
 
OBEC RAPOTICE září 2022 

ZPRAVODAJ 

SLOVO STAROSTY 

 Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou posled-
ní zpravodaj ve volebním období 
2018-2022. Tento zpravodaj budete 
číst v době před komunálními volba-
mi. Ve svých dopisních schránkách 
jste našli dvě kandidátky. Bohužel v 
důsledku neúmyslné chyby (v pro-
středí mimo kandidátů) nebyla třetí 
kandidátka a to konkrétně za KDU-
ČSL včas podaná. 

Na kandidátce KDU-ČSL bylo pět 
stávajících zastupitelů, tj. starosta 
Jiří Bechný, místostarosta Zdeněk 
Strašák, Jaroslava Polehlová, Jiří 
Chytka a Aleš Svoboda, všichni jako 
nezávislí, doplněno o dva nové kan-
didáty Josef Polehla a Petr Matou-
šek. Všichni jsme byli připraveni pra-
covat pro obec minimálně stejně 
jako doposud. 

Tímto se omlouváme všem, kteří 
byli připraveni tyto kandidáty pod-
pořit. Všichni jsme se chtěli zapojit 
do života obce a vést ji v zájmu 
ostatních občanů. 

Jako starosta obce vás všechny 
chci vyzvat - zúčastněte se komu-
nálních voleb, neboť vaší neúčastí 
vlastně zvolíte ty, které jste volit 
nechtěli. 

 
FINANČNÍ SITUACE OBCE 

se dá jednoznačně hodnotit jako 
dobrá. Na bankovních účtech je 
téměř 12,4 milionu a obec má jedi-
ný nesplacený úvěr za komunikaci 
K Sokolovně, jemuž zbývá zaplatit 
3.107.200,- Kč. (kvartální splátka 
úvěru je 111.200,- Kč). 

Dobré finanční situace jsme do-
sáhli z několika důvodů:  
* Je výsledkem nesnižování daňo-
vých a nedaňových příjmů oproti 
minulým rokům vhodně doplněné 
prováděním investic vždy 
s využitím alespoň s částečné pod-
pory z dotací (další informace o 
dotacích naleznete dále). 
* Přitom samozřejmostí byla řádná 
výběrová řízení, při nichž díky pro-



časné zastropení cen vládou. 
(Například na rok 2023 nám byly 
navýšeny zálohy za plyn na 1 milion 
za rok z několika stovek tisíc).  

Na finanční situaci bude mít vliv 
i současný rozkolísaný trh prakticky 
čehokoliv. 

Co říci závěrem:  

Rád jsem téměř 9 roků jako ne-
uvolněný starosta pracoval pro naši 
krásnou obec a tím i pro většinu 
obyvatel této obce. I po volbách 
jsem připraven spolupracovat 
s některými zastupiteli. 

Děkuji všem končícím zastupite-
lům, neboť naše spolupráce probí-
hala v tvůrčí a přitom přátelské 
atmosféře, která vždy byla směřo-
vána ve prospěch naší obce a jejich 
občanů a ne pro zájem jedince či 
nějaké vybrané skupiny. 

 
Doufám, že se setkáme u voleb-

ní urny a že budeme všichni volit 
srdcem podpořeným rozumem. 

 

Jiří Bechný, starosta Obce Rapotice 

filu zadavatele byl umožněn přístup 
většímu počtu dodavatelů a tím 
byla možnost získat co nejnižší ce-
nu za dílo.  
* Každá investice pak byl kontrolo-
vána zejména ohledně kvality a 
především ceny. 
* Dále se nám dařilo držet efektivi-
tu každého nákupu, když zastupi-
telstvo kontrolovalo jak potřebu 
nákupu, tak nalezení nejnižší ceny.  
* V neposlední řadě pak starosta, 
který není uvolněný, šetří obci 
téměř 1 milion korun ročně. 

Je krásné a dobré udělat pro 
obec a občany prakticky cokoli, 
dokonce si myslím, že je nutné se o 
to pokusit. 

