
 
OBEC RAPOTICE LISTOPAD 2021 

ZPRAVODAJ 

Jiří Bechný 
SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 

ač nerad, mohu, bohužel, použít 
úvodní slova ze zpravodaje před 
rokem: Tento zpravodaj vychází 
v době vánoc a očekávání co bude 
v novém roce, ale bohužel i době 
boje s Covid 19.   
Nevypadá to tak, ale stále věřím, že 
tento boj úspěšně zvládneme. Jsem 
velice rád, že všichni zastupitelé 
naší obce jsou očkovaní A jen lituji, 
že se nepodařilo proočkovat náš 
národ aspoň z 80% populace a tím 
dopady Covidu na naši společnost 
snížit na přiměřenou míru. 

Je hodně otázek a problémů, které 
hýbou veřejností a obcí. 
Jedním z nich je krach společnosti 
Bohemia Energie a  

ROSTOUCÍ CENY ENERGIÍ 
Ukázalo se, že jsme jednali prozíra-
vě, když jsme začali kupovat plyn a 
elektřinu přes burzu a fixovat její 
ceny vždy na celý kalendářní rok.  
Do konce roku 2022 máme zafixo-
vanou cenu elektřiny u EP Energy 
Trading a plyn u Pražské plynáren-
ské.  
Jednotlivé ceny jsou uvedené v ná-
sledující tabulce. 

 2022   2021   

ELEKTŘINA EP Energy Trading (Kč/MWh)  EP Energy Trading (Kč/MWh) 

 Nízký Vysoký Nízký Vysoký 

C01d-C03d   1371   1308 

C 25d-C26d 1153 1386 1100 1322 

C45d 1308 1386 1249 1322 

C55d 1323 1362 1263 1300 

C62d   1169   1116 

PLYN Pražská plynárenská a.s. Pražská plynárenská a.s. 

 430 Kč/MWh 400 Kč/MWh 



Dalším rostoucím problémem jsou a 
budou  

ODPADY 
Nejdříve ekonomicky: 
Za vývoz odpadu jsme zaplatili: 
za rok 2020 - 452.142 Kč, 
za rok 2021 (do 24. 11.) - 384.094 Kč. 
Za BIOodpadu pak 89.000 Kč (jeden 
odvoz stojí téměř 18 tisíc, velkoobje-
mový kontejner = 50 tisíc). 
Předpokládám, že za celý rok 2021 
zaplatíme 475.000 Kč. 

Od občanů jsme vybrali: 
v roce 2020 - 251.260 Kč, 
v roce 2021 (do 24. 11.) - 196.310 Kč. 
Jelikož jsme neměnili cenu poplatku 
za odpady, tak by se letos mělo opět 
vybrat cca 250.000 Kč. 
V rozpočtu obce tedy v kapitole od-
padové hospodářství bude uhrazen 
nedoplatek ve výši cca 225.000 Kč. 

Očekáváme snížení části nákladů za 
BIOodpad díky tomu, že jsme zakou-
pili 70 kusů kompostérů o objemu 
1m3. Tyto kompostéry byly předány 
občanům a 85% z jejich ceny bylo 
uhrazeno z prostředků MŽP. 
 
Samostatnou otázkou je třídění nebo 
někdy spíše netřídění odpadů 
občany. Již jsme o tom psali - v 
BIOodpadu například byla několikrát 
stavební suť nebo i celé stromy. (Suť 
odevzdávejte oproti kartičce vyzved-
nuté na OU ve sběrném dvoře 
Náměšť nad Oslavou, větve stromů 
dávejte za tenisové kurty).  
Textil ze sběru šatstva se dost často 

nedá použít a Diakonie Broumov jej 
likviduje ve spalovně. Obec jí pak 
musí na likvidaci přispívat. 
Prosím snažte se nevytvářet 
zbytečný odpad a nebo alespoň od-
pad separujte a dávejte tam kam 
patří. 
V opačném případě náklady na lik-
vidaci odpadů porostou a budeme 
muset následovat kroky okolních 
měst a obcí a zvýšit poplatky za od-
pad, který je u nás stále 480,- Kč za 
občana na rok. 
V prosinci bychom měli schválit no-
vou vyhlášku o odpadech, jak 
požaduje nový zákon. 
 

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBCE 
V obci jsou komunikace ve správě 
Správy a údržba silnic - SÚS (Hlavní, 
Nádražní, Bítešská, Kocperky) a ve 
správě obce (místní komunikace 
K Sokolovně, Školní, Náves, Padělky, 
K Pyramidě…); o ty se tradičně stará 
firma Hort.   
Chodníky mají na starosti naši pra-
covníci. Vel-
kým pomocní-
kem letos bu-
de nový 
Malotraktor 
KIOTI, na který 
jsme získali z 
programu 
PGRLF úvěr ve 
výši 50% z 
ceny. Traktor 
je osazený radlicí a posypávačem. Na 
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dalším přístroji, sekačce SECO, máme 
radlici osazenou také. A tak by od-
klizení sněhu, které obvykle trvá 
4 hodiny, mělo být rychlejší.  

Staré dobré Vari je osazeno za-
metákem, a tak bude možné zametat 
bez nutnosti zdlouhavé výměny 
příslušenství. 
Veškerá tato technika je zaparkovaná 
v novém přístřešku u skladu OÚ. Do 
přístřešku jsme zavedli elektřinu a 
techniku hlídá alarm. 
  

PRŮBĚH DALŠÍCH AKCÍ 
Informace k probíhajícím akcím jsou 
uvedeny dále: 

• Bítešská 21 

• Nový Územní plán obce (UP) 

• Sokolovna 

• Webové stránky 

• ZŠ – půdní vestavba učeben 

• Chodníky podél ulice Hlavní 

• Rekonstrukce školního hřiště. 
 
