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Ze zasedání zastupitelstva obce
Asi největší změnou za poslední měsíc v naší obci je přestěhování obecního
úřadu do budovy restaurace v Ratibořských Horách. Celé akci předcházela rekonstrukce celé budovy a s tím spojená
pětimilionová dotace, kterou jsme získali
z ministerstva pro místní rozvoj. Bez této
finanční injekce bychom nebyli schopni
tak rozsáhlou rekonstrukci řešit svými
prostředky. A jelikož byl dotační program
vyhlášen na rekonstrukci veřejných budov, nabízelo se spojit příjemné s užitečným. Podmínkou bylo zřízení obecního
úřadu a knihovny jako veřejného místa.
Od 15. června sídlí obecní úřad na nové
adrese v 1. patře nad Ratibořskou hospodou, vchod je z boku přes rampu.
Dobrá zpráva přišla z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Naše
žádost na opravu střechy na starém sále

v Ratibořských Horách byla úspěšná, od
JčK jsme dostali 236 000 Kč. Celkové náklady budou ve výši 500 000 Kč. Oprava
střechy na sousední budově bývalé hospody u Bartáčků bude tuto akci následovat, celkové výdaje by neměly přesáhnout 900 000 Kč. V současné době probíhá na obě akce výběrové řízení.
Od začátku července probíhá oprava
podlahy i v místní základní škole. Jedná
se o poslední rekonstruovanou podlahu,
kterou jsme v rámci nájemní smlouvy s
Waldorfskou školou slíbili opravit. Dojde
i k výměně osvětlení a budou vyměněna
akumulační kamna. Škola tak bude připravena do následujícího školního roku se
všemi osmi zrekonstruovanými třídami.
Jelikož se jedná o plnohodnotnou školu,
poslední devátá učebna bude čekat na
svoji rekonstrukci již po novém roce, v pří-

V červnu proběhla oprava chodníku u kulturního domu a hospody. Původní dlažba
byla nahrazena novou zámkovou dlažbou až ke vchodu k novému obecnímu úřadu.
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zemí budovy MŠ. Waldorfská škola projevila zájem o budovu bývalého obecního
úřadu s tím, že zažádá o dotaci na rekonstrukci této budovy k provozování školského zařízení. Zatím nedošlo k jednání,
za jakých podmínek bychom tuto budovu pronajímali, vše bude pravděpodobně
vycházet z konečné informace z IROP,
kam projekt waldorfská škola spolu s žádostí o dotaci zaslala.
Začátkem roku 2023 bude otevřen program státního fondu dopravní infrastruktury, do kterého bychom mohli zažádat
o finanční příspěvek na akci úpravy chodníků, autobusových zastávek a veřejného osvětlení ve Vřescích. Projekt je již vypracován, chybí pouze dokončit rozpočet
s výkazem výměr. Určitě bude záležet na
celkové částce a výši alokace, kterou fond
podpoří, nicméně by byla škoda to alespoň
tak říkajíc nezkusit.
Koncem července dojde k předání opraveného bytu v 1. patře obecního domu
v č. p. 40 v Ratibořských Horách, jehož
termín byl posunut z důvodu havárie stoupaček spojených z bytem v přízemí. I zde
došlo kromě výměny elektroinstalace, nových podlah, obkladů, dlažeb a zdravotechnické instalace též k opravě stropů a
částečně i omítek. Chybí již jenom pouze
vymalovat, osadit nová linolea a vnitřní
dveře. Dalším počinem v této budově
bude výměna elektroměrové skříně, do
které budou osazeny nové elektroměry
podporující HDO. /pokračování na str. 2/

