OZVĚNY
Z RATIBOŘSKÝCH HOR
Ročník XXV.
Z důvodu několika neodkladných
záležitostí se letos Zastupitelstvo
obce Ratibořské Hory sešlo netradičně 12. srpna.
S ohledem na navýšení alokace výzvy na
rekonstrukci a přestavbu veřejných budov,
kde jsme prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj žádali o dotaci na stavební
úpravy restaurace v Ratibořských Horách,
byla naše akce po roce čekání zadministrována, resp. obdržíme dotaci na podaný
projekt. Do konce září musely proběhnout
veškeré administrativní úkony, jako je výběrové řízení na dodavatele stavby a zaslání dokumentů na Ministerstvo pro místní
rozvoj pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Zastupitelstvo obce, na doporučení hodnotící komise na základě výběrového
řízení ze dne 4. 8. 2020, schválilo usnesením č. 96/9/2020 uzavření smlouvy o dílo
na akci „Stavební úpravy objektu KD“ se společností DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Chýnov, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 7 222 162,52 Kč včetně DPH.
Dotace nám pokryje 70 % celkových nákladů.
V rámci Programu obnovy venkova JčK
v roce 2020 byla v červenci vyměněna okna
a dveře v budově č.p. 44, firmou Oknotherm s.r.o., za cenu 648 659,22 Kč s DPH
s dotací ve výši 240 000,– Kč.
Koncem srpna byla dokončena oprava
1. etapy hřbitovní zdi v Ratibořicích. I tato
akce byla zhotovena za podpory dotace z
Ministerstva kultury ve výši 370 000 Kč.
Celková cena byla ve výši 717 960 Kč včetně DPH.
V červenci dále proběhla plánovaná oprava jedné místní komunikace v Ratibořicích
a jedné v Podolí. V rámci opravy MK byl
upraven povrch pláně s následným položením asfaltového betonu. Celkové náklady na opravu obou komunikací byly ve výši 436 033 Kč s DPH.
Během letních prázdnin se uskutečnila
i plánovaná rekonstrukce ve Waldorfské zá-
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kladní škole v Ratibořských Horách. Rekonstrukcí bylo vyměněno nevyhovující osvětlení a podlaha. Waldorfská škola tyto prostory využije jako další kmenovou učebnu
a zázemí pro učitele. Celkové náklady na rekonstrukci byly ve výši 565 391 Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 99/9/
2020 a 100/9/2020 schválilo prodej dvou
za tří nabízených parcel na výstavbu rodinných domů v lokalitě Cihelna v Ratibořských Horách, za cenu 850,– a 950,41 Kč/m2
bez DPH. Minimální cena byla stanovena
na 800,– Kč/m2 bez DPH a výběrového řízení konaného dne 4. 8. 2020 se zúčastnili
celkem čtyři zájemci. Starosta obce byl pověřen podepsáním kupních smluv na prodej stavebních parcel a záměr na prodej třetí stavební parcely byl postoupen na jednání dalších zastupitelstev.
Zastupitelstvo obce Usnesením č. 102/
9/2020 schválilo ukončení výkonu činnosti
základní školy a školní družiny u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Ratibořské Hory a současně Usnesením č. 103/9/2020 schválilo dodatek č. 7

ZDARMA

Hřbitovní zeď v Ratibořicích
změnu zřizovací listiny. Tj. s nástupem Waldorfské základní školy před třemi lety byla
činnosti výše uvedené základní školy pozastavena a nyní bylo rozhodnuto o oficiálním zrušení základní školy a transformaci
příspěvkové organizace nově na příspěvkovou organizaci Mateřská škola Ratibořské
Hory. Ve zřizovací listině zůstávají pouze
činnosti mateřské školy a školní jídelny. Činnost základní školy, školní družiny a školního klubu byla vyřazena. Jedná se o nutné
formálně-administrativní kroky následující
po zrušení ZŠ. Žádosti o zrušení a transformaci byly odeslány na Krajský úřad JčK
a Ministerstvo školství ČR.
/pokračování na str. 3/
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Vítání občánků
V pátek 17. července 2020 jsme se sešli v obřadní místnosti Obecního úřadu v Ratibořských Horách při slavnostním vítání občánků
do života naší obce. Starosta Radek Lamboj přivítal Jakuba Čaňka,