Asfaltová komunikace k Pyramidě a 

biokoridor 
V rámci pozemkových úprav máme 
přislíbenou zpevnění některých pol-
ních komunikací. Obvyklá doba zrea-

lizování navrhovaných Komplexní 
pozemkovou úpravou je 5 roků. 
Naše pozemkové úpravy získaly 
po odvoláních a soudním projed-
návání právní moc teprve 14. 5. 
2020, takže by se na nás mělo do-
stat v roce 2026. Přesto se podaři-
lo pozemkový úřad přesvědčit, 
aby naplánoval zrealizování ale-
spoň části. Jedná se o zhotovení 
asfaltové cesty s příslušenstvím od 
ulice K Pyramidě až k lesu, travna-
té odbočky k výškovému bodu a 
dále o vybudování cesty a biokori-
doru vpravo za obcí, směrem na 
Kralice (za lípou, k družstvu). 
Na počátku roku 2022 má začít 
zpracování projektu a posléze vý-
stavba.  
Doufáme, že tím uděláme radost 
všem, kteří se těší na možnost 
vycházek nebo jízdy na kole po 
zpevněném povrchu v blízkém 
okolí Rapotic. 
 
Vše nejdůležitější jsem vám sdělil 
a tak mi nezbývá než vám do další-
ho období popřát vše nejlepší, 
zdraví a hlavně hodně sousedské 
pohody. 
 
PS: Samozřejmě uvítáme jakékoliv 
návrhy či nápady na zlepšení živo-
ta v obci. Tyto sdělte prosím pří-
mo starostovi jak emailem, dopi-
sem do schránky OÚ či ústně. 

*** 
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Výstavba chodníků podél silnice 

I/23 na ulici Hlavní 

 

AKCE JE ZATÍM PLÁNOVANÁ, 
PRVEDEME JI PO PŘIDĚLENÍ DOTACE 

 
Plánujeme vybudovat chodníky po-
dél ulice Hlavní, a to jak u příjezdu 
od Vysokých Popovic vlevo od 
Soukupových k Loveckým (po 
křižovatku k nádraží), tak směrem 
od nové kaple na Kralice, vpravo až 
na konec obce.  
Tam, kde bude dostatek místa a 
majitelé sousedních pozemků s tím 
vysloví souhlas, vystavíme i podélné 
parkovací stání. Pod chodníky bude 
nová dešťová kanalizace. 
V listopadu 2021 proběhlo v místě 
geometrické zaměření stavby a byla 
zahájena práce na vytvoření pro-
jektové dokumentace. Nyní budeme 
žádat o dotaci na výstavbu 
chodníků.     

 
V současné době stále probíhají slo-
žitá jednání s policií, ředitelstvím 
silnic a dálnic a s Cetinem ohledně 
vyslovení souhlasu se stavbou. Netr-
pělivě na ně čekáme, abychom moh-
li požádat o stavební povolení. 
Žádost o dotaci od SFDI se musí po-
dat do 15. 2. 2022. 

Opravy v sokolovně 

OÚ Rapotice 

+rozpočtové náklady do 110.000 Kč  

Po opravě schodů jsme pořídili nové 

toalety na obou WC, většinu světel 

jsme vyměnili za úsporná ledková a 

zhotovili jsme novou podlahu v jedné 

místnosti ubytovny. V roce 2022 

chceme provést celkovou rekon-

strukci WC. 

PROBÍHAJÍCÍ A CHYSTANÉ AKCE 

Rekonstrukce budovy Bítešská 21 

Fond Vysočiny 

Program obnovy 
venkova Vysočiny 

+rozpočtové náklady 279.850 Kč 

+schválená dotace 100.000 Kč(35,73%) 

+podíl obce 179.850 Kč (64,27%) 

Skutečné náklady komplet 578.929,73 Kč 

Je dokončena rekonstrukce bytu 2+KK. 
Pořídili jsme nové rozvody plynu, el-
ektřiny, vody, odpadů, zbudovali 
sádrokartonový strop, příčky, omítky, 
novou podlahu a kuchyňskou linku. 
Byt jsme na základě obálkové metody 
pronajali do 31. 12. 2022.  
Část rekonstrukce byla hrazena z 
prostředků programu Obnova venko-
va Vysočiny ve výši 126.000,- Kč.  
V roce 2022 chceme opravit fasádu a 
tím by byl celý objekt kompletně zre-
konstruovaný. 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Státní program na podporu úspor energie 
pro rok 2021 - EFEKT 2021 

+rozpočtové náklady 1,524.745,20 Kč 

+dotace 719.922,00 Kč (47,22%) 

+podíl obce 804.823,20 Kč (52,78%) 

V rámci přípravy jsme provedli 

audit a vytvořili pasport a projekt 

nového veřejného osvětlení. 

K listopadu jsme ukončili výměnu 
starých poruchových světel veřej-
ného osvětlení (67 kusů) za nová, 
ledková (127 kusů). Tato výměna 
nám přinese snížení spotřeby elek-
trické energie na osvětlení  o 65%, 
ale také snížení nákladů za opravy 
světel. Navíc budou veřejné pro-
story obce nasvíceny dle přísluš-
ných norem, a tím i by měl být po-
hyb a jízda po obci bezpečnější, 
chodníky i vozovka jsou osvětlený 
plynule. Vybavení nám navíc umož-
ní lépe regulovat množství světla 
v průběhu noci. 

V současné době je výkon předřad-
níku světel nastavený takto: 
• do 22:00 hodin  100% výkonu  
• 22:00 - 23:00        70% výkonu  
• 23:00 - 3:00          60% výkonu  
• 3:00 - 4:00            70% výkonu  
• od 4:00               100% výkonu  
Neznamená to, že osvětlení je o 30% 
či 40% nižší, rozdíl bude velmi malý. 
Přispěje to k šetření spotřeby elek-
trické energie. 

