OZVĚNY
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Číslo 2

Červen 2021

Ze zasedání zastupitelstva obce
Hlavním programem červnového jednání zastupitelstva obce bylo schválení účetní
závěrky obce a závěrečného účtu obce za
rok 2020. Zastupitelstvu byl předložen výkaz zisku a ztráty, rozvaha-bilance a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2020, které bylo Krajským úřadem posouzeno bez výhrad.
Krajským úřadem avizovaný souhlas
o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova na rok 2021 se stal skutečností
a obec získala na opravu vnitřních prostor
hasičské zbrojnice v Ratibořských Horách
dotaci ve výši 280 000 Kč. Ve výběrovém
řízení uspěla stavební firma Radek Bouška
s nabídnutou cenou 585 681 Kč s DPH.
Oprava spočívala ve výměně stropních trámů, zateplení stropu a položení nového
sádrokartonového stropního podhledu. Byly vyměněny elektrické rozvody, vnitřní obvodové zdivo dostalo novou omítku a výměnou si prošly i okna a vstupní dveře.
Opravu 2. etapy hřbitovní zdi v Ratibořicích bude realizovat stavební firma
Ing. František Kášek za cenu 604 439 Kč

včetně DPH. Dotace z Ministerstva kultury
ve výši 394 000 Kč nám pokryje cca 65%
celkových nákladů. S opravou ohradní zdi
se začne na podzim, západní stranou, tj. od
Podolí.
Další akcí, která byla již plně hrazena
z rozpočtu obce, byla oprava části místní
komunikace ve Vřescích, kolem vločkárny.
Opravou došlo k vyrovnání podkladu s
následným položením asfaltového betonu.
Celkové náklady na opravu byly ve výši
462 833 Kč včetně DPH. Opravu provedla
firma Vialit s.r.o. Soběslav. Firma Emco s.r.o.
se podílela na této opravě svou vlastní spoluúčastí a darovala obci 100 000 Kč splatných ve dvou částkách.
Situace na stavbě mostu ve Vřescích – je
dokončena betonáž základů opěr, provádí
se ukládka betonářské výztuže dříků opěr
a úložných prahů, následně bude provedena betonáž obou opěr. Dle harmonogramu,
který je dodržován, se budou v polovině
července osazovat hrncová ložiska a dojde
k montáži prefa nosníků.

Nová komunikace kolem Emca

ZDARMA
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Práce na opravě restaurace také pokračují a i když jsme malinko ve skluzu, nic
nenasvědčuje tomu, že by nebyl termín
(31. 10. 2021) splněn. Momentálně se finišuje na obálce budovy, vnitřní prostory
jsou zatím připravené na betonáže podlah,
položení keramické dlažby a kompletaci
elektrických obvodů.

V dalších bodech
a) Zastupitelstvo obce usnesením č. 133/
12/2021 schválilo záměr prodeje stavební parcely p. č. 574/2 o výměře 915 m2
a přilehlého pozemku p.č. 576 o výměře
810 m2 v k. ú. Ratibořské Hory, za cenu
800 Kč/m2 bez DPH.
b) Zastupitelstvo obce usnesením č. 134/12/
2021 schválilo záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 471 v k. ú. Podolí u
Ratibořských Hor, o výměře cca 370 m2,
dle GP, za cenu 80 Kč.
c) Zastupitelstvo obce usnesením č. 135/12/
2021 neschválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 49/4 o výměře
cca 144 m2, v k. ú. Ratibořské Hory.
d) Zastupitelstvo obce usnesením č. 136/
12/2021 neschválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 73/2 o výměře
cca 14 m2, v k.ú. Ratibořské Hory
e) Zastupitelstvo obce usnesením č. 137/
12/2021 neschválilo záměr prodeje
obecního pozemku p. č. 1642 o výměře
2 023 m2, v k. ú. Dub u Ratibořských Hor.
f) Zastupitelstvo obce usnesením č. 138/12/
2021 neschválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 750 o výměře
cca 100 m2, v k. ú. Ratibořské Hory.
g) Zastupitelstvo obce usnesením č. 139/
12/2021 schválilo záměr prodeje části
obecního pozemku p. č. 59/3 o výměře
cca 90 m2, v k.ú. Ratibořské Hory.
starosta
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A opět je tu muzikál!!!
Kdy:

Kde:

NEDĚLE
7. 11.
2021
od 15.00
hodin

DIVADLO
BROADWAY
PRAHA

KVÍTEK MANDRAGORY
650,- lístek (včetně dopravy tam a zpět)
Odjezd: okolo 12.00 hodin z náměstí v Ratibořských Horách
Cena:

Zájemci si mohou rezervovat lístky
přímo v kanceláři OÚ nebo na tel: 381 283

450

Kvítek mandragory je muzikálová komedie s překvapivou
detektivní zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením.
V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík
peněz a vzácný diamantový šperk, ale též síla přátelství.
Téměř nic není tak, jak se na první pohled zdá a kdo se
směje naposled, ten se zaručeně bude smát nejlíp.

OBSAZENÍ: Jiří Deml, policejní komisař – Miroslav Etzler,
Sagvan Tofi
Jakub Deml, bratr Jiřího – hypochondr – Aleš Háma,
Michal Novotný,
Bronislav Kotiš
Quido Machulka, bezdomovec – Josef Carda,
Richard Genzer,
Jaromír Nosek
Sylvie Richterová, Demlova kolegyně – Adéla Gondíková, Ivana Jirešová, Michaela Zemánková
Jiřina Demlová, matka Jakuba a Jiřího – Jana Boušková, Jaroslava Obermaierová, Iva Hüttnerová
Magda, Demlova dcera – Nelly Řehořová, Eliška Trtíková, Ines Ben Ahmed
Tereza, bývalá manželka Jiřího – Yvetta Blanarovičová, Radka Fišarová, Michaela Zemánková
Lukeš, majitel klubu Copacabana – Jan Přeučil, Josef Laufer, Rudolf Kubík
Vokální trio „Dreamgirls” – Michaela Gemrotová / Alžbeta Bartošová / Elis Ochmanová /
Felicita Viktoria Prokešová / Marianna Polyáková / Kateřina Klausová /
Veronika Zelníčková / Eliška Bučková
Uklízečka Irina – Pavlína Ďuriačová, Linda Finková
Sergej Mogilevič, Lukešův bodyguard – Ladislav Spilka, Bořek Slezáček, Ondřej Bábor
Vícerole – Petr Semerád / Josef Zýka / Lukáš Pečenka / Gustav Hašek / David Voráček /
David Bouša / Michaela Zemánková / Veronika Zelníčková
Stepař – Tomáš Slavíček
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Víte, že . . .
. . . školní jídelna začne opět vařit 2. srpna 2021 . . .

...

. . . z důvodu dovolené bude uzavřena Místní lidová knihovna
v Ratibořských Horách od 23. 7. do 2. 8., noví čtenáři jsou
vítáni . . .
Red.

Likvidace padlé lípy jednotkou profesionálních hasičů

Luštění pro děti
Děti, které odevzdají správně vyluštěné tajenky na obecním
úřadu do konce srpna 2021 dostanou sladkou odměnu.
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Ze školství

Z mateřské školy
Po téměř dvouměsíční pauze z důvodu přerušení provozu
MŠ (zhoršení epidemiologické situace v ČR a nařízení vlády
o uzavření MŠ) jsme se v květnu opět sešli v plné sestavě. Díky
ustupující covidové nákaze jsme se mohli v naší školce opět
přivítat se všemi dětmi.
Poděkování patří rodičům, kteří vodili děti do školky zdravé
– bez rýmy a kašle.
I přes přerušení provozu se nám podařilo naplnit důležité
cíle školního vzdělávacího programu.
V červnových dnech byly všechny naše činnosti ve školce
směřovány k radostnému očekávání a těšení se na snad opravdové prázdninové léto plné nových dobrodružství. V tematickém celku „Léto je tu, těšíme se na prázdniny“ jsme děti seznámili s okruhy „Cesta za sluníčkem“, „Běží liška k Táboru“, „Příběh kapičky vody“. Soustředili jsme se na dopravní výchovu,
multikulturní výchovu, bezpečné chování ve vodě a na prázdninách a také jaký má význam slunce a vody pro náš život. Řekli
jsme si, kam pojedeme na prázdniny a ať to bude u nás či v zahraničí, tak jsme se zamýšleli, zda je to všude stejné. Děti se