Vždy je ale potřeba zhodnotit, 
zda na to obec má dostatek peněz 
(vzít si úvěr při současných vyso-
kých úrocích by mohlo být pro 
obec i likvidační) a posoudit, pro 
jaké množství občanů je přínosem. 

Akce, které mají snižovat nákla-
dy, pak podrobit důkladné ekono-
mické rozvaze (ne vždy, co se zdá 
výhodné, je výhodné i ve výsledku). 

Na budoucí finanční situaci bu-
de mít vliv i situace na trhu 
s elektřinou a plynem. Obec má 
zastropené ceny do 31. 12. 2022 
díky tomu, že jsme je vysoutěžili  
na Energetické burze Kladno. 
V současné situaci byly ceny  soutě-
ženy bezvýsledně. Budeme je sou-
těžit i dále a čekat, co udělá sou-
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INFORMACE 

REKONSTRUKCE I/23 MEZI KRALICEMI 

A VÝCHODNÍ KRAJ VYSOČINY 

O termínu není zatím rozhodnuto. 
Investorem akce je Ředitelství silnic 
a dálnic. Doba výstavby bude 4 mě-
síce (3 měsíce uzavírek a 1 měsíc 
dokončovacích prací). 
Oprava vozovky bude provedena 
odfrézováním stávajících asfalto-
vých vrstev a pokládkou vrstev no-
vých. Šířky vozovky i její výšková 
úroveň zůstávají v celém rozsahu 
stavby zachovány.  
Vzhledem k malé šířce vozovky v 
prvních cca 3600 m trasy (mezi 
Kralicemi a Vysokými Popovicemi 
křižovatkou v Rapoticích) je nutné 
při opravě zcela uzavřít silnici veš-
kerou dopravu tak vést po objízd-
ných trasách (mimo jiné i po dálni-
ci D1). Další část na Vysoké Popo-
vice se bude opravovat při kyva-
dlovém provozu. 

V celém úseku silnice I/23 dále bu-
dou pročištěny stávající příkopy, 
opraveny nezpevněné krajnice a 
provedena obnova vodorovného 
dopravního značení. Pročištěny 
budou trubní propustky pod silnicí 
I/23 i pod sousedními sjezdy a pro-
vedena oprava jejich čel. 
Obec Rapotice požadovala, aby 
bylo zapracováno do rozpočtu, že 
podél všech obrub u silnice bude 
provedena řezaná spára a modifi-
kovaná asfaltová zálivka. Při frézo-
vání do hloubky 10 cm komunikace 
s největší pravděpodobností dojde 
k poškození či posunu  stávajících 
chodníkových obrubníků. Proto 
tyto obrubníky budou z 50% vyrov-
nány a z 30% vyměněny za nové. 
V případě, že dojde k posunu chod-
níkové dlažby, bude předlážděna 
v šířce maximálně 1 metr.  

* 
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AKCE, KTERÉ PŘECHÁZEJÍ DO DALŠÍHO OBDOBÍ 

ZŠ RAPOTICE – ROZŠÍŘENÍ ODBORNÝCH UČEBEN - PŮDNÍ VESTAVBA 

Jedná se o výstavbu dvou učeben, dívčích a chlapeckých WC, kabinetu 

pro učitele v půdním prostoru tělocvičny a výstavba druhého schodiště 

z přízemí do prvního patra ve stávající přístavbě školy.  

Na stavbu nám slíbilo dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z Integrova-
ného regionálního operačního programu ve výši 3 769 341,62 Kč. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 757 000 Kč bez DPH. 

Bylo podáno celkem 5 nabídek a tyto byly hodnoceny pomocí kritéria 
nejnižší nabídková ceny. 

