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Ze zasedání zastupitelstva obce
V tomto roce jsme již při sestavování rozpočtu počítali s několika opravami obecního majetku. Začátkem roku
jsme po výběrovém řízení na stavební
firmu přistoupili k opravě bytu v č. p. 40.
Bohužel při odkrytí některých stavebních prvků, zejména stoupaček vody a
odpadu, byl zjištěn tak velký havarijní
stav, že nás donutil přehodnotit celou
situaci. Nakonec jsme se po dohodě se
stavební firmou a hlavně s nájemnicí,
rozhodli k celkové opravě obou bytů, a
to včetně nové elektroinstalace, nových
podlah, obkladů, dlažeb a zdravotechnické instalace. Tímto zjištěním se nejen
zdvojnásobil rozpočet celé akce, ale je
hlavně nutné počítat s postupnou opravou ostatních bytů, které svým stavem
na tom budou určitě podobně. Mimochodem, poslední rekonstrukce bytů v
tomto domě se uskutečnila před 33 lety.
Již v prosinci byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022 na opravu střechy na starém sále v Ratibořských Horách. Bylo zažádáno celkem o 500 000 Kč,
včetně naší 40% spoluúčasti. Zdali se
nám podaří s žádostí uspět se dozvíme
po jednání zastupitelstva Jihočeského
kraje koncem tohoto měsíce. S touto
akcí souvisí i další oprava střechy a tou
je střecha na sousední budově bývalé
hospody u Bartáčků. Původní krytina bude nahrazena novou profilovanou plechovou střešní krytinou Maxidek a bude provedeno částečné zateplení stropu.
Oprava obou střech by měla proběhnout
v létě.
Ministerstvo kultury nevyhlásilo pro
tento rok dotační titul na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností, kde jsme

byli připraveni podat žádost na opravu
poslední třetí etapy hřbitovní zdi v Ratibořicích. Jelikož se zde jedná o rozpočet přesahující 700 000 Kč, je proto celá
akce odsunuta až na příští rok.
Co není odsunuto, je oprava chodníku
u kulturního domu a hospody. Původní
dlažba je rozlámaná a kazí celkový vzhled
kulturáku. Proto bude položena nová zámková dlažba až ke vchodu k novému
obecnímu úřadu.
Oprava podlahy, spojená se zlepšením celkového stavu klubovny ve Vřescích. To je akce, kterou sice platí obec,
ale rekonstruují si ji, jak jinak, než místní obyvatelé.
Nové vstupní dveře budou nainstalo
vány do podolského parlamentu.
V Ratibořicích snad již dojde k úpravě
povrchu na tenisovém kurtu, kdy se po
dlouhých debatách došlo k závěru, že
nejjednodušší povrch na údržbu bude
trávník. Hřiště, které zde vznikne, bude
možno využít na různé volnočasové aktivity, včetně malého fotbalu.
Po zhruba deseti letech nám Státní
pozemkový úřad oznámil finišující práci
na projektu společných zařízení. Jedná
se o projekt rekonstrukcí hlavních polních cest na území naší obce. Projekt
se týká polní cesty na Puchýrnu, polní
cestu do Temešváru a polní cesty do
Podolí, kolem Starých hor s odbočkou
na Cech. V této souvislosti je třeba připomenout, že celý proces pozemkových
úprav i následná realizace v terénu jsou
prováděny ve veřejném zájmu. Jde především o „společná zařízení“, která tvoří
základní kostru (páteř) při utváření krajiny, při čemž umístění jednotlivých opatření v krajině do budoucna předurčí způsob hospodaření v daném území. Toto

