelstva kraje
a 206 platných hlasù do senátu Parlamentu Èeské republiky.
Volební úèast naich obèanù byla 36,6%.

V í t e ,  e ...
. . . na obecním úøadu je moné zakoupit stolní kalendáøe na
rok 2017 s dobovými fotografiemi obcí Táborska za 65, Kè ...

n n n

. . . k 30. 9. 2016 je v naí obci pøihláeno k trvalému pobytu
763 obyvatel . . .

n n n

. . . v Základní kole se sbírá starý papír a drobné elektrospotøebièe . . .

n n n

. . . pojízdná prodejna masa od Farmy Lika k nám jezdí kadé
úterý ji v 16.15 hod. na námìstí v Ratiboøských Horách . . .

n n n

Vítkovi a p. Hanusová z Podolí

. . . 14. listopadu 2016 v 15:30 hodin se uskuteèní v sále
kulturního domu v Ratiboøských Horách závìreèné jednání
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Vøesce . . .

Výsledky hlasování do ZASTUPITELSTVA KRAJE

Výsledky hlasování v 1. kole
do SENÁTU Parlamentu ÈR

Druhého kola voleb do senátu Parlamentu ÈR
se zúèastnilo 132 volièù, volební úèast naich obèanù byla 21,18%, odevzdáno bylo
131 platných hlasù s tímto výsledkem:

Ing. Jan Mládek, CSc
19 hlasù
Mgr. Jaroslav Vìtrovský 112 hlasù

Základní kola v Ratiboøských Horách
Od jara letoního roku probíhala analýza základního kolství v naí obci. Obec se
touto otázkou zabývala pøedevím z dùvodù dlouhodobých problémù v této oblasti,
ale také na základì nabídky jiného alternativního øeení. Dlouhodobé problémy týkající se naí koly jsou pøedevím málo
narozených dìtí v obci a státní politika financování základních kol. Problém ekonomický je zásadnì ovlivòován problémem
demografickým, neboli èím budeme mít
ménì dìtí ve kole, tím bude obec jako zøizovatel koly více finanènì zatíena.
Finanèní dùsledky státní politiky financování základních kol se snaíme èásteènì zmírnit sluèováním tøíd. V souèasné
dobì je ve kole pìt roèníkù ve tøech tøídách. Vykazujeme tedy tøi tøídy na niím

stupni naí základní koly. Ale ani tyto slouèené tøídy nedosahují stanoveného minimálního poètu ákù ve tøídì a obec jako
zøizovatel koly musí dotovat tzv. podlimit.
Obec tedy doplácí finanèní protøedky na
fungování koly za to, e nemá naplnìné
tøídy áky (souèasný limit je 14 ákù na jednu tøídu).
Ovlivnìní porodnosti je daleko sloitìjí a hlavnì dlohodobý proces, který je ovlivòován ekonomickou situací a pracovními
pøíleitostmi v regionu, sociální stabilitou,
dosaitelností slueb v dané lokalitì, výstavbou a bytovou politikou atd. a samozøejmì vyí mocí. Nicménì demografický
vývoj v obci odpovídá prùmìrnému vývoji
v Èeské republice, tj. klesající poèet novì
narozených dìtí.
/pokraèování na str. 4/

