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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 15. 12. 2016.

✦ Hlavním programem posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2016 bylo
schválení rozpoètu na rok 2017. Rozpoèet byl sestaven jako schodkový (výdaje
jsou vyí ne pøíjmy) s tím, e schodek
bude uhrazen z pøebytkù minulých let,
èím bude rozpoèet vyrovnán. V rozpoètu
je mimo jiné poèítáno s nìkolika investièními akcemi, jako je napø. projekt zaokruhování vodovodu Dobronická, na který
jsme obdreli stavební povolení. V rámci
vyhláení grantového programu s názvem
Podpora výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury, jsme na výe uvedený projekt podali ádost o dotaci z Jihoèeského kraje, který je jejím vyhlaovatelem. Výe podpory je a 70 % z celkových výdajù. Budeme-li v získání dotace
úspìní, uvidíme koncem dubna.
✦ Dalí investièní akce, která by mohla být
podpoøena dotací v rámci 41. výzvy Operaèního programu ivotní prostøedí, je
projekt na posílení separace komunální-

ho odpadu v obci. Jedná se vesmìs
o nákup dalích 4 ks plastových uzavíratelných kontejnerù na PET a sklo, 3 ks
velkoobjemových ocelových kontejnerù
na bioodpad, traktorového nosièe kontejnerù a tìpkovaèe. Zda-li bude ná projekt, kde výe podpory mùe být a 85%
uznatelných výdajù podpoøen, se dozvíme na jaøe.
✦ Ve Vøescích je plánovaná oprava a odbahnìní návesní poární nádre. K financování by nám mìl pomoci program Ministerstva zemìdìlství Podpora opatøení na drobných vodních tocích a malých
vodních nádrích, jeho cílem je výrazné
zlepení technického stavu drobných
vodních tokù a malých vodních nádrí,
které podpoøí odtokový reim krajiny, posílí retenci vody v krajinì a zvìtí bezpeènost pøi zvýených prùtocích. Tato opatøení pøispìjí ke zvýené schopnosti zadrení vody v krajinì v dané lokalitì, pøípadnì ke zlepení bezpeèného odtoku z kri-

tických míst, a tím ke zvýení protipovodòové ochrany v pøípadì povodní. ádost
o dotaci, její výe mùe být a 80% uznatelných výdajù, byla podána k 30. 11.
2016, výsledek oèekáváme v bøeznu.
✦ Poslední, ètvrtou ádost, kterou jsme
koncem roku podali, byla ádost do Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje. Zde jsme ádali o finanèní podporu,
která bude ve výi 50%, a to na výmìnu
oken v místní tìlocviènì. Tìlocvièna je
postupnì rekonstruována. V roce 2015
byla poloena nová støení krytina, v minulém roce zapoèala oprava zázemí aten,
která bude v únoru pokraèovat a nová
okna v hale pomohou k zajitìní lepí tìsnosti a tím i k navýení úspory za vytápìní.
✦ V rozpoètu zbyly i finanèní prostøedky
na výstavbu zálivù na horní autobusové
zastávce v Ratiboøských Horách, která teoreticky mùe zaèít koncem roku, nebo
hodláme získat stavební povolení do konce prázdnin. Jediné co nás mùe posunout je firma EON, která nejprve musí odstranit vzduné vedení nacházející se nad
stavbou.
✦ V záøí loòského roku zastupitelstvo obce
podpoøilo zøízení soukromé devítileté waldorfské koly v Ratiboøských Horách. Od
té doby probíhají jednání se zástupci waldorfské koly. Postupnì se øeí otázky financování, konkretizují se smluvní podmínky vyuívání a provozu budovy koly,
tìlocvièny a kolní jídelny. Dále se øeí
technicko-provozní specifika waldorfského kolství a postupný organizaèní pøechod ze souèasné koly k waldorfské.
/pokraèování na str. 2/
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/dokonèení ze str. 1/