Evelínu Šedivou, Natálii Melicharovou, Alexe Trinha, Viktorii Píšovou z Ratibořských Hor, Natálii Bíbovou z Ratibořic, Samuela Daniela Šťovíčka a Tomáše Růžičku ze Vřesec. Rodiče dostali od obce
peněžitý dar, děti hračku a maminky kytičku. Podepsali zápis v pamětní knize a společně s dětmi se vyfotografovali u kolébky.
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/dokončení ze str. 1/

V dalších bodech
Zastupitelstvo obce usnesením č. 97/9/
2020 schvaluje prodej pozemku p. č. 1653
o výměře 755 m2, p. č. 1662 o výměře 259 m2
a 1654 o výměře cca 400 m2 dle GP, v k.ú.
Dub u Ratibořských Hor za cenu znaleckého posudku 15 620 Kč. Náklady na GP a
vklad do katastru hradí kupující.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 98/9/
2020 schválilo směnu obecního pozemku
p. č. 1652 o výměře 5368 m2 s pozemkem
firmy Rynagro p. č. 515 o výměře 3299 m2
a p. č. 587 o výměře 2156 m2 s finanční
kompenzací dle znaleckého posudku firmy
Rynagro ve výši 92 173 Kč.
starosta

Víte, že . . .
. . . na obecním úřadu je možné zakoupit stolní kalendář na r. 2020 s dobovými fotografiemi obcí Táborska,
cena je 70,– Kč . . .

...

. . . k 30. 9. 2020 bylo v naší obci
přihlášeni k trvalému pobytu 774
obyvatel, z toho mužů 411, žen 363,
dětí do 15 let bylo 120; nejstarší
občance je 95 let . . .

...

. . . od roku 2021 se budou poplatky
za odpady a psy platit pouze převodem na účet nebo v hotovosti na
obecním úřadu . . .

...

. . . bude od 26. 10. do 30. 11. 2020
z důvodu opravy vozovky uzavřena
v Táboře celá ulice Zavadilská a část
ulice Vožické . . .
Red.

2020

Za odvoz věnuji

betonové schody
(cca 12 ks, délka 120 cm)
– i jednotlivě.
Dub č. 47,
tel.:
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Výsledky voleb konaných
dne 2. – 3. října 2020
Název
strany

Hlasy
v procentech

Počet
hlasů

ANO

21,89

44

ODS

15,92

32

JIH 12

14,43

29

PIRÁTI

10,95

22

8,46

17

STAN

Účast voličů při volbách
Část obce
Vřesce
Podolí
Ratibořice
Dub
Ratibořské Hory
Malenín
Voličské průkazy
Celkem

Počet
zapsaných voličů
81
43
57
61
373
4
0

Počet voličů,
kteří volili
36
9
22
16
119
2
0

629

629

Účast v %
44 %
21 %
39 %
26 %
32 %
50 %
0%
33 %
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Ze školství
ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V měsíci září nastoupilo do Mateřské
školy v Ratibořských Horách 18 řádně
zapsaných dětí z Ratibořských Hor, Ratibořic, Vřesec, Pohnánce, Horních Hrachovic a Hlasívka. Individuální vzdělávání poskytujeme i dětem z místní Waldorfské školy.
Letos je naše třída složena z 2 až 6tiletých dětí, kterým bude připravován program s ohledem na jejich věk. Děti povedeme k samostatnému zapojování do
společenských činností (hry, tvoření, cvičení i úklid po hře) a budeme se snažit
při všech činnostech navodit radostnou
atmosféru ve třídě, pocit bezpečného zázemí, tak aby se děti těšily na další den
ve školce.
Na začátku školního roku jsme si zopakovali základní „školková“ pravidla chování, seznámili se s novými dětmi a učili
jsme se, jak fungovat a spolupracovat v
kolektivu. Protože jsme smíšená třída dě-