Vývoj poètu dìtí v Z
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Obec tedy zanalyzovala dosavadní vývoj základního kolství v Ratiboøských Horách, vytvoøila modelaci tøí rùzných
návrhových øeení a provìøila jejich dùsledky a dopady
pro obec, obèany, rodièe i dìti.
Zastupitelstvo obce bylo ji pøed podobné rozhodování postaveno v roce 2013, kdy byla omezena výuka na Z
pouze na první stupeò. Ani tehdejí demografický vývoj
nenasvìdèoval zvýení nebo alespoò ustálení poètu dìtí
a pro obec s rozpoètem cca 8 mil. korun byla tehdejí
finanèní zátì na Z cca 2 mil. korun. Nyní byly zastupitelstvu pøedloeny následující monosti øeení:
Øeení  zruení? Zruení základní koly v Ratiboøských
Horách by znamenalo okamitou úsporu finanèních prostøedkù, i kdy tento pojem by byl zøejmì pouze relativní,
protoe v irí souvislosti a návaznosti by to znamenalo
ztrátu kulturní, vzdìlávací, sociální a spoleèenské role
obce, ztrátu bonity obce, podpory bydlení, podpory dotaèních programù, nevyuitelnost pro budovu Z a èásteènì tìlocvièny, problémy s financováním kolní jídelny,
sníení pracovních míst (uèitel, kolník, kuchaø, ekonom)...
Øeení  vyèkání? V èervnu 2016 vláda schválila návrh
nového kolského zákona. koly by nemìly být financované pouze podle poètu ákù, ale na základì oduèených
hodin. Plné dopady financování by se projevily v roce 2019.
Toto vyèkání vak s sebou pøináí jistou míru nejistoty
realizace tohoto návrhu, který je kritizován ze strany opozice, není zatím dokonèen legislativní proces schvalování,
tj. zákon teprve bude pøedloen parlamentu a EU a navíc
nadále zùstává problém s malým poèetním stavem dìtí
ve tøídách.
Øeení  pøíleitost? Jak bylo zmínìno v minulém vydání
ozvìn, obec zahájila jednání o moném zøízení soukromé
WALDORFSKÉ základní koly v Ratiboøských Horách. Ke
slovu soukromá je tøeba zmínit, e obec od poèátku jednání poèítá s koncepcí kolného pro áky z obce ZDARMA. Waldorfskou pedagogiku lze chápat jako alternativní
kolství, které vyuèuje áky jinak, ne tradièní kola - odliuje se od hlavního proudu standardních èi bìných kol.
Odlinosti mohou spoèívat v hodnocení vzdìlávacích výsledkù ákù, organizaci a metodì výuky, ve specifiènosti
obsahu vzdìlávání. Systém tohoto druhu koly nabízí devítiletou kolní docházku v nespojených tøídách. Dopady
pro obec by se projevily v oblastech podpory kulturního,
sociálního a spoleèenského ivota v obci, zvýení bonity
obce, podpory bydlení, podpory dotaèních programù, zvýení pracovních pøíleitostí (uèitel, kuchaø, ekonom...), zvýení vyuitelnosti tìlocvièny, obecního sálu a kolní jídelny, sníení zátìe souèasného zpùsobu státního financování kolství, moný pøíliv ákù z okolních obcí, zviditelnìní obce...
Dne 14. 9. 2016 v rámci zasedání zastupitelstva obce
probìhla prezentace s následnou diskuzí o projektu WALDORFSKÉ základní koly v Ratiboøských Horách, na kterou byli mimo jiné pozváni rodièe dìtí, kterých se otázka
základní koly bude v následujících letech dotýkat.
Na zasedání zastupitelstva Obce Ratiboøské Hory dne
21. 9. 2016 bylo jednohlasnì schváleno usnesením
è. 101/11/2016 zøízení devítileté základní waldorfské koly v Ratiboøských Horách zøizovatelem Janíèek o.p.s.,
391 43 Ratiboøské Hory  Vøesce 3, IÈ: 01928139
v objektu základní koly v Ratiboøských Horách è. p. 34,
parc. è. st. 91/1 v k. ú. Ratiboøské Hory.
Pøed samotným zahájením èinnosti koly bude uzavøena smlouva mezi Obcí Ratiboøské Hory a zøizovatelem Janíèek o.p.s. o uívacím právu k objektu.
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Babouci v dubu
V pátek 12. srpna se u nás ji po tøetí rozeznìla
jihoèeská dechovka Babouci. I pøes nepøíznivé poèasí k nám zavítala spousta posluchaèù a to nejen
z okolí, ale i z dalekých konèin naí republiky. Babouci nás po celou dobu jejich hraní tìili repertoárem známých a oblíbených písnièek, co mnohé
povzbudilo k tanci. K dobré zábavì patøí i nìco
dobrého na zub a o to se perfektnì postarala Pastouka v podobì grilovaných klobás a vychlazeného piva, které jak je v Dubu zvykem, teèe proudem. Budeme se na Vás tìit i pøítí rok. Závìrem
chceme podìkovat sponzorùm, kterými jsou:
Obecní úøad Ratiboøské Hory, firma Kolíèek, Rynagro a.s., Støechy V+M s.r.o., JK LES, Bambas
transport a ÈEVAK a.s., dìkujeme!