K zápisu do kolského rejstøíku potøebuje
waldorfská kola mimo jiné stanovisko krajské hygienické stanice. Tato záleitost naráí na problém, e nae kola ji nevyhovuje souèasnì platným pøedpisùm, a proto budeme muset upravovat pøedevím
osvìtlení, kapacitu aten a hygienické zázemí. Tento problém se bude s pøibývajícími roèníky a áky do budoucna zvìtovat.
Abychom vìc øeili komplexnì, zahájili jsme
projekèní analýzu pøípadné pøístavby koly do míst mezi kolou a tìlocviènou. Tato
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pøístavba by vyøeila více problémù, jak legislativních, tak i provozních. Tyto pøípravy jsme zahájili s pøedstihem, protoe pøípadné vyprojektování, vyøeení majetkoprávních vztahù, vyøízení územního a stavebního povolení a získání dotací, které
jsou v souèasné dobì a blízké budoucnosti naklonìny tìmto projektùm, bude otázkou delího èasového horizontu. Waldorfská kola by mìla zahájit provoz od záøí
letoního roku. Upozoròujeme, e v sobotu 21. 1. 2017 bude v budovì koly informaèní schùzka pro rodièe a zájemce o waldorfské kolství.

V dalích bodech
zastupitelstvo obce

Usnesením è. 104/12/2016 schválilo
prodej èásti obecního pozemku p.è. KN
443/28 v k.ú. Ratiboøské Hory o výmìøe
cca 60 m2, dle geometrického zamìøení
a GP, za cenu v místì a èase obvyklou
80 Kè/m2 a Usnesením è. 105/12/2016
schválilo smìnu èásti obecního pozemku
p.è. KN 443/51 v k.ú. Ratiboøské Hory
a pozemku p.è. 810 v k.ú. Ratiboøské Hory
o výmìøe 51 m2, dle geometrického zamìøení a GP è. 396-944/2016.
-sta

Fungování koly v Ratiboøských Horách zajitìno
kole v Ratiboøských Horách chybí áci a hrozilo, e se bude
muset uzavøít nebo se budou muset hradit obrovské sumy za její
provoz. Devítiletá Waldorfská základní kola Mistra Jana hledala
zázemí. Díky spojení pøíjemného s uiteèným bude zachováno fungování koly pro iroké okolí.
Nìkteøí rodièe se obávali, e ze spádové koly se stane výbìrová kola soukromého charakteru. Toho se ale bát nemusí. Waldorfské koly jsou po celém svìtì ji více ne sto let a jsou známé
pøedevím svou otevøeností. Kadý ák, a u je napøíklad nadaný
na pøírodní vìdy nebo mu více vyhovuje manuální èinnost, toti
nalezne ve waldorfské základní kole to pravé. Dlouhodobé prùzkumy provádìné napøíklad v Nìmecku èi Holandsku dokazují, e
absolventi waldorfských kol najdou uplatnìní v ivotì snáze
a pøedevím jsou z dlouhodobého hlediska zdravìjí a astnìjí.
Kadé dítì a posléze ák se toti uèí pøirozenì s ohledem na svùj
vývoj a zpùsobem, který mu vyhovuje. Tím pádem i znalosti
a dovednosti takto získané jsou trvalého charakteru, nejsou ihned
po písemné práci zapomenuty a áci s nimi mohou v logickém
celku pracovat i nadále.

Vichni obyvatelé Ratiboøských Hor a pøilehlého okolí mají zajitìn pøednostní zápis ke kolní docházce.

Silvestrovský výlap

Tak by se dal letos nazvat ji pátý silvestrovský sokolský výlet z Ratiboøských
Hor do Dobronic.
Do cíle se v minulých letech mohli úèastníci dostat na kole pøes Pohnánec, Maovice, restauraci v Pacovce, Velmovice, Klouovice, nebo prodlouenou pìí trasou pøes
Dub do Maovic a potom stejnì, jako cyk-

listé, nebo trasou nejkratí pøímo pøes Lopeèek. Tuto trasu jsme zvolili letos jako jedinou, protoe jsme mìli ve skupinì z celkového poètu 28 pochodníkù i est dìtí.
Poèasí bylo jako na objednávku, tak
jsme krátce po poledni vyrazili volným tempem k Dobronicùm. Po cestì jsme si uívali nádherné pohledy na ojínìnou krajinu.