červen 2022
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 22. 6. 2022 schválilo závěrečný účet
za rok 2021 a účetní závěrku za rok 2021,
dále usnesením č. 174/17/2022 schválilo záměr prodeje stavební parcely a přilehlého pozemku, p. č. 574/2 o výměře
915 m 2 a p. č. 576 o výměře 810 m 2
v k. ú. Ratibořské Hory, za minimální cenu
1 316 Kč/m2 s DPH.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 175/
17/2022 schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1597 o výměře 2 341 m2 v k.ú.
Ratibořice u Tábora, za minimální cenu
1 025 Kč/m2 s DPH.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 176/
17/2022 schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 736 o výměře 247 m2 v k. ú. Vřesce a část obecního pozemku (cca 17 m2)
p. č. 687/2 v k. ú. Vřesce, za cenu dle znaleckého posudku.
Zastupitelstvo obce usnesením č. 177/
17/2022 schválilo prodej obecního pozemku p. č. 891/18 o výměře 51 m2 v k. ú.
Dub u Ratibořských Hor oddělenou GP
č. 178-75/2022, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 15 410 Kč/m2
s DPH.
starosta

Dobrovolní
hasiči . . .
SDH Ratibořské Hory ve složení
3 družstev: ženy, muži I, muži II,
se zúčastnil 28. května 2022
okrskové soutěže v Pohnání.
Družstvo žen, zde obsadilo
za útok 1. místo.
Úspěšní byli ale i jednotlivci
(běh na 100 m s překážkami):
Michaela Sliacká – 1. místo,
Martina Dusíková – 2. místo,
Monika Melicharová – 3. místo.
Krásné 2. místo obsadili muži II
a na 5. místě skončili muži I.
Výroční soutěže v Chotovinách
se zúčastnily pouze ženy, které
odtud přivezly 2. místo.
Soutěžili jsme i v Jeníčkově Lhotě,
kde ženy i muži I
obsadili 2. místo.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří obětují část svého
volného času hasičskému sportu,
ať jako hasiči nebo jako fanoušci.
Rádi přivítáme do našeho
kolektivu nové členy a členky!
V případě zájmu mě
neváhejte kontaktovat:
Za SDH Věra Koblicová
(777 411 133)
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Víte, že...
. . . obecní úřad byl přestěhován do opravených prostor v budově čp. 44
(Ratibořská hospoda), nachází se v patře, vchod z rampy . . .

...
. . . školní jídelna nevaří od 1. do 31. července . . .
...

. . . autobusovou dopravu provozuje nový dopravce BusLine jižní Čechy s.r.o.,
aktuální jizdní řád najdete na našich stránkách:
www.ratiborskehory.cz/obec/jizdni-rad/ . . .
– přímé odkazy na jednotlivé linky:
206 453 (PID 453) Vlašim – Postupice/Mladá Vožice-Ratibořské Hory-Tábor:
https://jrportal.dpp.cz/. . . /453/20220612c/453 linka.pdf
206 455 (PID455) Benešov – Postupice-Načeradec/Mladá Vožice-Hlasivo-Tábor:
https://jrportal.dpp.cz/. . . /455/20220612c/455 linka.pdf
206 458 (PID 458) Vlašim- Načeradec – Mladá Vožice/Lukavec – Pacov:
https://jrportal.dpp.cz/. . . /458/20220612c/458 linka.pdf . . .

...

Red.

. . . provoz ordinace obvodního lékaře v Ratibořských Horách v době prázdnin
najdete na našich stránkách: www.ratiborskehory.cz/urad/uredni-deska/
ordinacni-doba-praktického-lekare-v-dobe-prazdnin.html . . .
Římskokatolická farnost Ratibořské Hory informuje
V neděli 2.10. 2022 se uskuteční slavnostní mše svatá
v kostele svatého Vojtěcha v Ratibořských Horách
u příležitosti 300 let od vysvěcení kostela, dne 4.10. 1722.
Slavnostní bohoslužbu v 11:30 hodin bude sloužit
Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Všichni jste srdečně zváni.