Celá výměna světel 
a všech ovládacích 
prvků má smluvní 
náklady 1,524 mili-
onu včetně DPH 
přitom 762 tisíc je 
uhrazeno Minister-
stvem průmyslu a 
obchodu z dotačního programu 
EFEKT. Záruka na dílo je 60 měsíců 
od převzetí díla, tedy do konce roku 
2026. 
Každé světlo je osazené prvkem, na 
který můžeme v budoucnu přidat 
dálkovou ovládací jednotku. Ta 
umožní vypínání, zapínání či zeslabo-
vání světla zcela nezávisle na svět-
lech dalších. 
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částku 1 524 745,20 Kč, dotaci 

nám zkrátili o 26 160 Kč. Tak-

že správně je opravdu cca 720 



Územní plán obce 

Fond Vysočiny 

+rozpočtové náklady 174.000 Kč 

+schválená dotace 105.000 Kč (61,34%) 

+podíl obce 69.000 Kč (39,66%) 

Obsahem projektu je zhotovení nové-

ho územního plánu Obce. Ve výběro-

vém řízení byl jako zhotovitel nového 

ÚP vybrán Ing. arch. Martin Vávra. 

V počátku roku 2022 vyhlásíme obča-
ny Společné jednání a následně i Ve-
řejné projednání, která umožní obča-

nům se k územnímu plánu vyjádřit. 
Na výzvu starosty někteří občané 
podali před zahájením prací na ÚP 
návrhy a podněty. Většina z nich 
byla typu: Prosím aby můj pozemek 
parcelní číslo XYZ byl zanesen v no-
vém UP jako stavební. Všechny tyto 
podněty, ale nemohou být splněny, 
neboť se jedná vždy o pozemky kte-
ré dle zákona č. 334/1992 Sb. O 
ochraně zemědělského půdního 
fondu - § 4 odst. 3) nelze zastavět 
bez veřejného zájmu, neboť se jed-
ná o zemědělskou půdu I. a II. třídy 
ochrany (ZPF1 a ZPF2). 

Třídy ochrany se stanovují 

pomocí bonitovaných půd-

ně ekologických jednotek. 

Stanovuje se 5 tříd ochra-

ny. Půda I. a II. třídy je 

nejcennější, a proto by 

měla být z fondu odnímána 

pouze výjimečně  

 Třída ochrany I 

 Třída ochrany II 

 Třída ochrany III 

 Třída ochrany IV 

 Třída ochrany V 
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listopad 2021 strana 7 

  BYTOVÉ DOMY 

  OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

  SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY 

  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

  VÝROBA A SKLADOVÁNÍ 

  VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURA 

  ZELEŇ 

  VODNÍ PLOCHY  

  ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY  

  LES 

  NEZASTAVĚNÉ SMÍŠENÉ ÚZEMÍ 

  SPOLEČENSKÉ PLOCHY  

NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ 



Rozšíření odborných učeben ZŠ Rapotice 

Integrovaný regionální operační program 

7.výzva Oslavka, o.p.s.-IROP-vzdělávání III. 

+rozpočtové náklady 7,122.131,10 Kč 

+požadovaná dotace 3,769.341,00 Kč  

+podíl obce 199 132,37 Kč  

Bohužel, rozpočtové náklady narostly díky růstu cen stavebních materiálů a 
prací na 11,5 milionu. Výše poskytnuté dotace 3,7 milionu se nezměnila.  
A tak jednáme s Ministerstvem pro místní rozvoj o snížení rozsahu prací a 
tím i snížení ceny (vypuštění jedné učebny, kabinetu a WC) při zachování 
výše dotace 3,7 milion a nebo i navýšení dotace. Doufám, že jednání pro-
běhne úspěšně a v lednu 2021 vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele a 
do 30. 11. 2022 učebnu postavíme. 

Web obce 

Fond Vysočiny 

 

+rozpočtové náklady 35.000 Kč 

+požadovaná dotace 17.500 Kč (50%) +podíl obce 17.500 Kč (50%) 

Program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vyso-

čina umožnil pořídit nové webové stránky přístupnější občanům. Spolupra-

cují s Portálem občana (úhrada poplatků za popelnice a pejsky pomocí Por-

tálu občana). Stránky spustila firma Xart z Velkého Meziříčí 15. listopadu. 

Případné náměty a názory zašlete, prosím, na mail obec@rapotice.cz. 
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Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

15. ZÁŘÍ 2021 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE 

Finanční prostředky obce činí 10,06 milionu.  

Chodníky - zpracovává se projekt pro chodníky okolo hlavní silnice směr 

Třebíč na pravé straně a ve směru na Brno od křižovatky na Ketkovice na 

pravé straně. Pokud budou projekty v pořádku, může obec v prosinci zažá-

dat o stavební povolení a v měsíci lednu 2022 o dotaci na stavbu.  
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Z BOX od firmy Zásilkovna  
Od 15. listopadu je funkční samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Umístě-
né je u obecního úřadu. 
Umožňuje bezkontaktní výdej a odesílání vašich zásilek celých 24 hodin a to 
po stažení mobilní aplikace a úhradě přepravního poplatku. 
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Výměna svítidel veřejného osvětlení - firma Datmolux vyhrála výběrové řízení 

na výměnu svítidel, od 11. října 2021 firma Elektro Nekuža tato světla vyměni-

la. Termín projektu je do konce října 2021. 

Územní plán zpracovává ing. arch. Vávra, dokončuje návrh, který bude předán 

na Městský úřad Náměšť nad Oslavou. Pokud úřad nezjistí žádné nedostatky, 

územní plán bude vyvěšen. Termín dokončení územního plánu je do konce 

roku 2026.  