Do cíle jsme doli vichni a s dobrou
náladou, kterou umocnilo tradiènì vøelé
pøijetí v místní klubovnì. Posilnili a zahøáli
jsme se vynikající domácí polévkou, posedìli, popovídali a podle chuti se vydali po
skupinách k domovu.
Kadý z úèastníkù se urèitì tìí na pøítí roèník, který bude podle pøání jednotlivých skupin moná i znovu èásteènì
cyklistický.
Vladimír Vácha
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Víte, 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. 12. 2016 je v naí obci pøihláeno k trvalému pobytu
766 obyvatel . . .

n n n

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

P O Z VÁ N KA

pro vechny rodièe i zájemce o kolu
Dne 21. 1. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
probíhá v základní kole v Ratiboøských Horách
setkání s uèiteli, øeditelem
a zakládajícími èleny budoucí základní koly.

Pro dìti je pøipraven program.

Pedagogové budou k dispozici rodièùm
pro individuální konzultace.

Obèerstvení pro vechny pøipraveno.

Tøíkrálová charitní sbírka

U se pomalu stává tradicí, e po Novém roce navtíví nai obec
tøi králové. Tentokrát jste mohli do celorepublikové Tøíkrálové charitní sbírky pøispìt ve ètvrtek 5. ledna 2017. Koledníci procházeli
obcí a navtìvovali jednotlivé domácnosti, kde zazpívali a èleny
domácnosti obdarovali malým kalendáøem a cukøíkem. Vybraná
èástka bude jako vdy pøedána táborskému Domácímu hospici
Jordán. Její výi zveøejníme v dalím èísle Ozvìn, protoe pokladnièky se budou otvírat a poèítat a po 10. lednu.
Chtìla bych tímto podìkovat vem, kteøí do této dobroèinné
sbírky pøispìli.
Zdeòka Mareová

ROZPOÈET OBCE
Ratiboøské Hory
na rok 2017
pøíjmy Kè
Danì z pøíjmu
Daò z nemovit.
Správní poplatky
Poplatky za odpady
Poplatky ze psù
Poplatky z veø. prostr.
Od obcí na kolství
Za nájem obec. pozemkù
Poplatek za hrob. místa
Pronájem kulturního sálu
Vìcná bøemena
Voltaika Podolí
Prodej pozemkù
Dotace ze SR
Lesní hospodáøství
Místní komunikace
Autobusová zastávka
Pitná voda
Kanalizace
Vodní díla v zem. kraj.
kolství
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
Sál obce
SPOZ
Pøíspìvky spolkùm
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Høbitovy
Poøízení a zmìna ÚP
Místní hosp.
Komunální odpady
Ostatní odpad
Veøejná zeleò
Dobrovolní hasièi
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Pojitìní majetku
Finanèní operace
Èerpání soc. fondu
Platby daní
Pøevody z rozp. úètù

výdaje Kè

7 431 000
1 000 000
15 000
506 000
18 000
3 000
50 000
50 000
1 000
5 000
5 000
200 000
50 000
240 000
100 000
8 000
180 000

2
1
1

240 000
35 000

1

89 000
1
25 000
2 000
660 000

1

400
200
328
000
200
500
200
10
10
20
50
15
120
20
000
200
10
150
150
700
500
100
100
850
800
65

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

35 000
20 000
660 000

Celkem
10 913 000
Financování  splátka úvìru
Zapojení pøebytku 2016
3 022 000

13 413 000
522 000

Rozpoèet celkem

13 935 000

13 935 000

Jste senior nebo osoba plnì invalidní a Vae sobìstaènost poklesla?

Ji nezvládáte osobní hygienu, potøebujete pomoc pøi oblékání, pøi samostatném pohybu,
je pro Vás obtíné denní vaøení obìda, úklid domácnosti, nezvládáte zajistit si nákup,
dojet k lékaøi, pro léky do lékárny, vyøídit své dalí záleitosti?
Cítíte se osamìle, potøebujete, aby na Vás nìkdo pravidelnì dohlédl?
S tìmito, ale i dalími úkony Vám mùe pomoci Peèovatelská sluba Mìsta Mladá Voice,
která plánuje poskytování péèe i pro obèany v okolních obcích a to ji od roku 2013.
Kompletní výèet úkonù a jejich cen a dalí potøebné informace naleznete
na www.mu-vozice.cz v sekci peèovatelská sluba, kontaktovat mùete také sociální pracovnici Bc. Evu Novotnou na tel. 381 201 918.
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Ze kolství
Po oslavách Vánoc jsme vstoupili
do nového roku 2017 a tím nám skonèili i vánoèní prázdniny. I kdy utekly
jako voda, uili jsme si je a naèerpali
síly. Vìøíme, e i vy jste si svátky uili
a vykroèili do nového roku pravou nohou.
Na zaèátku listopadu se áci 4. tøídy
podívali na dopravní høitì do Tábora.
Nejprve jim byla vysvìtlena teorie
a øádnì si s lektorkou proli dopravní
znaèky, poté je vyuívali v praxi pøímo
na høiti. Pokraèování je èeká na jaøe,
kdy budou moci získat øidièský prùkaz
cyklisty.
I nai kolu navtívili èert s andìlem
a Mikuláem a obdarovali dìti balíèky se
sladkostmi, ty zlobivìjí mìly co dìlat s øádìním neposedného satanáe.
Tìsnì pøed Vánoci jsme se seli v kostele na tradièním vánoèním vystoupení. Dìti