Oktoberfest
v Pastouce

Druhou sobotu v øíjnu nás v Dubu
zachvátila bavorská horeèka. Jako
v pøedelých roènících jsme si oblékli
bavorské kroje, opráili tupláky a pøipravili si jídelní náèiní. K tomu vemu
nám zahrála ivá hudba, která nae
bujaré veselí doprovodila do brzkých
ranních hodin. Dorazilo pøes padesát
hostù a Pastouka tedy i letos praskala ve vech.
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Ze kolství
I o letoních hlavních prázdninách jsme se snaili odpoèívat
a relaxovat tak, abychom do nového kolního roku 2016/2017
vykroèili správnou nohou a dobøe naladìni.
Tento kolní rok jsme v 1. tøídì pøivítali tøi nové áèky a jejich
tøídu jsme spojili s 2. tøídou. Nyní se zde tedy celkem vyuèuje
11 dìtí. 3. tøída je v letoním kolním roce samostatná a je v ní
vyuèováno 9 ákù. Poslední tøídou je slouèená 4. a 5. tøída, ve které
se vyuèuje celkem 10 ákù. Od tohoto kolního roku se ná uèitelský sbor rozíøil o dvì nové paní uèitelky, a to tøídní paní uèitelku
1. a 2. tøídy  Mgr. Hanu Zemanovou a tøídní paní uèitelku 3. tøídy
 Mgr. Miladu Burdovou. Paní uèitelka Mgr. Milue Plívová, která
zde minulý kolní rok vyuèovala, pøestoupila na jinou základní
kolu.
Výèet zájmových kroukù naí koly zùstává stále stejný, tedy
krouek anglického jazyka pro 3., 4. a 5. tøídu, sportovní krouek,
krouek PC a Internet a krouek èeského jazyka a matematiky. Pouze krouek keramiky byl z dùvodu nefunkèní keramické pece zruen. U na jaøe minulého kolního roku, kdy bylo zjitìno, e opravovat stávající keramickou pec je nevýhodné a novou z finanèních

dùvodù poøídit nelze, jsme rodièùm nabídli monost, e krouek
bude veden jinou institucí, která zároveò zajistí i vypalování výrobkù. Tato sluba, kterou by si museli rodièe hradit sami, byla
vak z jejich strany odmítnuta.
Na zaèátku kolního roku jsme procvièili poární poplach
a evakuaci koly. Pro áky jsme ji pøipravili dva projektové dny.
Jeden na téma Zdraví a hygiena a druhý s názvem Les, který se
týkal pøírody a okolí Ratiboøských Hor. V rámci kolní druiny se
uskuteènilo Setkání s èeskými pohádkami, kde byly pro dìti pøipravené soutìe a hry s tématem pohádek. Znalost dopravních
znaèek a pravidel silnièního provozu si áci mohli vyzkouet na
mobilním dopravním høiti pod vedením Policie ÈR.
V nejblií dobì nás èeká divadelní pøedstavení v mateøské kole, ètvráci se podívají na dopravní høitì do Tábora a mimo jiné se
také uskuteèní Sportovnì - nesportovní dopoledne pro rodièe
s dìtmi. Jako kadoroènì se také bude konat vánoèní vystoupení.
Naim ákùm pøejeme i v tomto roce hodnì úspìchù, pìkných
známek a chuti a zvìdavosti k uèení. Uèitelùm a zamìstnancùm
pøejeme spokojenost a radost z práce.
Petra Èekalová