Obec ve volebním období 2019 – 2022
V následující tabulce uvádíme výčet několika větších investičních akcí,
které byly ve volebním období realizovány:
Akce

Celková investice Z toho dotace

Výměna osvětlení v tělocvičně
Oprava místní komunikace Ratibořské Hory
Oprava hasičské zbrojnice Ratibořské Hory
Výměna oken a dveří v restauraci
Oprava místní komunikace Podolí a Ratibořice
Oprava chodníku u KD
Oprava podlah na ZŠ
Nákup nemovitosti restaurace (2. část)
Pořízení nového územního plánu
Oprava komunikace Vřesce (k Emcu)
Stavební úpravy KD
Oprava hřbitovní zdi Ratibořice (1. a 2. část)
Stavební opravy objektu restaurace
Dodávka gastrotechnologie
Oprava střechy starý sál
Oprava střechy staré hospody

285 000 Kč
1 582 000 Kč
586 000 Kč
648 000 Kč
436 000 Kč
722 000 Kč
1 750 000 Kč
1 400 000 Kč
240 000 Kč
462 000 Kč
7 222 000 Kč
1 323 000 Kč
1 130 000 Kč
1 207 000 Kč
500 000 Kč
900 000 Kč

Celkem:

20 393 000 Kč

140 000 Kč
978 000 Kč
280 000 Kč
240 000 Kč

5 055 000 Kč
770 000 Kč

236 000 Kč
7 699 000 Kč

Do obecního rozpočtu bylo kromě dotací rovněž přispěno,
v rámci prodeje stavebních parcel, částkou v celkové výši 4,5 mil. Kč.
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Ze školství
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Konec školního roku
V jarních měsících jsme si společně užívali teplého počasí na školkové zahradě,
zasadili jsme společně s dětmi bylinky, které pomalu sklízíme.
Děti využívaly venkovní sportování, míče, houpačky, klouzačku, běh, chůzi a hry v písku.
Nezapomněli jsme na hraní s vodou - koupání dinosaurů, umývání hraček a polévání
písku na vaření a tvoření bábovek.
Koncem školního roku proběhlo ve školce focení dětí. Fotky měly děti krásné, všem
udělaly radost. Další hezké dopoledne prožily děti tvořením – malováním na trička.
Každý si vybral šablonku, barvičku a svoje jméno, dostal bílé tričko a začalo malování
pod vedením paní Houdové a její kolegyně. Trička si děti na sebe oblékly na svůj svátek
dětí a společně jsme vyrazili na výborný zmrzlinový pohár do místní restaurace, kam
jsme byli pozváni. Radost byla veliká.
Naši školku také navštívilo loutkové divadélko s pohádkou Kašpárek a Kubovo štěstí.
Děti pozorně sledovaly představení a na závěr si mohly loutky prohlédnout, pohladit
i pochovat. Obě akce byly pro děti zdarma.
Konec června jsme věnovali vyprávění o prázdninách. Povídali jsme si o tom, kam
a jak pojedeme na dovolenou v Čechách i v cizině. O horách, lese, louce i moři, o prázdninách u babičky a dědy. Ale i o nebezpečích, které na nás číhají ve vodě, v dopravě,
spálení sluncem, poštípání, v bouřce a další…
V posledním školním týdnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky. Pro rodiče a
ostatní příbuzné i kamarády děti předvedly malé představení, za které dostaly dětičky
velikánskou pochvalu. Školáci obdrželi od MŠ dárky, jako upomínku na naši školku,
a od paní Burianové pamětní list a dárečky od Obecního úřadu.
Fotky z letošního školního roku si můžete prohlédnout na stránkách MŠ:
www.msratihory.cz
V červenci a srpnu bude ve školce přerušen z provozních a organizačních důvodů
provoz. Ve školní jídelně se začíná vařit od srpna.
Ještě jednou přejeme všem překrásné prázdniny, prožité v kruhu rodiny,
hodně společných výletů, sluníčka a taky trošku dobrodružství v přírodě.
Těšíme se v září na shledanou. Kolektiv MŠ
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Waldorfská základní škola Mistra Jana
Waldorfská škola v Ratibořských Horách bude mít v následujícím školním roce 2022/2023 šest tříd o celkovém
počtu sto osmi žáků. Třetina žáků má bydliště v obci Ratibořské Hory.
V posledním roce probíhalo vyučování již prezenčně a jsme
rádi, že děti chodily opět do školy. Měly tak 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 i v dalším školním roce 2022/2023 bude
opět normou každodenní docházka.
Během dubna realizovala Waldorfská základní škola v Ratibořských Horách zápis do první třídy na školní rok 2022/2023.
Do první třídy bylo přijato dvacet jedna dětí, které byly pasovány na prvňáčky na Svatojánské slavnosti školy 18. června.