seznámily s rozdíly v řeči, barvě pleti, ale i v přírodě, kultuře
i stavbách.
Řekli jsme si též, jak se chovat, abychom nepřišli k úrazu, ale
i neohrozili ostatní.
Upevňovali jsme znalosti ročních období, měsíců v roce.
Mimo obvyklých aktivit jsme oslavili společně s dětmi jejich
svátek na školní zahradě.
18. června proběhlo rozloučení s našimi předškoláčky, tentokrát bez přítomnosti rodičů. Děti dostaly dárky jako vzpomínku na školku, kde se svými kamarády strávily spousty krásných
dnů, naučily se mnoho básniček, písniček, nových her a naučily
se navzájem si pomáhat a mít se rádi.
Nový školní rok zahájíme ve středu, 1. září a budeme se těšit
na dětičky, které byly zapsány do naší mateřské školky.
Po dohodě se zřizovatelem je o prázdninách ve školce přerušen provoz z organizačních a provozních důvodů od 1. 7.
do 31. 8. 2021. Ve školní jídelně je provoz přerušen od 1.7 do
31. 7. 2021. Vařit se začíná 2. 8. 2021.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny, hodně letního sluníčka a školáčkům úspěšný nástup do
první třídy.
Hodně zdraví všem.

Kolektiv MŠ

Waldorfská základní škola Mistra Jana
Waldorfská škola v Ratibořských Horách bude mít v následujícím školním roce 2021/2022 pět tříd o celkovém
počtu osmdesáti žáků. Třetina žáků má bydliště v obci Ratibořské Hory.
V posledním roce probíhalo vyučování, stejně jako na
všech ostatních školách, distančně, tzv. “na dálku”. Jelikož
se učitelský sbor velmi snažil, aby opatření vlády co nejméně poznamenala výuku, dubnový návrat ke společné práci
v budově a okolí školy se podařil. Děti měly možnost opět ve
škole prožívat radost ze společného úsilí na cestě za poznáním, z volné hry i prosté skutečnosti, že mohou být jednoduše spolu. Věříme, že v dalším školním roce bude opět
normou každodenní docházka. Během dubna realizovala Waldorfská základní škola v Ratibořských Horách zápis do první
třídy na školní rok 2021/2022. Proběhla pouze jeho formální
část bez osobní přítomnosti dětí ve škole, motivační část se
vzhledem k mimořádným opatřením nekonala.
Nestandardní školní rok jsme zakončili již tradičně Jánskou slavností, jež se uskutečnila koncem června. Svůj velký
moment na ní prožili budoucí prvňáčci, kteří byli pasováním
přijati mezi žáky naší školy. Noví i stávající rodiče a děti zhléd-

li celou řadu vtipných i dojemných představení žáků dosavadních tříd, malou exkurzi do výuky cizích jazyků a sborový
zpěv kolegia pedagogů školy.
V případě zájmu o výuku vašeho dítěte v naší škole nás
neváhejte kontaktovat.
V některých třídách jsou
stále volná místa, která
možná čekají právě na
vás.
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Z MATRIKY
Životní jubileum oslavili

86 let

75 let

87 let

Jana Haitová z Ratibořských Hor
Marie Vondráková ze Vřesec

Jaroslava Boháčová ze Vřesec

80 let
Pavel Sedloň z Ratibořských Hor
Jan Vacek z Ratibořských Hor
Oldřich Vácha z Dubu

Vítání občánků

Jiří Vostárek ze Vřesec

Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví !!!

Vítáme
Veronika Kučerová z Rat. Hor
Michal Stejskal ze Vřesec

Red.

V pátek 18. června 2021 jsme se sešli v obřadní síni Obecního úřadu v Ratibořských Horách při slavnostním vítání
občánků do života naší obce. Starosta Radek Lamboj přivítal Sofii Koralinu Švarcovou, Amálii Chamrovou, Evelínu
Pavlu Černou z Ratibořských Hor a Elišku Váňovou z Ratibořic. Rodiče převzali od obce peněžitý dar, děti hračku
a maminky kytičku. Podepsali zápis v pamětní knize a společně s dětmi se vyfotografovali u kolébky.