Nae mateøská kola

Nae mateøská kola v letoním kolním roce zaznamenala
opìt plný stav dìtí.Navstìvuje ji 27 dìtí, z toho je 9 dìtí
z Ratiboøských Hor, 1 dítì ze Vøesec, 5 dìtí z Ratiboøic, 2 dìti
z Podolí, 1 dítì z Dubu, 3 dìti z Pohnánce, 6 dìtí z Pohnání.
Docházka je od záøí velmi dobrá, nemocnost malá.
Vzdìlávací program koly zamìøíme na rozvíjení pracovních èinností se zøetelem na pøírodní materiály, na rozvoj øeèových dovedností a vzájemnou komunikaci, podpoøíme talenty
pøi høe na zobcovou flétnu. Seznámíme se s kulturou prostøednictvím divadel a veøejného vystoupení, svátkù. Uskuteèní se kurz plavání.V øíjnu navtívila mateøskou kolu policie
a seznámila dìti s dopravními pøedpisy a chováním na silnici.
Samozøejmì, e celým vzdìlávacím procesem nás provázejí
básnièky, písnièky a pohybové vyití. Vzdìlávání probíhá formou her, poznávání, objevování, vzájemného souití a individuální práce.
Jeliko od záøí 2017 zaène v obci pùsobit Waldorfská zá-

kladní kola, zahrneme do naeho vzdìlávacího programu prvky waldorfské pedagogiky, abychom usnadnili dìtem, které budou tuto kolu navtìvovat, snadnìjí nástup.
J. Basíková
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Z
MATRIKY
Blahopøejeme
Helena Blovská
z Ratiboøských Hor

70 let

z Ratiboøic

88 let

z Ratiboøských Hor

70 let

z Ratiboøic

74 let

ze Vøesec

76 let

z Ratiboøských Hor

74 let

z Dubu

74 let

ze Vøesec

74 let

z Ratiboøských Hor

70 let

z Dubu

82 let

Anna Kimlová
Vlastimil Bejdl
Anna Malenická
Josef Vanìk
Marie Vacková

Paní Marie Lambojová pøi podpisu pamìtní knihy

Tamara Komínková
Marie Kovandová
Marie Lambojová
Marie Èerná

Vítáme

Marek Basík, Vøesce
Marek Neèada, Dub
Julie Zelenková,

Ratiboøské Hory
Red.

Pan Vlastimil Bejdl pøi podpisu pamìtní knihy
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Rychlé Rande Tábor

10 Rychlých Rande za 1 hodinu
10 nezadaných en
a 10 nezadaných muù se seznámí
v deseti rychlých pìti-minutových rande.
Akce probíhá v Hotelu Palcát v Táboøe
vdy po naplnìní vìkových kategorií:
20-35, 30-45, 40-55 a 50-65 let.
MONOST ZAKOUPENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZÙ.
Poznejte u nás svùj vysnìný protìjek!
Vstupné 400 Kè. Blií info: www.RychleRande.com

Registrace míst na tel.: 773 669 982

jste nezadaní ? ...pøijïte se seznámit...
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OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky PODZIM 2016