Z obsahu:
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přetváření obrazu krajiny vyžaduje úzkou
spolupráci a zapojení obce a dalších
místních iniciativ. Podle zákona je plán
společných zařízení schvalován obecním
zastupitelstvem a pozemky určené pro
umístění společných zařízení jsou zpravidla převáděny právě do vlastnictví obcí.
Po ukončení realizace jsou rovněž vybudovaná opatření převedena na obec, což
ve výsledku znamená, že finanční prostředky vložené do realizací opatření v pozemkových úpravách, se ve své finální hodnotě stávají majetkem obce. Takže se pravděpodobně dočkáme prvních tří polních
cest s asfaltovým povrchem. Kdy? Na tuto
otázku nelze zatím popravdě odpovědět.
Petiční výbor předal zastupitelstvu petici s nesouhlasem záměru spol. Rynagro a. s. realizovat stavbu kravína.
starosta
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Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
na daň z nemovitých věcí v roce 2022
Daň z nemovitých věcí se stanovuje rozhodnutím, jimž je
platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný
předpisný seznam.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací
období roku 2022 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém
přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši
daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou
zpřístupněny k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančního úřadu.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň
z nemovitých věcí za obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné
seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k nahlédnutí na
svých územních pracovištích v průběhu měsíce dubna a května
2022. Informace o době, kdy lze do hromadných předpisných
seznamů nahlédnout, zveřejní jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své
úřední desce a způsobem umožňujícícm dálkový přístup.
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také na úředních deskách
obcí v příslušném kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze
údaje týkající se jemu stanovené daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů

Luštění pro děti

ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se
podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí stanovena podle zákona o dani
z nemovitých věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši
shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že se stanovená daň odchyluje od
daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov
ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna
a do 30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách,
a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího
období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč,
je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího
období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit
najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná
daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a
odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední
známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň
stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti
daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.
Děti, které odevzdají správně vyluštěné tajenky na obecním
úřadu do konce května 2022 dostanou sladkou odměnu.
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Víte, že...
. . . poplatky za odpady na r. 2022 zůstávají ve
stejné výši, tj. 800,– Kč/osoba nebo 800,–/ rekreační objekt; zaplatit můžete na účet:
3321301/0100 , VS: číslo domu; nebo hotově
či platební kartou přímo na obecním úřadu,
termín splatnosti poplatku je do 31. 5. 2022 . . .

...

. . . poplatek za psa na r. 2022 zůstává také ve
stejné výši 100,– Kč za jednoho psa, za každého
dalšího 200,– Kč . . .

...

. . . Místní lidová knihovna byla přemístěna
do opravených prostor v budově restaurace,
otevírací doba: po telefonické domluvě s paní
Makovcovou kdykoliv (tel.: 728 776 024). . .
Red.