Amálie Chamrová

Evelína Pavla Černá

Eliška Váňová

Sofie Koralina Švarcová
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Fotbalový klub SK Ratibořské Hory

Výsledky JARO 2021
MUŽI

PŘÍPRAVKY

Vzhledem k vývoji pandemie Covid-19 byly amatérské
mistrovské soutěže počátkem října 2020 přerušeny a na
jaře již bohužel nebyly dohrávány. Po rozvolnění proticovidových opatření připravil Okresní fotbalový svaz na červen
doplňkovou soutěž s názvem Restart, které se naše mužstvo zúčastnilo ve čtyřčlenné skupině A ve které obsadilo
druhé místo.

Výsledky soutěže Restart:
SK Ratibořské Hory – TJ Malšice 7:6 (4:1)
SK Kavas Větrovy – SK Ratibořské Hory 3:2 (2:1)
SK Ratibořské Hory – TJ Dražice 3:1 (0:0)

Tabulka soutěže Restart:
1. SK Kavas Větrovy
2. SK Ratibořské Hory
3. TJ Malšice
4. TJ Dražice

3
2
0
0

0
0
1
1

0 16:5
1 12 :10
2 11:17
2 7:14

9
6
1
1

Letní příprava začne dvěma přátelskými utkáními na domácím hřišti. V sobotu 31. 7. se od 17.00 hod. střetneme
s FC Bechyně a o týden později v sobotu 7. 8. od 17.00 hod.
se Sokolem Mezno.
V dalším týdnu pak nastoupíme v utkání poháru OFS Tábor
na hřišti SK Červený kůň Tábor.

ROZLOSOVÁNÍ – PODZIM 2021
Okresní přebor mužů
1. kolo sobota 21. 8. 17.00 hodin
SK Tučapy – SK Ratibořské Hory
2. kolo sobota 28. 8. 17.00 hodin
SK Ratibořské Hory – Sokol S. Ústí B
3. kolo neděle 5. 9. 15.00 hodin
TJ Malšice – SK Ratibořské Hory
4. kolo sobota 11. 9. 17.00 hodin
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor B
5. kolo sobota 18. 9. 16.30 hodin
Sokol Myslkovice – SK Ratibořské Hory
6. kolo sobota 25. 9. 16.30 hodin
SK Ratibořské Hory – FK Řepeč/Opařany
7. kolo sobota 2. 10. 14.45 hodin
Olympie Měšice – SK Ratibořské Hory
8. kolo sobota 9. 10. 16.00 hodin
SK Ratibořské Hory – TJ Dražice B
9. kolo neděle 17. 10. 15.30 hodin
TJ Březnice – SK Ratibořské Hory
10. kolo sobota 23. 10. 15.30 hodin
SK Ratibořské Hory – TJ Radětice
11. kolo neděle 31.10. 14.30 hodin
TJ Vlastiboř – SK Ratibořské Hory

Hráči a hráčky našich přípravek sehráli v tomto období
celou řadu přípravných utkání a 26. června se zúčastnili
turnaje na hřišti FK Meteor Tábor, ze kterého přivezli pohár
za vítězství.
Sezóna byla zakončena 5. 7.
dokopnou, na které byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci
přípravek: na fotografii zleva
Linda Folbergerová, Daniel
Hodný a Andrea Cibulková.
Do nové sezóny máme přihlášená družstva mladší a starší přípravky a doufáme,
že se na třetí pokus podaří soutěže dokončit.

Přípravná utkání starší přípravky:
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
Sokol Stádlec – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – Sokol Stádlec

12 : 9
10 : 6
9 : 11

Přípravná utkání starší přípravky:
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor
1:2
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
11 : 14
FC Chýnov – SK Ratibořské Hory
14 : 1
SK Ratibořské Hory – Loko Veselí n./Lužnicí 9 : 4
FK Meteor Tábor – SK Ratibořské Hory
4:3
FC Táborsko – SK Ratibořské Hory
6 : 16
SK Ratibořské Hory – FC Táborsko
24 : 3
Loko Veselí n./Lužnicí – SK Ratibořské Hory 8 : 4

Turnaj FK Meteor Tábor:
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor
0:5
SK Ratibořské Hory – Loko Veselí nad Lužnicí 4 : 2
SK Ratibořské Hory – FC Táborsko
12 : 0
semifinále:
SK Ratibořské Hory – Loko Veselí nad Lužnicí 2 : 2,
penalty 2:1
finále:
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor
3:0

Termíny venkovních utkání mohou být ještě upraveny.
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Hráči a hráčky přípravek SK Ratibořské Hory na dokopné