I.B tøída

III. tøída

Okresní pøebor

 mui  skupina D 
 mui 
 starí áci 
Jiskra Tøeboò B  SK Rat. Hory
5:0
SK Rat. Hory B  FC Dyn. Boejovice 2 : 2
SK R.Hory/Ml.Voice  FK Øepeè/Dra. 2:2 PK 3:4
SK Rat. Hory  Sokol Ml. Voice
1:1
FK Makov Hùrka  SK Rat. Hory B 4 : 1
eleè/Bechynì  SK R.Hory/Ml.Voice 1 : 2
Sokol Lom  SK Ratiboøské Hory
1:2
SK Rat. Hory B  Sokol Planá n/L B 4 : 1
SK R.Hory/Ml.Voice  Vìtrovy/Malice 0 : 2
SK Ratiboøské Hory  SK Liov
1:2
Sokol Stádlec  SK Rat. Hory B
3:3
Sokol S.Ústí  SK R.Hory/Ml.Voice
0:2
TJ Dolní Bukovsko  SK Rat. Hory 1 : 0 SK Rat. Hory B  Olympie Mìice
1:1
Chotoviny  SK R.Hory/Ml. Voice 0:0 PK 1:3
SK Rat. Hory  1. FC Jistebnice
1:2
SK ZD Pojbuky  SK Rat. Hory B
5:1
Dyn. Roudná  SK R.Hory/Ml.Voice
0 :11
Sokol Slavonice  SK Rat. Hory
3:1
SK Rat. Hory B  Sokol Ml. Voice B 2 : 4
SK R.Hory/Ml.Voice  1. FC Jistebnice 0 : 2
SK Ratiboøské Hory  TJ Bøeznice 2 : 1
SK Rat. Hory B  Sokol eleè B
0:4
FK Øepeè/Draice  SK R.Hory/Ml.Voice 2 : 4
Sokol Kard. Øeèice  SK Rat. Hory 0 : 1
TJ Draice B  SK Rat. Hory B
3:0
Tabulka po 9. kole:
Tatran Lomnice n/L.  SK Rat. Hory 1 : 1
Tabulka po 9. kole:
77: 8 25
1. Sokol eleè B
8 0 1 41:15 24 1. 1. FC Jistebnice
SK Ratiboøské Hory  TJ Malice
2:2
2.
Sokol
Chotoviny
42: 8 18
2. TJ Draice B
7 1 1 34:12 22
Tabulka po 11. kole:
3.
Sokol
Ml.
Voice
B
6
2
1
25:11
20
3. SK Vìtrovy/Malice
46:17 16
1. Sokol Lom
8 2 1 35:13 26
4. SK ZD Pojbuky
6 0 3 25:14 18 4. SK Rat.Hory/Ml.Voice
21: 9 15
2. Sokol Slavonice 7 2 2 25:14 23
5. FK Makov Hùrka 5 0 4 34:29 15 5. Sokol eleè/Bechynì
3. Sokol Mladá Voice6 3 2 24:16 21
34:22 13
6. Olympie Mìice
3 3 3 22:19 12
4. SK Liov
6 1 4 30:20 19
6. FK Øepeè/Draice
42:34 11
7. Sokol Stádlec
2 4 3 26:25 10
5. TJ Dolní Bukovsko 5 3 3 19:14 18
17:25 6
8. Sokol Vlkov
2 4 3 10:14 10 7. Sokol Sezimovo Ústí
6. FK Sokol Tøebìtice 5 2 4 18:17 17
8. Dynamo Roudná
0:156 0
9.
Sokol
Planá
n/L
B
3
0
6
18:32
9
7. TJ Malice
4 3 4 25:23 15
10.
SK
Rat.
Hory
B
1
3
5
14:27
6
Zbývá
sehrát:
8. 1. FC Jistebnice
4 3 4 18:22 15
11. FC Dyn. Boejovice 1 2 6 15:26 5
8. kolo PÁ 28.10.
10.00 hodin
9. Jiskra Tøeboò B
4 2 5 21:21 14
12. FC Oldøichov
0 1 8 6:46 1
SK R.Hory/Ml.Voice  Sokol Chotoviny
10. So. Kard. Øeèice 3 3 5 14:20 12
11. SK Rat. Hory
3 3 5 12:19 12 Zbývá sehrát:
10. kolo SO 29.10.
12.00 hodin
14.30 hodin
12. TJ Bøeznice
2 3 6 20:26 9 10. kolo SO 29.10.
SK
R.Hory/Ml.Voice

eleè/Bechynì
SK Ratiboøské Hory B  FC Oldøichov
13. Tatr. Lomnice n/L. 2 2 7 15:28 8
11. kolo SO 5.11.
12.00 hodin
11.
kolo SO 5.11.
14.00 hodin
14. FK Øepeè/Opaøany 2 0 9 7:30 6
SK Vìtrovy/Malice  SK R.Hory/Ml.Voice
Sokol Vlkov  SK Ratiboøské Hory B
Zbývá sehrát:
12. kolo NE 30.10. 14.30 FK Sokol Tøebìtice  SK Rat. Hory Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek
na obecním úøadì do konce listopadu 2016, dostanou sladkou
13. kolo NE 6.11. 14.00 SK Rat. Hory  FK Øepeè/Opaøany
odmìnu.
14. kolo SO 12.11. 13.30 SK Rat. Hory  Jiskra Tøeboò B

Lutìní pro dìti
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