tí, dbáme na to, aby dokázaly mezi sebou
spolupracovat, pomáhat si a žádné dítě
se necítilo samo nebo odstrčené. Neustále si připomínáme základní hygienické
návyky, na které nikdo nesmí zapomínat.
Děti se učily znát svá jména a značky.
Podíleli jsme se na vytváření pravidel společného soužití, poznávali nové prostředí
a vzpomínali na prázdniny. Povídali jsme
si i o zážitcích z léta a o svých prázdninových cestách.
Již teď můžeme s radostí konstatovat,
že adaptační měsíc září je zdárně za
námi. Až na drobná stýskání probíhala
adaptace velmi dobře. Postupně se děti
začínají zapojovat do třídního programu
a kolektivu.
Čeká nás v pořadí druhý tematický celek:
„Podzim“, kde budeme:
pozorovat změny v přírodě a upevňovat si poznatky o podzimu

Waldorfská základní škola Mistra Jana

třeba si vážit a že za každým krajícem
chleba se skrývá veliká dřina.
I přes mnohá opatření a omezení se
škola stále snaží svým žákům poskytovat
co nejkomplexnější výuku, která se na
základně zásad waldorfské pedagogiky
pokouší v dětech rozvíjet vnitřní sílu, jež
je obzvláště v dnešní době velmi potřebná. Září se přehouplo, a tak se po „michaelské slavnosti“, která prověřila odvahu každého z dětí, začíná škola pomalu připravovat na slavnost „martinskou“.
V ní bude oslovena další lidská kvalita, a
tou je soucit. A tak neztrácejme odvahu
k vlastním činům a otevřeme srdce svým
bližním.

Waldorfská základní škola Mistra Jana
vstoupila 1. září 2020 do čtvrtého roku
své existence. Kromě stávajících žáků a
rodičů přivítala při slavnostním zahájení
na školní zahradě 20 prvňáčků. Škola nyní čítá 69 dětí ve čtyřech třídách. „Čtvrťáci“ se mohou těšit ze své nově zrekonstruované třídy, na jejíž podobě se sami
podíleli ještě před letními prázdninami
v rámci výuky během epochy „Stavba
domu“. Vytvořili návrh a zrealizovali velkoformátovou mozaiku ze střepů obkladů kolem umyvadla. Na svůj počin jsou
náležitě hrdí.
Koncem září proběhla na školní zahradě první z pravidelných měsíčních akcí
„měsíční slavnost“, na níž žáci všech tříd
předvedli svým spolužákům, rodičům a

dalším příbuzným, čím právě ve výuce
žijí. Program byl velmi pestrý. Prvňáčci
zahráli michaelské divadlo, 2. třída ukázala, jak pokročila v hraní na pentatonické flétny, 3. třída předvedla rytmická cvičení z českého jazyka s rýžovými pytlíčky
a slavnost zakončila 4. třída velkou slávou, jíž bylo završení ročního úsilí v rámci epochy „Ze zrna chléb“. Před rokem
zaseli na políčku u lokálního zemědělce
pana Ing. Buzka, dobré duše tohoto projektu, pšenici a žito. V létě sklidili, v září
vymlátili a umleli a na závěr z vlastního
kvasu upekli bochníky chleba, jimiž podarovali ostatní třídy. Část své úrody též
slavnostně věnovali letošní 3. třídě k nové setbě. Na vlastní kůži si tak měli možnost prožít, že chléb je dar, kterého je