ÚKLIDOVÁ
SPOLEČNOST
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Stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení
Dne 7. 4. 2022 na jednání zastupitelstva obce Ratibořské Hory byla zástupci
petičního výboru předána zastupitelstvu obce petice – Nesouhlas se záměrem
společnosti Rynagro a. s. realizovat stavbu velkokapacitního kravína v obci
Ratibořské Hory. V této petici jsou kladeny dva požadavky na zastupitele obce:
1) Žádáme naše zastupitele o vysvětlení, na základě čeho podporují stavbu
velkokapacitního kravínu. Jak je možné, že nás o plánované výstavbě neinformovali a i během průběhu zahájeného územního řízení nejeví zájem
o řešení této situace.
2) Žádáme naše zastupitele, aby neprodleně začali komunikovat, jednat a zastupovat zájmy svých voličů, kteří s touto výstavbou zásadně nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce posoudilo náležitosti, formální stránku a obsah podané
petice. Z celkových 440 podpisů na petici, je 200 podpisů od občanů z obce
Ratibořské Hory.
Obec požadavky petice začala posuzovat ještě před předáním petice, a to na
jednání zastupitelstva dne 8. 12. 2021, které bylo s předpokladem velké účasti
a za špatné epidemiologické situace zorganizováno v obecním sále v Ratibořských Horách s pozváním zástupců společnosti Rynagro a. s., kteří byli
požádáni o přiblížení svého záměru veřejnosti. Po prosincovém jednání zastupitelstva obce jsme se setkali od některých místních občanů s názorem, že
se svým původním podpisem petice polemizují nebo již nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo požadavek společnosti Rynagro a.s.
na zařazení pozemků v majetku této společnosti navazujících na stávající
zemědělský areál v Ratibořských Horách do ploch pro zemědělskou výrobu
v rámci tvorby nového územního plánu. Tento požadavek byl mimo jiné schválen na jednání zastupitelstva za přítomnosti zástupce současného petičního
výboru. Obec nový územní plán tvořila v letech 2016 – 2020. Původní předpoklad byl vytvořit územní plán za 2 roky. Nicméně prodloužení mělo pozitivní vliv na zapojení veřejnosti do tvorby a zájmu o územní plán, kterému napomáhalo i dvojí veřejné projednání. Obec se bohužel domnívala, že běžně
používané a zákonné prostředky sdělování a zveřejňování průběhu tvorby
územního plánu budou dostačující a tím zřejmě utrpěla i transparentnost
napadaná účastníky petice. Zároveň je nám líto, že facebooková diskuze, vytvořená pravděpodobně odpůrci výstavby velkokapacitního kravína je cenzurována a jsou mazány příspěvky pozitivně se vyjadřující k této akci.
Na prosincovém jednání zastupitelstva loňského roku bylo sděleno, že obec
nemá kompetence ovlivnit průběh územního řízení stavby velkokapacitního
kravína, nicméně přislíbila pomoc při komunikaci zúčastněných stran. Nebyly
zde zcela jasné postoje a požadavky všech zúčastněných občanů k výstavbě
kravína. Mezi zastupitelstvem a zástupci petice bylo domluveno, že petiční
výbor ujednotí tyto požadavky, které předá obci a obec zorganizuje jednání
mezi obcí, petičním výborem a zástupci společnosti Rynagro a.s., kteří přislíbili reagovat na tyto požadavky reflektující část veřejného mínění ve svém
investičním záměru. Tyto požadavky nebyly zatím obci ani po urgenci zástupců petičního výboru předány. Dále na tomto jednání zastupitelstva byla
velmi diskutována otázka dopravní obslužnosti a nutnosti zřízení zadní přístupové komunikace od jižní strany. Tato otázka se podařila částečně vyřešit
tím, že v lednu letošního roku po zhruba deseti letech nám Státní pozemkový
úřad oznámil finišující práci na projektu společných zařízení. Jedná se o projekt rekonstrukcí hlavních polních cest na území naší obce v rámci pozemkových úprav, a to např. cesty na Puchýrnu. Částečné vyřešení této otázky z prosincového jednání zastupitelstva však na dubnovém jednání nebylo zástupci
petice vnímáno pozitivně.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí zcela se všemi body petice, jejich rozsahem
a způsobem jejich prezentování veřejnosti. Nicméně v rámci územního řízení
obec zaslala stavebnímu úřadu připomínky týkající se ovlivnění vodních zdrojů v dané lokalitě a přehodnocení počtu dotčených osob, které se mají k územnímu řízení vyjádřit. Dále měla obec možnost prostudovat odborné posudky,
vyjádření a rozhodnutí příslušných úřadů a autorizovaných osob a komunikovat s nimi. Zastupitelstvo obce neprosazuje zásadním způsobem výstavbu
nového velkokapacitního kravínu v obci a zároveň neshledává zásadní problém v modernizaci farmy včetně výstavby nového velkokapacitního kravínu.
Problematické otázky obec řeší výše uvedenými způsoby.
Zplnomocněním zastupitelstva starosta obce
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Ze školství

Jaro v mateřské školce

V měsíci březnu jsme přivítali první
jarní dny písničkou: „Jaro je tu, má zelená křidélka“. Pozorovali jsme společně
změny v přírodě a naučili jsme se pojmenovat nejznámější květiny, které nám na
jaře vykvétají. Společně jsme pak i vyrazili na zahradu MŠ, na kterou se děti
po zimě moc těšily. Podívali jsme se na
probouzející se broučky, zpívající ptáčky
a zelenající se stromy a keře. Díky teplejšímu počasí jsme mohli trávit více času
venku. Děti začaly využívat veškeré herní
prvky (skluzavky, houpačky, odrážedla apod.),
včetně pískoviště.
Začátkem měsíce března jsme si ve
školce připravili karnevalové dopoledne.
Maminky připravily dětem krásné pohád-