V tomto roce nás èekají dalí projektové dny s rùznými tématy, které
dìtem pøinesou zajímavé hry a nové
poznatky.
I letos v bøeznu áci absolvují plavecký kurz v táborském bazénu. Jako
vdy se jedná o 10 lekcí, kde jsou dìti
rozdìleny do skupin podle toho, jak
jim plavání jde. Tedy od neplavcù a
po zdatné plavce.
Pøejeme Vám krásný zbytek mrazivých dní.
Petra Èekalová

Podìkování
se poctivì pøipravovaly a my velice dìkujeme vem, kteøí se zúèastnili a podpoøili tak
jejich snaení. Dìtské snaení ve kole ocenil i Jeíek, který nadìlil dìtem do druiny
spoustu pìkných dárkù (stavebnice, lega,
hry a knihy).

Nae mateøská kola

U pøiel
Jeíek . . .

Letoní pøíznivé podzimní poèasí nám pøálo èasto vyuívat kolní zahradu, kde
byl vysazen jedlý katan, který poslouí k zastínìní a tvoøivým èinnostem
v mateøské kole.
Od øíjna provozujeme hraní na zobcové flétnièky pro pøedkolní dìti.
V adventním èase jsme se vìnovali tvoøení dáreèkù pro rodièe, procvièovali
jsme vánoèní básnièky na vystoupení v kostele. V rámci spolupráce s rodièi
jsme pro maminky zajistili adventní setkání, kde se pod vedením paní Vìry
Trnkové a jejích dcer Veroniky a Lenky z Podolí uèily vyrobit adventní vìnce.
Poslední týden jsme si uívali sváteèní atmosféru u rozsvíceného stromeèku,
mlsali cukroví, zpívali koledy. Dìtem udìlaly radost hraèky, které jim pøinesl
Jeíek. V novém roce pøejeme vem jen to nejlepí.
Jaroslava Basíková

Lutìní pro dìti
Dìti, které odevzdají
správnì vylutìné tajenky doplòovaèek
na obecním úøadì
do konce února 2017,
dostanou
sladkou odmìnu.