Na veřejném zasedání 14. června byl vyhlášen vítěz, firma DEST Morava, 
s.r.o. Další nabídky převyšovaly vítěznou o 300 a 500 tisíc, a dvě o 1 milion. 
S firmou jsme podepsali smlouvu, firma převzala staveniště a o prázdninách 
zahájila i práce. Stavba má být ukončena do 9 měsíců od zahájení prací, tedy 
v dubu příštího roku. 
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RAPOTICE 

11. dubna proběhlo  společného jednání návrhu územního plánu s dotče-
nými orgány, Krajský úřad Vysočina, obcí Rapotice a sousedními obcemi. Na 
základě tohoto jednání krajský úřad vyslovil několik připomínek a požadav-
ků. Tyto byly na počátku září vypořádány. Odbor územního plánování MěÚ 
Náměšť nad Oslavou nyní požádá o zapracování  připomínek projektanta 
územního plánu a ten je do 1 měsíce do plánu zapracuje. Pak Odbor územní-
ho plánování MěÚ Náměšť rozhodne  zda územní plán přepošle na krajský 
úřad nebo se již vypíše jednání s občany. Toto jednání bude vypsáno mini-
málně 30 dnů před jeho uskutečněním. Po celou dobu vypsání (30 dnů) a 
ještě 7 dnů po jednání budou moci občané dávat své připomínky 
k územnímu plánu. Když vše dobře půjde, jednání s občany proběhne v pro-
sinci 2022 nebo v lednu 2023. 

Na vytvoření územního plánu jsme získali příslib dotace od Krajského 
úřadu Vysočina ve výši 100.500 Kč. 

NOVOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI HLAVNÍ A NÁDRAŽNÍ 

Akce je členěna na tři části a sice:  
Lokalita 1: chodník s podélným parkovacím stáním na severním okraji I/23 

(od Outratových po západní okraj obce – na Kralice) 
Lokalita 2: chodník jižní okraj I/23 (od RD Lovečtí a východní okraj obce) 
Lokalita 3: chodník v Uličce (od I/23 k hasičce) 

Z důvodu velkého počtu žádostí na SFDI nám přislíbili dotaci jen na loka-
litu 2, a to ve výši 1 231 218 Kč.  

Protože Ředitelství silnic a dálnic připravuje v dohledné době rekon-
strukci silnice I/23 mezi Kralicemi a východní hranicí Vysočiny před Vysoký-
mi Popovicemi (o této akci dále), rozhodlo se zastupitelstvo realizovat do té 
doby i lokality 1 a 3, a to celé z prostředků obce. Silnice i chodníky tak bu-
dou nové a nehrozí poškození při následných stavebních pracích. Celkové 
rozpočtové náklady na všechny tři lokality jsou 4,62 milionu včetně DPH. 

Obec Rapotice vyhlásila výzvu a zadávací podmínky pro předložení nabí-

dek na zakázku na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

činí 3 820 000,00 Kč bez DPH. Kritériem byla nejnižší nabídková cena. Na 

veřejném zasedání 14. září byla vyhlášena vítězem firma Agumont s.r.o. 

Další nabídky nabídly cenu  o 200 tisíc, o 1 milion a o 1,8 milionu Kč. 

V této době by měla být podepsána smlouva a akce by má být ukončena 
do 30. června 2023, tedy před připravovanou rekonstrukcí silnice I/23. 
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BIOKORIDOR A POLNÍ CESTA U BRABEČNÍKU 

Jedná se o výstavbu biokoridoru a přilehlé polní zpevněné cesty od silnice 
I/23 k lesu Brabečník a podél lesa Brabečník až k bývalému JZD. 

Projektovou dokumentaci na Biokoridor 
zpracovala firma Ing. Jaroslav Krejčí. 
Biokoridor bude mít šířku 15 metrů. Po 
okrajích bude vždy vysázena řada keřů, 
pak bude řada, kde se budou kombinovat 
keře a stromy a v samém srci biokoridoru 
budou tři řady stromů. 
Po 30ti letech by měly být keře vysoké asi 
3 metry a stromy maximálně 15 metrů. 
Projektová dokumentace byla schválena 
pozemkovým úřadem a čeká na realizaci, 
která je připravována pozemkovým úřa-
dem na podzim roku 2023. 
 