/dokončení na další straně/
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uplatňovat svoji tvořivost a fantazii
při hrách s přírodninami
uvědomovat si, že přírodu je potřeba
chránit a pečovat o ni
prohlubovat poznatky z dopravní výchovy
Také se budeme těšit na podzimní
plody z procházek do přírody – např.
různě barevné vylisované listy, šípky,
jeřabiny, kaštany, žaludy…
Bohužel vzhledem k současné epidemiologické situaci se musíme přizpůsobit některým opatřením a omezením
v MŠ – platným od 1. 9. 2020. Z tohoto
důvodu v současné době (do konce roku 2020) neplánujeme žádné nadstandartní akce s rodiči, ruší se veškeré
kulturní akce – jako např. divadélka,
zůstává hra na zobcovou flétnu.
Kolektiv MŠ

Z MATRIKY
Životní jubileum
oslavili
70 let

Zoun Jiří z Ratibořských Hor
Mareda Pavel z Podolí
86 let

Černá Marie z Dubu
91 let

Pan Ladislav Rech z Dubu při podpisu pamětní knihy

Rech Ladislav z Dubu
Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví !!!

Vítáme
Adéla Vaňková ze Vřesec

Rozloučili jsme se
Antonín Fišer
* 1942
Miroslava Fořterová * 1959
Red.

Pan Pavel Mareda při podpisu pamětní knihy
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Fotbalový klub SK Ratibořské Hory

Výsledky PODZIM 2020
Penalty okresní přebor mužů:
Sokol Myslkovice – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – Sokol Sezimovo Ústí B
Olympie Měšice – SK Ratibořské Hory

2:2
1:2
4:3

Na základě rozhodnutí Vlády ČR v rámci nouzového
stavu byly veškeré fotbalové soutěže od 12.10.
na dobu minimálně dvou týdnů pozastaveny.

SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor B
0:1
SK Tučapy – SK Ratibořské Hory
odloženo
SK Ratibořské Hory – Sokol Mladá Vožice B
7:0
TJ ZD Vlastiboř – SK Ratibořské Hory
odloženo
Utkání v Tučapech bylo odloženo z důvodu nepříznivého
počasí, utkání ve Vlastiboři z důvodu výskytu onemocnění
covid-19 v mužstvu soupeře.

Tabulka po 7. kole:
1. TJ Březnice
25:11
2. Sokol Myslkovice
20: 7
3. TJ Malšice
20:11
4. FK Meteor Tábor B 19:16
5. TJ Dražice B
14:13
6. Sokol Sez. Ústí B 12:13
7. SK Tučapy
12:15
8. Olympie Měšice
14:24
9. FK Řepeč-Opařany 13:17
10. TJ Vlastiboř
10:15
11. SK Ratibořské Hory 13: 9
12. Sokol Ml. Vožice B 13:34
Okresní přebor mladších přípravek - skupina B: Okresní přebor starších přípravek:
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor
12 : 3 SK Ratibořské Hory – Sokol Sezimovo Ústí B
SK Ratibořské Hory – FC Táborsko B
9 : 2 SK Ratibořské Hory – Loko Veselí nad Lužnicí
Spartak Soběslav – SK Ratibořské Hory
2 :12 Sokol Sudoměřice-Malšice – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – Loko Veselí nad Lužnicí
5 : 4 SK Ratibořské Hory – FC Bechyně
SK Tučapy – SK Ratibořské Hory
odloženo Spartak Choustník – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – FC Chýnov
1 :13 SK Ratibořské Hory – Sokol Černovice
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
3 :11 Sokol Planá nad Lužnicí – SK Ratibořské Hory
Tabulky nejsou v soutěžích přípravek dle rozhodnutí FAČR zveřejňovány.

16
14
12
12
10
10
8
7
5
5
4
4

5:1
1 : 21
7:1
3:7
0:7
7:2
11 : 1

Luštění pro děti
Děti, které odevzdají správně vyluštěné
tajenky na obecním úřadu do konce
listopadu 2020 dostanou sladkou
odměnu.

Tajenka obsahuje
Tomíkovo zaklínadlo

Po tomhle
polezeme,
Dědo?

Ty tady nemáš? .....(tajenka)
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