Maminky z Ratiboøic dìkují uèitelkám z mateøské a základní koly
za peèlivou pøípravu pøedvánoèního vystoupení, které jsme mohli
vichni shlédnout 21. prosince
v kostele sv. Vojtìcha v Ratiboøských Horách.
Marcela Pramová
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Moje jezdecká sezona 2016
Jmenuji se Barbora Vaòková, je mi 14 let a od svých tøí let se vìnuji jezdeckému sportu.
Jsem èlenkou JK Ratiboøské Hory. Jezdectví je nároèný sport hlavnì proto, e se pracuje
s ivými zvíøaty a tudí je nemùete odloit jako kolo, èi brusle, kdy jste nemocní nebo se
vám nechce trénovat. Já jsem si vybrala jednu z nejtìích disciplín jezdeckého sportu, ke
kterému mì pøivedli rodièe  military, neboli vestrannost. Jedná se o tøídenní soutìe,
kdy se první den jezdí drezura, druhý den terénní zkouka  cross, a tøetí den skoková
zkouka  parkur. Tréninky mám kadý den, vèetnì víkendù.
tovat na ME. Velice se nám daøilo i na Mistrovských soutìích v rámci ÈR a kraje. Na
Mistrovství oblasti Vysoèina v parkuru
i drezuøe dìtí jsme obsadili první místo
a získali zlatou medaili. Nenechali jsme nic
náhodì ani v Pardubicích na Mistrovství
Èeské republiky odkud jsme si pøivezli dalí zlato a titul Mistra ÈR. Obrovský úspìch
jsme dosáhli i ve finále Støíbrné podkovy
v Humpolci, kdy jsme porazili celé poèetné
pole velkých koní a stali se vítìzi Støíbrné
podkovy. S mým druhým poníkem Liptonem Saimonem jsme letos mìli jediný cíl 
co nejlepí výsledky v seriálu soutìí pro
mladé konì  Banjamin Cupu. Ze vech pìti
kol Benjaminu získal Samíèek nejvíce bodù
ze vech 25 soutìních dvojic a stal se tak
vítìzem. Ani on se nenechal zahanbit pøi
Lipton Sinaj mistrovských soutìích v rámci ÈR. V JihlaPro letoní rok jsem mìla v tréninku dva vì na oblastním mistrovství Vysoèiny obponíky  mladého, pìtiletého Liptona Sai- sadil první místo v parkuru i drezuøe pony
mona a dvanáctiletého Liptona Sinaje. Oba a získal zlatou medaili.
Letoní závodní sezona byla hodnì nájsou z chovu Kamily Trávníèkové z Høebèíroèná, ale myslím, e se nám povedla a dana Lipton, proto ta podobná jména.
Naím nejvìtím cílem bylo splnìní kva- øilo se nám. Jsem na svoje poníky moc hrdá
lifikace na Mistrovství Evropy pony v roce a dìkuji jim za ve, co pro mì udìlali. Také
2017 v Maïarsku. Se Sinajem jsme zaèali bych chtìla podìkovat rodinì za to, e mì
jezdit soutìe stupnì L  Støíbrné pod- podporují a vem, co nám fandili a dreli
kovy s velkými koòmi a musím øíci, e se paleèky.
A z úspìchù Jezdeckého oddílu Ratiboønám opravdu daøilo. Vechny závody jsme
dojeli v kvalifikaèních limitech a tak se nám ské Hory z.s. to samozøejmì není ve. Trépodaøilo nemoné  pøítí rok mùeme star- nují mì oba moji rodièe Pavel a Eva Vaòko-

Cry Boy

Lipton Saimon

vi. Jsme takøka kadý víkend bìhem roku
na cestách a závodí i ostatní nai konì.
Letos jsem absolvovala svùj první start ve
vestrannosti na velkých koních s klisnou
Crazy Love v Pøetìnicích a hned jsme ho
promìnili ve vítìzství. Crazy Love s takou
zvítìzili v oblastním mistrovství drezury Vysoèiny, byl èlenem reprezentaèního drustva Vysoèiny na mistrovství ÈR ve vestrannosti a obsadili celkovì tøetí místo.
S valachem Cry Boy majitelky Anièky Zemanové z Prahy zvítìzili také v Cenì Panské Líchy v Brnì. Zaèali jsme spolupracovat a závodit s koòmi p. Hanky onkové
a ing. Jiøího onky ze Sudomìøic u Bechynì, kteøí letos získali titul Farma roku 2016
a kteøí nás také velmi podporují.
Chtìla bych svým jménem i jménem klubu znovu podìkovat vem naim blízkým
(hlavnì babièce a dìdovi), majitelùm pronajatých pozemkù a také Obecnímu úøadu,
kteøí nás v nai reprezentaci podporují.
Dìkujeme.
Pokud ve pùjde tak jak si pøedstavujeme, pøijeïte nás na konci èervence podpoøit do Maïarska na Mistrovství Evropy pony.
Barbora Vaòková

Crazy Love

prosinec 2016
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Z
MATRIKY
Blahopøejeme

Øíjen

Vaòková Marie

z Ratiboøských Hor

Bejdlová Jaroslava

z Ratiboøských Hor

Malenický Karel

z Ratiboøských Hor

Listopad

Klímová Helena
Buøiè Jan

z Podolí

z Ratiboøských Hor

Paní Jaroslava Bejdlová pøi podpisu pamìtní knihy

Prosinec

Jiøíková Libue

z Ratiboøských Hor

Veselý Jiøí

z Ratiboøských Hor

Hrstka Josef

ze Vøesec

Vítáme

tìpán a Jiøí Veselý, Dub

Rozlouèili jsme se
Vlastimil Klíma,

Podolí

RSDr. Karel Mare,

Ratiboøice
Red.