Stavba polních cest - pozemkový úřad požádal obec o souhlas s vypracováním 

projektové dokumentace a následnou realizaci staveb. Jedná se o cestu 

k pyramidě (včetně ozelenění a příkopů), dále o cestu od hlavní silnice na Vel-

kou Bíteš směrem na Lesní Jakubov (u odpočívadla) včetně biokoridoru a o 

následnou realizaci staveb . 

Na obci zůstaly 3 ks komposterů (kdo z občanů má ještě zájem, může se při-

hlásit na OÚ).  

Celková rekonstrukce č.p. 21 jde do finiše. Zatím se však projevuje 

v opravované části velká vlhkost, nelze položit podlahu. Pro nájem bytu vypí-

šeme záměr nájmu obálkovou metodou. 

Diakonie Broumov dodala do naší obce další kontejner na ošacení (ul. Drážní). 

29. 8. obec obdržela oznámení o přidělení dotace na zbudování učeben 

v základní škole ve výši 3 700 000 Kč. Obec požádala o prodloužení realizace 

do 30. 11. 2022. Dotaci obdržíme až v roce 2023. 

Oprava schodů do sokolovny u hlavního vchodu nebyla provedena kvalitně. 

Oprava nebyla převzata, bude jednáno s firmou, co dál, zda opraví znovu ane-

bo poníží celkovou fa za opravu 

Z-box umístěný u obecního úřadu nadále nefunguje - není funkční elektronika 

(špatný satelitní signál); firma pracuje na zprovoznění. 

Obec obdržela dotaci na nové webové stránky, v současné době se pracuje na 

jejich výrobě. 

Zbudovali jsme přístřešek pro traktor u budovy obecního úřadu. Kromě gará-

žování nového pořízeného traktoru a přívěsu zde je prostor pro další náčiní. 

                                          

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 2.5.2016 uzavřená mezi 

obcí Rapotice a Diakonii Broumov (kontejnerů pro sběr použitého textilu)

Předmětem smlouvy je obsluha kontejnerů pro sběr použitého textilu za po-
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Ing. Jiří Bechný - starosta 602 510 758   Bechny.J@seznam.cz 

Mgr. Zdeněk Strašák - místostarosta 732275674  strasak.zdenda@seznam.cz  

Ing. Jiří Chytka Mgr. Jaroslava Polehlová 

Mgr. Aleš Kolařík Aleš Svoboda 

Milan Laš  

platek ve výši 300,- kč + DPH čtvrtletně, zajištění dostatečné frekvence vývo-

zu a manipulace s odloženým textilem a obuví tak, aby nedocházelo 

k odkládání materiálu mimo kontejnery  udržování čistoty v okolí 1 m všemi 

směry kolem kontejnerů – úklid textilního materiálu. 

 

RŮZNÉ 

Místostarosta informoval o práci a situaci v lese (roste zájem o prodej dřeva, 

stále je dostatek dřeva i pro občany k odběru na palivo). Dále o získané do-

taci na lesy ve výši cca 1,6 mil. Kč. 

Starosta přiblížil průběh příprav pozemkových úprav a možnosti získání pro-

jektu na pozemkovou úpravu cesty směr Vysoké Popovice. 

 

DISKUZE 

Pan Aleš Svoboda opětovně připomněl třídění odpadů do jednotlivých kon-

tejnerů, hlavně sešlapávání krabic a mačkání plastových lahví. Obec tak platí 

víc svozů, než je nezbytně nutné, nezanedbatelné prostředky by mohla pou-

žít jinde. Trestuhodné je vyvážení sutí do kontejnerů na bioodpad. Obec bu-

de muset hradit navíc třídění a odvoz této suti. 

10. října v 15 hodin se uskuteční „Drakiáda“, ke konci října světýlkový prů-

vod a v prosinci tradiční „Mikuláš“. 

Starosta poděkoval paní Petře Žaludové za nafocení fotografií obce Rapotice 

pro potřeby zhotovení nových webových stránek. 

Paní Petra Žaludová se otázala, kdy bude otevřena knihovna a zda se počítá 

s opravou WC v místní sokolovně? Knihovna bude otevřena na konci září a 

s opravou WC v sokolovně se počítá v rámci žádosti o dotaci z POVV po 

ukončení celkové opravy nemovitosti č.p. 21. 
 

*** 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

8. A 9. ŘÍJNA 2021 V OBCI RAPOTICE 

Celkem zapsáno v seznamu voličů  428 

Zúčastnilo se voličů  305 

Počet platných hlasů  304 

Celkem se zúčastnilo 71,26 % voličů.  

pořadí strana hlasů % 

1. SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09  95 31,24 

2. ANO 2011 83 27,30 

3. Piráti a starostové  33 10,86 

4. Svoboda a přímá demokracie 29 9,54 

5. Přísaha 18 5,92 

6. KSČM 16 5,26 

7. ČSSD 12 3,95 

8. Trikolora Svobodní Soukromníci 11 3,62 

9. Strana zelených 2 0,66 

10. Aliance národních sil 1 0,33 

11. Koruna Česká 1 0,33 

12. Moravské zemské hnutí 1 0,33 

13. Otevřeme Česko normálnímu  1 0,33 

14. Moravané 1 0,33 
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TOUR DE RAPOTICE 28. SRPNA 
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Trasa Tour de Rapo letos vedla přes Újezd, Stanoviště, Zálesnou Zhoř 
do Rudky, Domašova, Říček, Rosic, Zastávky, cyklostezkou do Zakřan a 
přes Vysoké Popovice zpět do Rapotic.  
Ujeli jsme asi 40 kilometrů. 