 
Projektovou dokumentaci na zpevněnou cestu C1 zpracovala firma PROFI 
Jihlava, spol. s r.o. Komunikace bude mít šířku 4,0 metru.  
19. září bude tato projektová dokumentace zaslána zúčastněným orgánům 
k vyjádření, pak budou zapracovány případné připomínky a požádáme o 
stavební povolení. Získání stavebního povolení se očekává  v  první čtvrtině 
roku 2023. 
Veškeré náklady spojené s výstavbou jak biokoridoru, tak zpevněné cesty, 
půjdou ze státního rozpočtu. Po kolaudaci bude vše předáno Obci Rapotice 
a ta se musí po dobu udržitelnosti o obě stavby starat. 



OBNOVA ZELENĚ 

Máme připravenou obnovu zeleně z prostředků obce. Jedná se o úpravu pietního 
místa na křižovatce a zasazení stromů na Návsi. Na pietním místě jsou zrenovované 
pomníky, odstraněný sloup elektrického vedení a pokácený smrk. Obnovíme zeleň a 
cestičku. Na náves chceme vysadit vzrostlé stormy, které budou stínit dětské hřiště.  
(viz. zpravodaj z června 2020). Cena před krizí se pohybovala kolem 50.000 Kč. 
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RENOVACE KŘÍŽE NA PIETNÍM MÍSTĚ 

V návaznosti na úpravy pietního prostoru na křižovatce jsme chtěli zrenovovat  

vedle pomníků padlých take kříž (na parcelním čísle 1549/8). Nemohli jsme využít 

dotaci, protože kříž není zapsaný ve vlastnictví obce. 

Zjistili jsme, že kříž zbudovali v roce 1832 majitelé hospody, manželé Hoffmannovi. 

Nezanechali potomky, takže se obec může o majetek ucházet. 

Postup je následující: 

Místním šetřením jsme zjistili, že se na našem pozemku nachází opuštěná a neza-

bezpečená nemovitost, a to kamenný kříž. Vyzvali jsme veřejnou vyhláškou vlast-

níka (vlastníky) k převzetí opuštěné nemovitosti dle § 135 občanského zákoníku. 

Lhůta k převzetí je 3 roky a pokud se nikdo nepřihlásí, je věc opuštěná. Pak požádá 

obec o převod vlastnictví do svého majetku. A poté je možné žádat o dotace. 

OBNOVA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ 

Máme vypracovaný projekt na položení nového podloží a umělého povrchu, 
na stavbu vyššího plotu a úpravu areálu. Původní cena 1,2 mil. Kč. Pokoušeli 
jsme se třikrát získat dotaci, bez úspěchu. Pro zvýšení šance jsme vypracova-
li záměr projektu; tyto podklady běžně dostačují pro získání dotace.  

září 2022 

NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE K PYRAMIDĚ  

zahrnuje současně úpravu polní cesty ke  geodetickému bodu (k Pyramidě), 

včetně ozelenění a příkopů v rámci vodohospodářského opatření. 

Díky vládnímu rozpočtovému provizoriu z počátku roku 2022 a v důsledků války na 

Ukrajině nebyly na tuto akci pro rok 2022 uvolněny prostředky ze státního rozpoč-

tu. Z tohoto důvodu nebyly na akci zahájeny žádné práce. Máme přislíbeno, že Po-

zemkový úřad se bude snažit tuto akci dát do státního rozpočtu na rok 2023. Pokud 

by se to podařilo, budou zahájeny projekční práce a posléze požádáme o stavební 

povolení.  

Akci plně hradí Pozemkový úřad. 



Úřední dny na OÚ Rapotice  

starosta: Po 17:00-18:00 St 13:00-15:00, St 17:00-19:00 

místostarosta: Čt 16:30-17:30 

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 

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

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

Milan Laš  

OPRAVA LESNÍCH CEST 
Kromě obnovy lesních porostů je nutné opravovat lesní cesty, které jsou ve špat-
ném stavu, neumožňují svážení vytěženého dřeva avi případný příjezd hasičských 
vozidel. 
Nově je zbudovaná pouze cesta v Boří. Začali jsme spravovat lesní cestu v Zašově; 
zde je porost nejstarší a těžba tu bude probíhat ve velkém.  
Úpravy provádíme, z nedostatku financí, postupně. V roce 2020 jsme na místech 
nejvíce podmáčených protékající vodou umístili drenáž a povrch zpevnili štěrkem. 
Obdobným způsobem jsme pokračovali také v roce 2021 a 2022. 