Pan Karel Malenický pøi podpisu pamìtní knihy
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OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Výsledky PODZIM 2016

I.B tøída

 mui  skupina D 
Jiskra Tøeboò B  SK Rat. Hory
5:0
SK Rat. Hory  Sokol Ml. Voice
1:1
Sokol Lom  SK Ratiboøské Hory
1:2
SK Ratiboøské Hory  SK Liov
1:2
TJ Dolní Bukovsko  SK Rat. Hory 1 : 0
SK Rat. Hory  1. FC Jistebnice
1:2
Sokol Slavonice  SK Rat. Hory
3:1
SK Ratiboøské Hory  TJ Bøeznice 2 : 1
Sokol Kard. Øeèice  SK Rat. Hory 0 : 1
Tatran Lomnice n/L.  SK Rat. Hory 1 : 1
SK Ratiboøské Hory  TJ Malice
2:2
FK Sokol Tøebìtice  SK Rat. Hory 5 : 1
SK Rat. Hory  FK Øepeè/Opaøany 1 : 0
Tabulka po podzimu:
1. Sokol Lom
10 2 1 47:15 32
2. Sokol Ml. Voice 8 3 2 31:19 27
3. SK Liov
8 1 4 36:20 25
4. FK Sokol Tøebìtice 7 2 4 26:20 23
5. Sokol Slavonice 7 2 4 26:21 23
6. TJ Malice
5 3 5 31:29 18
7. TJ Dolní Bukovsko 5 3 5 19:17 18
8. Jiskra Tøeboò B
4 4 5 27:27 16
9. So. Kard. Øeèice 4 4 5 19:23 16
10. SK Rat. Hory
4 3 6 14:24 15
11. 1. FC Jistebnice 4 3 6 20:34 15
12. Tatr. Lomnice n/L. 3 2 8 19:32 11
13. TJ Bøeznice
2 4 7 26:34 10
14. FK Øepeè/Opaøany 2 0 11 8:34 6

III. tøída

 mui 
SK Rat. Hory B  FC Dyn. Boejovice 2 : 2
FK Makov Hùrka  SK Rat. Hory B 4 : 1
SK Rat. Hory B  Sokol Planá n/L B 4 : 1
Sokol Stádlec  SK Rat. Hory B
3:3
SK Rat. Hory B  Olympie Mìice
1:1
SK ZD Pojbuky  SK Rat. Hory B
5:1
SK Rat. Hory B  Sokol Ml. Voice B 2 : 4
SK Rat. Hory B  Sokol eleè B
0:4
TJ Draice B  SK Rat. Hory B
3:0
SK Rat. Hory B  FC Oldøichov (kont.) 3 : 0
Sokol Vlkov  SK Rat. Hory B
5:1
Tabulka po podzimu:
1. Sokol eleè B
10 0 1 48:18 30
2. TJ Draice B
8 1 2 38:18 25
3. Sokol Ml. Voice B 7 2 2 29:15 23
4. SK ZD Pojbuky
7 1 3 28:14 22
5. FK Makov Hùrka 6 1 4 39:33 19
6. Olympie Mìice
4 4 3 26:21 16
7. Sokol Stádlec
3 4 4 33:32 13
8. Sokol Vlkov
3 4 4 15:18 13
9. SK Rat. Hory B
2 3 6 18:32 9
10. Sokol Planá n/L. B 3 0 8 22:38 9
11. FC Dyn. Boejovice 1 3 7 16:29 6
12. FC Oldøichov
0 1 10 8:52 1

Okresní pøebor
 starí áci 
SK R.Hory/Ml.Voice  FK Øepeè/Dra. 2:2 PK 3:4
eleè/Bechynì  SK R.Hory/Ml.Voice 1 : 2
SK R.Hory/Ml.Voice  Vìtrovy/Malice 0 : 2
Sokol S.Ústí  SK R.Hory/Ml.Voice
0:2
Chotoviny  SK R.Hory/Ml. Voice 0:0 PK 1:3
Dyn. Roudná  SK R.Hory/Ml.Voice
0 :11
SK R.Hory/Ml.Voice  1. FC Jistebnice 0 : 2
FK Øepeè/Draice  SK R.Hory/Ml.Voice 2 : 4
SK R.Hory/Ml.Voice  Chotoviny
1:4
SK R.Hory/Ml.Voice  eleè/Bechynì 2 : 0
SK Vìtrovy/Malice  SK R.Hory/Ml.Voice 1 : 4