Pondělí 14. června 2021 

* Občané, kteří si objednali kompostery, 

si je mohou vyzvednout v úředních hodi-

nách na OÚ. Při převzetí bude sepsána 

smlouva o zápůjčce. 

* Informativní schůzka pro majitele nemo-

vitostí při akci Chodníky - Hlavní, se 

uskuteční ve středu 16.6. 2021 v 17.00 na 

OÚ za přítomnosti projektanta.  

* Ve středu 16. 6. 2021 se uskuteční veřej-

né zasedání obce Rapotice v 19.00 v zase-

dací místnosti OÚ. 

Pátek 25. června 2021 

*V souvislosti s mimořádnou událostí na Hodonínsku město Náměšť nad 

Oslavou vyhlašuje materiální sbírku pro obyvatele postižené oblasti. Sběrné 

místo bude umístěno na zimním stadionu. Dále oznamujeme občanům, kteří 

darují do materiální sbírky modré nebo jakékoliv nepromokavé plachty, že je 

mohou během dnešního dne, tj. soboty přinést na předzahrádku domu Náves 

č.p. 4 - Jan Liška, který tyto plachty odveze v neděli na místo. Všem obča-

nům děkujeme. 

Pondělí 13. září 2021 

* Ve středu 15. 9. 2021 se uskuteční veřejné zasedání obce Rapotice v 19.00 
v zasedací místnosti.  

Čtvrtek 14. října 2021 

* MUDr. Jedlička zahájil očkování proti chřipce. K očkování se zájemci mo-
hou dostavit v ordinačních hodinách kdykoli bez objednání. 

Pondělí 4. října 2021 

* Ve dnech 5. a 7. 10. bude v naší obci přerušena dodávka el. energie. 

* Přerušení dodávky pitné vody - dne 7. 10. 2021 - čtvrtek - bude přerušena 
dodávka pitné vody v celé obci. 

***** 

Z HLÁŠENÍ ROZHLASU aneb CO SE DĚLO 
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DRAKIÁDA 10. ŘÍJNA 
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Školní rok 1897/1898 
Školní rok počal dne 1. září slavnými 
službami božími v Popovicích. 

Dne 9. září zemřela žákyně 1. oddělení 
Marie Lišková zánětem plic a ledvin. 
Chudera byla ve škole toliko jednou a to 
ponejprv a naposled. Dítky školní v hoj- 
ném počtu doprovodily zesnulou spolu-
žačku svou ku poslednímu odpočinku 
jejímu. 

Dne 24. září byly dítky školní u sv. zpo-
vědi a sv. přijímání v kostele 
v Popovicích. 

Dne 4. října oslaveny jmeniny J. V. císa-
ře pána způsobem důstojným. Dítky 
školní zúčastnily se slavných služeb 
božích v Popovicích. 

Jmeniny J.V.: Dne 16. listopadu (pozn. 
jmeniny J. V. císařovny) obvykle důstoj-
ným způsobem oslaven. 

Císařské jubileum: Dne 3. ledna, v první 
den vyučování letošního roku jubilejního 
(pozn. císařské jubileum - 50 let vlády 
Františka Josefa I.), ověnčeny žactvem 
obrazy J.J. V.V. a dítkám význam jubi-
lejního roku kratičce nastíněn. 

Dítky vyzvány po celý rok jubilejní ob-
raz J. V. císaře pána věnčiti. Zapěním 
hymny ukončena tichá tato slavnost 
školní. 

Zpověď: Dne 20. března byly dítky 
školní u sv. zpovědi a sv. přijímání. 

Smrt následkem pití kořalky: Dne 3. 
dubna upadl rolník zdejší František 
Paverka z čísla 14., jsa úplně zpit tak, 
že zůstal na místě mrtev. Konstatováno 
silné otřesení mozku. Případu tohoto 
užito k další varovné rozpravě o škodli-
vém požívání lihovin. 

vypsáno z kroniky  zapůjčené  ředitelem školy 

Zavedení vyučování ručním pracím: 
Přípisu c.k. okresní školní rady 
v Třebíči ze dne 5. května 1989 čís. 
921 povoleno výnosem c.k. zemské 
školní rady čís. 4086 r. 1989 ze dne 
22. dubna zavedení industriálního 
vyučování při zdejší škole od začát-
ku školního roku 1898/9. Vyučování 
toto svěřeno zatímně ind. učitelce 
Růženě Pleské z Popovic za roční 
remuneraci 60 zl. v.š. 

Nationalie: roz. 31. března 1879 ve 
Všechovicích. Vysvědčení upřes. Pro 
škol. ob. čís. 30 ze dne 12. června 
1898. Nastoupila 1. září 1898. 

(pozn. Remunerace je nadlepšení 
ročního platu částkou vyplácenou při 
určitých příležitostech, nebyla sou-
částí pevného platu.)  

Zkouška z náboženství: Dne 11. květ-
na odbývána ve farním kostele 
v Popovicích zkouška z náboženství 
dítek všech škol přifařených. 

Zpověď: Dne 8. července byly školní 
dítky u sv. zpovědi a sv. přijímání. 

Konec škol. roku: Školní rok ukončen 
dne 15, července; kostelní „Te De-
um“ bylo již ve čtvrtek dne 14. čer-
vence, protože ostatní školy 
k Popovicím přifařené a k okresu 
Brněnskému patřící týž den ukončily. 

***** 

ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPOTICÍCH  

strana 16 ZPRAVODAJ 



Školní rok 1898/1899 
Dne 1. září počal nový školní rok Za-
čátek školního roku: Školní rok zapo-
čal dnem 1. září slavnými službami 
Božími. Počátkem tohoto roku počalo 
zároveň také vyučování ručním pra-
cím. 