kové masky, děti si užívaly různých soutěží, her a skotačení při diskotéce. Velký
úspěch měly balónky, které si děti odnesly domů.
Na „Světový den vody“ jsme měli
„Modrý den,“ kdy děti přišly do školky
v modrém oblečení. Celé dopoledne jsme
se zaměřili právě na téma „Voda“. Vysvětlili jsme si, proč je pro nás voda důležitá a proč je potřeba s ní šetřit, ale také
kde může voda škodit. Děti se seznámily
s pojmy: srážky, změny skupenství, vypařování apod. Řekli jsme si také, k čemu
využíváme vodu během dne.
Měsíc duben nám přinesl nejen Velikonoce s pečením perníčků, na kterých
jsme si společně s dětmi moc pochutnali, ale také zápisy do prvních tříd. 9 dětí
navštívilo různé školy a každému dítku
se ve škole moc líbilo.
Začátkem měsíce května proběhne zápis nových dětí do mateřské školy. Veškeré informace jsou k dispozici na stránkách školky. Rovněž také fotky z MŠ najdete na našich stránkách. Čeká nás ještě
společné fotografování a také divadélko,
které přijede k nám do školky.
Kolektiv MŠ
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Z MATRIKY
Životní jubileum oslavili
70 let
Jana Sumerauerová
Jaroslav Mrázek
Květuše Šindelářová
Petr Komínek
Pavel Kuchař

z
z
z
z
z

Dubu
Podolí
Rat. Hor
Dubu
Ratibořic

z
z
z
z

Dubu
Rat. Hor
Rat. Hor
Rat. Hor

75 let
Eva Macková
Růžena Menšíková
Marie Blovská
Stanislav Smrž

paní Věra Rechová při podpisu pamětní knihy

80 let
Jiřina Buřičová
Jiří Kříž
František Rytíř

z Rat. Hor
z Dubu
z Dubu

85 let
Anežka Petráňková z Podolí
Miroslav Plachý
z Ratibořic

87 let
Mária Sedloňová

z Rat. Hor

90 let
Věra Rechová

z Dubu

91 let
Marie Bělíčková

z Podolí

Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví !!!

pan Jiří Kříž při podpisu pamětní knihy

Rozloučili jsme se
Jaroslava Bejdlová
z Ratibořských Hor

*1941
Red.

Waldorfská základní škola Mistra Jana
Waldorfská základní škola v Ratibořských Horách má v tomto školním roce pět tříd a celkový počet dětí navštěvujících
školu se ustálil na osmdesáti dvou, z toho jedna čtvrtina jsou
místní děti. Školu se daří rozšiřovat a podněcovat její růst, jak
personálním, tak i materiálním směrem. Ve školním roce
2025/2026 již bude plně funkční devítiletou školou.
O školu je stále větší zájem, jak potvrdil zápis na školní rok
2022/2023. Proběhl 11. dubna a v současnosti probíhá správní řízení.
V současnosti probíhá prezenční výuka, které si oproti předchozí pandemické době velice vážíme. Realizují se pravidelné
měsíční slavnosti, kde si žáci navzájem představují témata,
kterými ve výuce žijí i výukové projekty. Na začátku dubna pro-

běhl Velikonoční jarmark ve spolupráci se zřizovatelem školy
Janíček o.p.s., který realizuje předškolní waldorfské vzdělávání. I do budoucna plánujeme další akce.
Velice si vážíme podpory ze strany obce Ratibořské Hory
a rádi bychom pozvali veřejnost na Svatojánskou slavnost.
Ta se uskuteční v sobotu 18. 6. 2022, kde bude v krátkém
programu představena činnost školy.
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Fotbalový klub SK Ratibořské Hory