Tabulka po podzimu:
1. 1. FC Jistebnice
93: 9
2. Sokol Chotoviny
77:11
3. SK Rat.Hory/Ml.Voice
28:14
4. SK Vìtrovy/Malice
50: 21
5. Sokol eleè/Bechynì
34:29
6. FK Øepeè/Draice
45:55
7. Sokol Sezimovo Ústí
40:28
8. Dynamo Roudná
0:200

31
27
21
19
13
11
9
0

SK Ratiboøské Hory, z.s.  zhodnocení roku 2016
Rok 2016 lze z pohledu fotbalového klubu SK Ratiboøské Hory, z.s. oznaèit za vcelku vydaøený. A mustvo v jarní èásti pøedvádìlo vyrovnané výkony a výsledkem bylo
koneèné 6. místo v tabulce I. B tøídy skupiny C se ziskem 41 bodù a se skórem 66:50.
koda závìru soutìe, kdy jsme ve dvou
posledních domácích utkáních nedokázali
ani jednou zvítìzit a pøili jsme tak o prùbìné tøetí místo v tabulce. Také nae
B mustvo si v jarní èásti okresní III. tøídy
vedlo velice dobøe a výsledkem bylo koneèné tøetí místo se ziskem 40 bodù a se
skórem 52:52. Drustvo starích ákù pøedvádìlo v jarní èásti zlepené výkony a v tabulce okresního pøeboru obsadilo 9. místo
s 8 body a se skórem 22:136.
Do podzimní èásti fotbalových soutìí
jsme pøihlásili opìt tøi týmy. A mustvo muù
do krajské I. B tøídy, B mustvo do okresní
III. tøídy a drustvo starích ákù do okresního pøeboru. V I. B tøídì jsme byli pøelosováni do skupiny D, kde nás èekalo nìkolik
nových soupeøù z jindøichohradeckého
okresu. V letním pøestupním termínu opus-

tilo ná kádr nìkolik hráèù základní sestavy, co se na výkonech mustva projevilo.
V prùbìhu podzimní èásti jsme se museli
potýkat i se patnou docházkou a nedisciplinovaností hráèù, co mìlo za následek
oslabení mustva pøi vylouèení hráèù
a neustálé zmìny v sestavì. Se ziskem
15 bodù a skórem 14:24 jsme se po podzimu umístili na nelichotivém 10. místì.
V jarní èásti nás tak neèeká nic lehkého
a musíme se soustøedit na boj o záchranu
krajské soutìe. Doufáme, e si to nai hráèi uvìdomí a zodpovìdnì pøistoupí k zimní
pøípravì. Výkony naeho B mustva kopírovaly výsledky A mustva a výsledkem je
9. místo se ziskem 9 bodù pøi skóre 18:32,
co je té urèitým zklamáním. Jedinou radost nám v podzimní èásti udìlalo drustvo starích ákù, které se ziskem 21 bodù
a skórem 28:14 obsadilo pìkné tøetí místo.
I v roce 2016 jsme pokraèovali ve zvelebování fotbalového areálu a jeho pravidelné údrbì. Na listopadové valné hromadì
bylo zvoleno nové vedení klubu a odsouhlasen nový název klubu v souladu s plat-

nou legislativou  SK Ratiboøské Hory, z.s.
Po dlouhé dobì opustil na vlastní ádost
vedení naeho klubu Slavomír Mare st.,
který se i nadále bude jako trenér vìnovat
práci s mládeí a kterému tímto za jeho dlouholeté pùsobení dìkujeme. Novým pøedsedou naeho klubu byl zvolen Antonín
Fier st. Za spolupráci musíme podìkovat
zejména Obecnímu úøadu, ale také vem
sponzorùm, kteøí se na financování provozu naeho klubu v roce 2016 podíleli. Závìrem musíme podìkovat vem hráèùm za
pøedvedené výkony, realizaèním týmùm za
spolupráci a zejména také naim fanoukùm, kteøí nás chodili opìt podporovat
v hojném poètu. V roce 2017 pøejeme vem
hodnì zdraví, spokojenosti a sportovních
úspìchù.
Vedení SK Ratiboøské Hory, z.s.
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