Úmrtí J.V. císařovny Alžběty: Její 
Veličenstvo císařovna Alžběta zpro-
vedena byla dne 10. září v Ženevě 
vražednou rukou ze světa. Vrahem 61 
roků doživší se císařovny byl jakýs 
Luscheni, vlaský anarchista. Dítky 
školní pomodlily se za přemilou moc-
nářku, pýchu domu rakouského a Ra-
kousko-Uherského mocnářství zbožně 
Otčenáš. 

Rekviem: Z nařízení c.k. ministerstva 
kultu a vyučování konaly se za Její 
Veličenstvo slavné smuteční služby 
Boží, jimž školní dítky přítomny byly, 
dne 17. září ve farním chrámu Páně 
v Popovicích. 

19. listopad: Den 19. listopadu, jmeni-
ny + císařovny, oslaveny dle nařízení 
důstojným způsobem, slavnou mší sva-
tou v Popovicích. 

Císařské jubileum: Den 2. prosince, 
kdy náš nejmilostivější mocnář, císař 
pán, slavil 50. ročnici Svého na trůn 
nastoupení, oslaven vedle nařízení 
nejdůstojnějším způsobem. Dítky 
súčastnily se slavných služeb Božích, 
po nichž jim ve školní budově význam 
tohoto dne vysvětlen byl. 

Plot kolem císařské zahrady: Na pa-
mátku tohoto padesátiletého jubilea 
císařského panování usneseno doda-
tečně v sazení dne 24. května kona-
ném, aby v r. 1888 již školáky založe-
na „císařská zahrada“ ohrazena byla 
plotem. Plot tento také shotoven ve 
dnech 7., 8. a 9. června. Dříví dala 
obec (kůly a příčky); ostatní vyprosil 
správce školy zdejší na příznivcích 

školy zdejší. Laťky stály 29 zl. (1 450 
kusů po 2 krejcarech), hřebíky 8 zl. 40 
kr., tesařská práce 15 zl. Dovozy dali 
někteří sousedé. 

Školní dítky věku jich přiměřené práce 
z nařízení místní školní rady s ochotou 
konaly, aby také měly účast na této 
památce. 

Největší zásluhu v řízení tohoto plotu 
měli starosta obce p. Václav Holík a 
předseda místní rady školní p. Franti-
šek Liška. 

Zakončení škol. roku: Školní rok za-
končen obvyklým způsobem dne 15. 7. 

***** 

Školní rok 1899/1900 
Počátek roku: Nový školní rok počal 
způsobem obvyklým dne 1. září. 

Jmeniny J.V.: Jmeniny J.V. císaře Pá-
na oslaveny způsobem slavnostně ob-
vyklým. 

Nový katecheta: Dosavadní katecheta 
zdejší školy P. Antonín Nevoral stal se 
farářem v Bračicích. Novým kateche-
tou od 30. října 1899 jest nově usta-
novený kooperátor Popovický P. Augus-
tin Kratochvíl. 

Smuteční mše za +J.V. císařovnu Alž-
bětu: Dne 15. listopadu súčastnily se 
školní dítky vedle nařízení smutečních 
bohoslužeb na památku + J.V. císařov-
ny Alžběty. 

viděl dne 9. května 1900 F.Martínek 
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Zakončení školního roku a oslava 70. 
narozenin J.V. císaře F.J.I: Školní rok 
zakončen dne 14. srpna slavnými bo-
hoslužbami v Popovicích. Po mši svaté 
shromáždily se dítky školní ve třídě, 
kdež slaveny 70. narozeniny J.V. císa-
ře Pána Františka Josefa I tímto způ-
sobem: 
Obraz císaře pána byl ověnčen. 2) 
Dítky zapěly dvojhlasně vhodnou pí-
seň: „Od Krkonoš ku Adrii od K. V. 
Raise ze sbírky „Písně české mládeže 
I“ od Ant. Zavadila. 3) Správce školy 
vyložil význam tohoto dne. 4) Žákyně 
II. odd. Ludmila Rousová přednesla 
z paměti sl. 182 „List šestiletého ar-
ciknížete ze II. čítanky. 5) Žák III. 
odd. Josef Brůža pěkně přednesl sl. 
137 „Vnuk a děd“ ze III. čítanky. 6) 
Zapěna Rakouská národní hymna. 7) 
Otčenášem za J.V. ukončeno.Konec 
škol. roku: Školní rok ukončen dne 15, 
července; kostelní „Te Deum“ bylo již 
ve čtvrtek dne 14. července, protože 
ostatní školy k Popovicím přifařené a 
k okresu Brněnskému patřící týž den 
ukončily. 

***** 

 

Školní rok 1900/1901 
Počátek školního roku: Školní rok po-
čal 1. zářím službami božími 
v Popovicích. Dle matriky školní jest 
školou povinných dítek v Rapoticích 
79 (38 chl. a 41 děvče), z nichž 2 bu-
dou navštěvovati školu měšťanskou a 
1 děvče přijato do ústavu slepců 
v Brně. 

Jeden hoch pro blbosť a zuřivosť dle 
výroku lékařského školy navštěvovati 
nemůže; týž jest  ponechán jako nevy-
léčitelný v domácím ošetřování. 

Nakoupení nových pomůcek:
  Za příčinou 
špatné úrody (žita téměř vesměs le-

tos musela zaorána býti, jařiny a zemá-
ky následkem dlouhotrvajícího sucha 
také se nezdařily) na všeobecnou pros- 
bu nemohlo býti letos žádných učeb-
ných pomůcek ani knih zakoupeno býti; 
objednávka letošní omezena na to nej-
nutnější. 

Sv. zpověď + sv. přijímání: Dne 21. září 
byly dítky školní u sv. zpovědi a sv. při-
jímání. 