Jánská slavnost byla již tradičním zakončením školního
roku. Noví i stávající rodiče a děti zhlédli celou řadu vtipných
a dojemných představení žáků dosavadních tříd, malou exkurzi do výuky cizích jazyků a sborový zpěv kolegia pedagogů
školy. Zažili také hudební dílnu se školním muzikoterapeutem.
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.

Vítání prázdnin ve Vřescích
Tak, jako každý rok, se ve Vřescích i letos slavilo vítání prázdnin v prvním červencovém víkendu. Počasí nám přálo a proto
se zúčastnilo více než 90 lidí. Mezi hlavní programy dne patřil skákací hrad pro děti od společnosti EG-D, šipkovaná se
sladkou odměnou od místní společnosti Emco, opékání prasete a volejbalový turnaj. Celý den provázela dobrá nálada,
setkávání s přáteli, a proto se těšíme na další akce.

červen 2022
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Z MATRIKY
Životní jubileum oslavili
70 let
Ilona Mikešová z Ratibořských Hor
Jaroslav Zelenka z Ratibořských Hor
Karel Stránský z Ratibořských Hor

75 let
Aršalus Bejdlová z Ratibořských Hor
Josef Vaněk z Ratibořských Hor
Marie Malenická z Ratibořských Hor

80 let

paní Ilona Mikešová při podpisu pamětní knihy

Alexander Kotlár z Ratibořských Hor

87 let
Jiří Vostárek ze Vřesec

88 let
Jaroslava Boháčová ze Vřesec
Všem jubilantům přejeme
hlavně hodně zdraví !!!

Vítáme
Jaroslav Krejčí z Ratibořských Hor
Tony Krátoška ze Vřesec
Red.

LUŠTĚNÍ PRO DĚTI

pan Josef Vaněk při podpisu pamětní knihy
Děti, které odevzdají správně vyluštěné tajenky na obecním úřadu
do konce srpna 2022 dostanou
sladkou odměnu.

OBRÁZKOVÁ DOPLŇOVAČKA PRO DĚTI

červen 2022
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Fotbalový klub SK Ratibořské Hory

Výsledky JARO 2022
V sobotu 21.5. odehrálo mužstvo SK Ratibořské Hory na domácím hřišti přátelské utkání
s reprezentací lékařů ČR – Czech national medical football team.

SK Ratibořské Hory – Czech national medical football team

1: 4

Okresní přebor GARAGE Tábor mužů:

Okresní přebor mladší přípravka

SK Ratibořské Hory – SK Tučapy
Sokol Sezimovo Ústí B – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – TJ Malšice
FK Meteor Tábor B – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – Sokol Myslkovice kontum.
FK Řepeč/Opařany – SK Ratibořské Hory
TJ Dražice B – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – TJ Březnice
TJ Radětice – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – TJ Vlastiboř

skupina o 1. – 6. místo
Spartak Soběslav – SK Ratibořské Hory
Sokol Mladá Vožice – SK Ratibořské Hory
Sokol Sudoměřice u B. – SK Ratibořské Hory
Lokomotiva Veselí n/L – SK Ratibořské Hory
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor

2:5
4:3
0:0
5:2
0:3
3:2
4:1
2:9
5:3
2:3

Konečná tabulka
1. FK Meteor Tábor B 20 14 3 3 63:35 45
2. SK Tučapy
20 12 1 7 55:54 37
3. Sokol Myslkovice 20 10 6 4 65:41 36
4. TJ Březnice
20 10 3 7 80:41 33
5. Sokol Sez. Ústí B 20 9 1 10 49:54 28
6. TJ Radětice
20 8 4 8 56:62 28
7. TJ Vlastiboř
20 8 2 10 30:35 26
8. TJ Malšice
20 7 5 8 50:46 26
9. FK Řepeč/Opařany 20 8 1 11 38:64 25
10. TJ Dražice B
20 6 3 11 28:41 21
11. SK Ratiboř. Hory 20 2 3 15 34:75
9
Do I. B třídy postupuje FK Meteor Tábor B, Sokol Sezimovo Ústí B
se do OP nepřihlásil. Ze III. třídy postupují SK ZD Pojbuky
a FC Bechyně, další dvě mužstva postup odmítla.
SK Ratibořské Hory z OP do III. třídy nesestupuje.

Okresní přebor starší přípravka
skupina o 1. – 6. místo
SK Kavas Větrovy – SK Ratibořské Hory
7:2
SK Ratibořské Hory – Sokol Sudoměřice u B. 2 :12
FC Chýnov – SK Ratibořské Hory
16 : 2
Sokol Stádlec – SK Ratibořské Hory
4:2
SK Ratibořské Hory – FK Meteor Tábor
1 :10
SK Ratibořské Hory – SK Kavas Větrovy
0 :17
SK Ratibořské Hory – Sokol Stádlec
4:3
Sokol Sudoměřice u B. – SK Ratibořské Hory 12 : 4
SK Ratibořské Hory – FC Chýnov
2 :18
FK Meteor Tábor – SK Ratibořské Hory
11 : 4

Konečná tabulka:
1. FC Chýnov
2. SK Kavas Větrovy
3. Sokol Sud. u Bech.
4. FK Meteor Tábor
5. Sokol Stádlec
6. SK Ratiboř. Hory

10
10
10
10
10
10

9
8
7
3
2
1

0
0
0
0
0
0

1
2
3
7
8
9

35:31 27
95:43 24
69:43 21
64:93
9
31:97
6
23:110 3

2 :10
6:7
9:1
4:7
7:3

Konečná tabulka:
1. Sokol Sud. u Bech.
2. SK Ratiboř. Hory
3. Loko Veselí n/L.
4. Spartak Soběslav
5. Sokol Mladá Vožice
6. FK Meteor Tábor

20
20
20
20
20
20

20
16
15
11
9
9

0
1
1
1
4
3

0
3
4
8
7
8

320:49
203:96
220:81
177:160
212:161
158:145

60
49
46
34
31
30

Bezpečnostní a úklidová společnost

FORCORP GROUP,
hledá pracovníky OZP na pozici uklízeč/ka.
Pracoviště: Tábor
Informace o pracovním místě: pravidelný úklid kanceláří
– vysávání koberců, stírání podlah, vynesení odpadků,
otření omaků na nábytku, otření prachu.
CHRÁNĚNÉ PRACOVNÍ MÍSTO PRO OZP
(osoba zdravotně znevýhodněná, invalidní důchodce).
Počet míst: 4
Směnnost: dopolední a odpolední úklid
Pracovní úvazek: 4 hod./denně
Mzda: 106,50 Kč/hod.
Benefit:
– náborový příspěvek, za přivedení uchazeče OZP
Nástup: ihned
Požadavky: čistý RT a spolehlivost
Nechodit na pracoviště, první kontakt POUZE telefonicky!
Bližší info na tel. č. 723 612 506
nebo bezplatná linka 800 99 11 88,
po-pá 8 – 13 hodin

E-mail: prace@forcorp.cz
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