POZVÁNKA 

Tradiční podzimní DRAKIÁDA 
se uskuteční  v neděli 9. října od 15 hodin u 
sokolovny. 

Pro všechny účastníky je připravena odměna. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA Obce Ra-
potice se budou konat  ve dnech 
pátek 23. září (14—22 hodin) 
a sobota 24. září (8—14 hodin) 
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Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2022  

Příjmy rozpočet 2021 skutečnost 2021 návrh 2022 
Daňové příjmy třída 1  
(podíly z daní, místních a správních poplatků) 7 600 000 Kč 8 531 436,23 Kč 8 500 000,00 Kč 

Nedaňové příjmy třída 2  
(příjmy z vlastních služeb, pronájmy, úroky) 1 100 000 Kč 2 247 411,01 Kč 2 200 000,00 Kč 

Přijaté transfery třída 4 (dotace) 127 900 Kč 5 297 882,34 Kč 125 600 Kč 

Kapitálové příjmy 0 Kč 62 500,00 Kč 0 Kč 

Zůstatek k 31.12.2020   7 632 972 Kč   10 207 475 Kč 

Příjmy celkem 8 276 400 Kč 11 029 633,26 Kč 8 921 900 Kč 

Průmysl a ostatní hospodářství   Výdaje  
1014 dotace (kynologický klub, mysliv. kroužek) 25 000 Kč 25 000 Kč 40 000 Kč 

1031/2 lesy 1 585 000 Kč 1 640 564,10 Kč 1 640 000 Kč 

2212 silnice 20 000 Kč 42 500,00 Kč 30 000 Kč 

2219 komunikace 140 000 Kč 191 180,00 Kč 4 627 000 Kč 

2223 bezpečnost silničního provozu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2310 pitná voda 16 100 Kč 16 080 Kč 15 900 Kč 