Nález mlatu: Dne 3. října vyorán na 
školním poli zachovalý mlat střední veli-
kosti; týž po ukázání ho dětem a pří-
padných vysvětlivkách odevzdán sběra-
teli a znalci podobných starožitností 
katechetu zdejšímu P. Augustinu Krato-
chvílovi, kaplanu v Popovicích. 

Nová volba do obecního zastupitelstva: 
Dne 14. října provedena nová volba do 
obecního zastupitelstva, při níž zvoleni: 

František Sobotka starostou 
František Oplatek I. radním 
Jan Liška ml. II. radním 

Ostatní členové obecního zastupitel-
stva jsou: Harák František, Tesař To-
máš, Holík Václav, Liška František, Pelc 
Jan, Polehla Josef, Rous František. 

Nová místní školní rada: Při nové volbě 
do místní školní rady dne 14. října pro-
vedené zvoleni: 

Liška Jan, předsedou 
Rous František, místopředsedou 

Ostatní do nové místní rady školní zvo-
leni jsou: Sobotka František, Oplatek 
František, Liška František. 
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Jmenování c.k. okresních dozorců 
školních pro VI. funkční období: Při 
jmenování c.k. okresních dozorců škol-
ních pro obecné školy na Moravě pro 
VI. období funkční jmenován pro náš 
okres Třebíčský opětovaně bývalý náš 
pan školdozorce p. František Martí-
nek, c.k. profesor při české státní 
realce v Brně. 

19. listopadu: Dne 19. listopadu, kdy 
připadají jmeniny J.V. císařovny Alž-
běty súčastnily se dítky školní služeb 
Božích v Popovicích. 

Vidi dne 23. listopadu 1900 
F.Martínek, školdozorce 

Popis lidu: Dne 31. prosince 1900 pro-
vedeno všeobecné popisování lidu a 
užitkových zvířat. V Rapoticích shle-
dán následující výsledek: 
Počet stran obývajících:   93 
Počet přítomných osob:  433 
Plocha v ha:            413,8150 
Výška nad mořem:  487,365 m 
Přibylo tudíž za posledních 10 roků 8 
stran a 61 duší. 

Ukončení školního roku: Školní rok 
ukončen dne 13. července obvyklým 
způsobem. 

***** 

Fotografie pro webové stránky obce nafotila Petra Žaludová. 
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RAPOTICKÉ HODY 11. ZÁŘÍ V OBRAZECH 
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Vážení fanoušci FC Rapotice, milí fotbaloví přátelé,  

je za námi polovina soutěže, a tedy možnost ohlédnout se za podzimní částí soutěží 
našich týmů. Letos se i navzdory postupně se zhoršující epidemiologické situaci 
podzim dohrál, a to jak v okresních, tak krajských soutěžích.  

 Zhodnocení podzimní části začneme jako obvykle u týmů přípravek, které stále 
velmi svědomitě vedou trenéři Radek Liška (mladší přípravka) a Michal Matoušek 
(starší přípravka). V našem 
klubu v současné době půso-
bí 15 hráčů těchto katego-
rií. U přípravek se nezveřej-
ňují výsledky, a tak uvedeme 
pouze skóre jednotlivých 
týmů. Mladší přípravka 
dokázala vstřelit ve čtrnác-
ti zápasech 62 gólů, avšak o 
dva více dostala. Starší pří-
pravka byla ještě úspěšněj-
ší. Vsítila 88 gólů a obdržela 
jich o pět méně. V současné 
době přípravky trénují každý čtvrtek od 17:00 do 18:30 v sokolovně a pokud se nic 
nezmění, tak by se oba týmy měly účastnit v lednu a únoru tradiční Zimní ligy 
v Třebíči.  

 

 Týmy mladších a starších žáků spojující hráče Rapotic a Ketkovic již druhý rok 
působí pod vedením trenéra 
Aleše Kolaříka v krajské 1. 
třídě. Mladším žákům patří 
v jedenáctičlenné tabulce 
prozatímní 6. příčka. Podaři-
lo se nám však sehrát vyrov-
nané zápasy i s týmy z první 
poloviny tabulky. O půli jsme 
vedli na hřišti prvního Rantí-
řova 2:0, ale utkání nakonec 
skončilo remízou 3:3. Zcela 
stejný průběh mělo i utkání 
na umělé trávě v Pelhřimově 
a o remízu se druhými Štoky 
jsme přišli až v poslední 
minutě. S týmy pod námi jsme podlehli ve velmi vyrovnaném souboji pouze Nedvědi-
ci 1:2. Nejlepšími střelci týmu jsou David Tesař (16), Tomáš Jaša (6) a Šimon Dole-

text i foto Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 
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žal (5).  
 Ještě lépe se dařilo starším žákům, kteří jsou prozatím třetí s tříbodovou 
ztrátou na první Nedvědici. S týmy nad námi, Rantířovem a Nedvědicí se nám 
nedařilo, neuhráli jsme ani bod a rovněž předvedená hra z naší strany nebyla 
příliš kvalitní. Naopak výborná utkání jsme odehráli proti Pacovu (3:1), Pelhřimo-
vu (7:0) či Ždírci nad Doubravou (5:0). O nejvíce gólů týmu se zasloužili kapitán 
František Chreptún (14), Tadeáš Matoušek (10) a Vojta Karaus (8). Je potěšitel-
né, že za mladší žáky už 
naskakují také hráči 
z přípravky Patrik Nabytý, 
Lukáš Chadim či Max Ot-
cel. To stejné platí i o 
starších žácích, které pra-
videlně doplňovalo vždy 
několik hráčů z mladších, 
protože jsme se během 
celého podzimu potýkali 
s mimořádnou dlouhodobou 
marodkou a krátkodobými 
zdravotními výpadky. I 
díky Davidu Tesařovi, To-
máši Jašovi, Šimonu Dole-
žalovi či Jáchymu Matouškovi, kteří chodili za starší nejčastěji, jsme vždy měli 
dostatek hráčů k utkání. Žáci i nadále trénují, a to každé úterý od 16:30 do 
18:00 v sokolovně. Mladší žáky čeká letos velmi kvalitně obsazená ivančická Zim-
ní liga, která startuje 27. listopadu. V základní části se mimo jiné střetneme s 
týmy jako Zbrojovka Brno, FC Ivančice či SC Znojmo. Neustále probíhají také 
nábory do všech mládežnických kategorií FC Rapotice.  
Více informací získáte u Aleše Kolaříka (776 350 435).  