Výsledky JARO 2022
Okresní přebor GARAGE Tábor mužů:
SK Ratibořské Hory – SK Tučapy
2:5
Sokol Sezimovo Ústí B – SK Ratibořské Hory 4 : 3
SK Ratibořské Hory – TJ Malšice
0:0
Tabulka po 14 kolech:
1. FK Meteor Tábor B 13 8 2 3 36:25
26
2. Sokol Myslkovice 13 7 4 2 43:25
25
3. SK Tučapy
13 8 1 4 37:26
25
4. TJ Malšice
13 7 3 3 43:25
24
5. TJ Radětice
12 5 4 3 32:40
19
6. TJ Dražice B
12 5 1 6 19:20
16
7. Sokol Sez. Ústí B 13 5 1 7 27:40
16
8. TJ Březnice
13 4 3 6 43:30
15
9. FK Řepeč-Opařany 12 5 0 7 16:35
15
10. SK Ratibořské Hory 13 2 3 8 22:43
9
11. TJ Vlastiboř
13 2 2 9 13:22
8
Zbývá sehrát:
15. kolo NE 1. 5. 17.00 FK Meteor Tábor B – SK R. Hory
16. kolo SO 7. 5. 17.00 SK R. Hory – Sokol Myslkovice
17. kolo SO 14. 5. 16.00 FK Řepeč/Opařany – SK R. Hory
18. kolo
volno
19. kolo SO 28. 5. 17.00 TJ Dražice B – SK R. Hory
20. kolo SO 4. 6. 17.00 SK R. Hory – TJ Březnice
21. kolo NE 12. 6. 16.00 TJ Radětice – SK R. Hory
22. kolo SO 18. 6. 17.00 SK R. Hory – TJ Vlastiboř
Přípravná utkání – MUŽI
Sokol Sezimovo Ústí B – SK Ratibořské Hory 2 : 0
Sokol Mladá Vožice B – SK Ratibořské Hory
3:4
Sokol Černovice – SK Ratibořské Hory
3:4
Semifinále Poháru OFS Tábor:
SK Ratibořské Hory – TJ Malšice
1:3

Okresní přebor starší přípravka o 1. – 6. místo:
SK Kavas Větrovy – SK Ratibořské Hory
7:2
Sokol Stádlec – SK Ratibořské Hory
odloženo
SK Ratibořské Hory – Sokol Sudoměřice
2 : 12
Zbývá sehrát:
4. kolo PÁ 29. 4. 17.00 FC Chýnov – SK R. Hory
5. kolo SO 7. 5. 10.00 SK R. Hory – FK Meteor Tábor
6. kolo SO 14. 5. 10.00 SK R. Hory – SK Kavas Větrovy
7. kolo SO 21. 5. 10.00 SK R. Hory – Sokol Stádlec
8. kolo ČT 26. 5. 17.00 Sokol Sudoměřice – SK R. Hory
9. kolo SO 4. 6. 10.00 SK R. Hory – FC Chýnov
10.kolo ST 8. 6. 16.30 FK Meteor Tábor – SK R. Hory
Přípravná utkání – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Sokol Miličín – SK Ratibořské Hory
6 : 9
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
0 : 6
Sokol Sezimovo Ústí – SK Ratibořské Hory
2 : 13
Sokol Miličín – SK Ratibořské Hory
2 : 6
Okresní přebor mladší přípravka:
Sokol Borotín – SK Ratibořské Hory
2 : 16
SK Ratibořské Hory – Sokol Sudoměřice
2 : 12
FC Bechyně – SK Ratibořské Hory
3 : 22
SK Ratibořské Hory – SK Kavas Větrovy
12 : 1
Zbývá sehrát:
15. kolo ČT 28.4. 17.00 FC Táborsko – SK R. Hory
Přípravná utkání – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Sokol Miličín – SK Ratibořské Hory
4 : 10
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
7 : 10
Sokol Sezimovo Ústí – SK Ratibořské Hory
1:9
Sokol Miličín – SK Ratibořské Hory
5 : 19
Sokol Sezimovo Ústí – SK Ratibořské Hory
3 : 10

Vydává Obecní úřad v Ratibořských Horách pod registračním číslem MK ČR E 13178.
Adresa redakce: Obecní úřad, 391 42 Ratibořské Hory • Telefon 381 283 087.
Vychází čtvrtletně. Šéfredaktor: Radek Lamboj.
Redakční rada ve složení: Ilona Burianová, Mgr. Tomáš Basík.
Dodaný text upravila a vytiskla ABC tiskárna Chotoviny.

Soutěž mladší přípravky pokračuje ve 3 skupinách dle pořadí
po 15. kole (skupina o 1.-6. místo, 7.-11. místo a 12.-16. místo).
Tabulky nejsou v soutěžích přípravek dle rozhodnutí FAČR
zveřejňovány.