 

 Béčko pod vedením 
Radima Strašáka uhrálo na 
podzim ve třetí třídě 16 
bodů při skóre 35:52 a 
drží průběžné 10. místo 
s devíti bodovým náskokem 
na sestupové příčky. Pozi-
tivem je, že za béčko na 
podzim pravidelně nastupo-
vali i dva naši perspektivní 
dorostenci, Michal Matou-
šek a Jan Karmazín, jenž 
postupně sbírají zkušenos-
ti v soutěžích dospělých a 
rozhodně v utkáních ne-
hrají druhé housle.  
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 Vždy končíme náš přehled áčkem, a tentokrát i nejlépe postaveným týmem 
v rámci našeho klubu, ale také v celé 1. A třídy sk. „B.“ Ještě nikdy v historii naše 
áčko nevedlo v polovině soutěže 
tabulku. Týmu trenéra Sádlíka se 
podařilo získat ve čtrnácti zápa-
sech 32 bodů se skóre 53:19. Ne-
vydařilo se nám, jako již tradičně, 
utkání v Koutech, kde jsme pro-
hráli 3:0, ale také doma 
s Měřínem. Smolný zápas, v němž 
jsme měli územní převahu rozhod-
la jediná branka. Naopak nám vyšly 
zápasy proti Dukovanům (4:1), 
Jemnicku (5:2), Budišovu (5:2) či 
Moravci (5:2). Na průběžném první 
místě mají podíl také dva hráči z Ukrajiny Dmytro Liusik a Vasyl Adamenko, kte-
ří posílili tým před sezónou a ihned zapadli po fotbalové, ale i lidské stránce. 
Svůj významný podíl na aktuálním umístění má také nejlepší střelec týmu a celé A 
třídy Michal Sobotka (20 gólů). V závěsu jsou ještě s dvanácti brankami Radek 
Valsa a s osmi přesnými trefami Petr Kučera, jehož ovšem zbrzdilo zranění.  

 

 Na podzim proběhl na hřišti také již tradiční Sazka Olympijský víceboj za 
účasti žáků ze základní školy Rapotice, kteří museli zvládnout pětistovku, sprint 
na 60 metrů či koordinační T běh. Opět se nám vydařilo počasí, a i letos zakončil 
celou akci dobrovolný fotbálek.  

 

 Během podzimu však nešlo 
vždy jen o sport a fotbal. Výtěžek 
ze vstupného z domácího zápasu 
s Kostelcem, obdivuhodných 
14 640 korun věnoval FC Rapotice 
na podporu dlouholetého fanouška 
Zdeňka Suchého, jenž ji použil na 
modernizaci svého invalidního 
vozíku. Všem, kteří panu Suchému 
přispěli, velice děkujeme.  

 Z větších akcí se letos bohužel opět kvůli nestabilní epidemiologické situaci a 
nejasným pravidlům neuskuteční Čertovský pohár. Prozatím počítáme 
s Novoročním během a také Sportovním plesem, ale vše se bude odvíjet od aktu-
ální situace.  

Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem za podporu a zájem o FC Rapotice a 
popřát Vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku. Těší-
me se na brzké setkání.  

*** 
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foto Petra Žaludová SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD 30. ŘÍJNA 
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Společenská rubrika 

Úřední dny na OÚ Rapotice  

• účetní a administrativní pracovnice:  

Po 8:00-14:00,  St 8:00-14:00, 17:00-19:00,  Čt 8:00-12:00,  Pá 8:00-12:00 

• starosta:   PO 17:00-18:00 ST 13:00-15:00, ST 17:00-19:00 

• místostarosta:   ČT 16:30-17:30 

Pracovní schůze zastupitelstva obce probíhá každou lichou středu od 18 h. 

Veřejné zasedání Obce Rapotice probíhá nejpozději do 3 měsíců od toho posledního. 

JUBILANTI 2021 
 

Červenec 
VÁŇA Vladimír 

BALÍK Jiří 

JANŠA Luboš 
 

Srpen 
KEPRTOVÁ Růžena 

DOUBKOVÁ Eva 

 
Září 

LIŠKA Jan 

 
Říjen 

LIŠKOVÁ Milada 

KOLAŘÍK Libor 

 
Prosinec 

SEDLÁČKOVÁ Hana 

KOVAŘÍK František 

Zpravodaj obce Rapotice * Vydavatel: Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, tel.: 568 643 935, 

obec@rapotice.cz, www.rapotice.cz  *  Šéfredaktor: Zdeněk Strašák  *  

Za obsah článků odpovídají autoři.  *  Tisk: BRKO, s.r.o.  *  Náklad: 230 ks  *  Neprodejné  *    

Distribuce: Obec Rapotice  *  Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MK ČR E 10775. 

Nově narození 

září 2021 Vanda Kovářová 

říjen 2021 Sebastian Pelc 

Rozloučili jsme se 

září 2021 Emilie NABYTÁ 

ČEST JEJÍ PAMÁTCE! 
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