2321 odpadní vody 5 460 Kč 5 460 Kč 5 380 Kč 

Služby obyvatelstvu    

3117 školství 7 115 000 Kč 810 058,00 Kč 8 907 895 Kč 

3311 divadelní kroužek 10 000 Kč 10 000,00 Kč 20 000 Kč 

3314 knihovnictví 16 000 Kč 18 616 Kč 19 000 Kč 

3326 oprava pomníku obětem světových válek 35 000 Kč 6 050 Kč 0 Kč 

3341 veřejný rozhlas 5 000 Kč 0 Kč 2 500 Kč 

3399 ostatní záležitosti kultury 40 000 Kč 46 846 Kč 67 000 Kč 

3412 sportovní zařízení obce + ubytovna 290 000 Kč 362 966,13 Kč 300 000 Kč 

3419 sport  135 000 Kč 158 000 Kč 214 000 Kč 

3421 zájmová sport. činnost umělka+dětské hř 15 000 Kč 4 006,97 Kč 5 000 Kč 

3612 bytové hospodářství 371 000 Kč 674 008,32 Kč 250 000 Kč 

3631 veřejné osvětlení 1 669 662 Kč 1 694 908,57 Kč 10 000 Kč 

3635 pořízení nového územního plánu 250 000 Kč 0,00 Kč 250 000 Kč 

3639 komunální služby 820 000 Kč 1 148 451,36 Kč 900 000 Kč 

3722 odpadové hospodářství 820 000 Kč 764 708,00 Kč 580 000 Kč 

3745 péče o vzhled obce 40 000 Kč 1 803 Kč 15 000 Kč 

5512 požární ochrana 205 000 Kč 60 958 Kč 50 000 Kč 

Veřejná správa    

6112 zastupitelstvo obce 466 000 Kč 484 753 Kč 485 000 Kč 

6114 volby do parlamentu ČR 0 Kč 22 301,00 Kč 0 Kč 

6171 vnitřní správa 750 000 Kč 836 106,58 Kč 810 000 Kč 

6310 platba úroků, poplatky 105 000 Kč 84 452,55 Kč 85 000 Kč 

6330 převody vlastním fondům 0 Kč 2 527 000,00 Kč 0 Kč 

6399 ostatní finanční operace 150 000 Kč 166 641,00 Kč 150 000 Kč 

6409 0 Kč 0,00 Kč 58 000 Kč dary, finanční příspěvky 

Financování    

8124 splátka úvěrů  1 416 650 Kč 530 023,59 Kč 1 446 400,00 Kč 

Výdaje celkem 16 460 872,00 Kč 12 341 106,99 Kč 21 033 075 Kč 
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Olympiádu pořádají pro děti z ob-

lasti ORP Náměšť nad Oslavou 

DDM Náměšť n. O., Město Náměšť 

nad Oslavou, Mikroregion Náměš-

ťsko a Mikroregion Chvojnice. 

Sportovce, kteří reprezentovali 

Obec Rapotice, jsme pozvali na 

obecní úřad. Tam jsme jim podě-

kovali za účast a za snahu dosáh-

nout co nejlepších výkonů. Celko-

vé umístění obce na 13. místě z 26 

zúčastněných považujeme za vel-

mi úspěšné! 

Všichni byli odměněni poukázkami 

pro sportovní potřeby, diplomem 

a drobnými předměty. Medailisté 

dostali další poukázky podle hod-

noty umístění. 

Jsme rádi, že se mladí z Rapotic 

zúčastňují olympiády pravidelně a 

těší nás jejich úspěchy. 

 

Zdeněk Strašák 

foto Roman Jánský, DDM Náměšť 

REGIONÁLNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE 24. - 29. 5.  

Děkujeme vám! 
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NAŠI MEDAILISTÉ - INDIVIDUÁLNÍ DISCIPLÍNY 

Veronika Strašáková vylovila v bazénu 1. místo při závodu v plavání! 

Lukáš Svoboda zase vypinkal ve stolním tenisu 2. místo! 

A David Tesař vyběhal 3. místo na běžecké trati! 

strana 11 
září 2022 



V kategorii Ž, M reprezentovali Rapotice v kopané jako tým RAPA a vybojovali 

1. místo! Tým tvořili David Apruzzese. Veronika Apruzzese, Franti-

šek Chreptůn, Adam Krčma, Štěpán Musil a Petr Tesař. Ti všichni se 

celkově umístili na 29. místě z 50 sportovců. 

Michael Kozák vyběhal v týmu štafety 3. místo a rovněž s týmem  

v kopané získal 3. místo. 

Ondřej Žalud byl součástí týmu ve florbalu a fotbalu, v obou disciplí-

nách   získal s týmem 3. místo. 

NAŠI MEDAILISTÉ - TÝMOVÉ DISCIPLÍNY 
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 Celkově Jméno Nejlepší umístění 

1. 95. Strašáková Veronika 
1x , 1x 5., 1x 9. 

2. 146. Tesař David 
1x , 1x 5., 1x 15. 

3. 164. Svoboda Lukáš 
1x  

4. 172. Žalud Ondřej 
2x , 1x 5., 1x 10. 

5. 175. Kozák Michael 
2x , 2x 6., 1x 14. 

6. 237. Toczko Daniel 1x 4., 1x 5., 1x 28. 

7. 239. Patočková Lucie 1x 4., 1x 5. 

8. 250. Soukupová Anna 1x 4., 2x 11., 1x 16., 1x 20. 

9. 268. Černý Dominik 1x 5., 1x 9., 1x 23., 1x 30. 

10. 277. Bartečková Tereza 1x 5. 

11. 284. Žaludová Šarlota 1x 6., 1x 9. 

12. 288. Chadim Lukáš 1x 6. 

12. 288. Chreptůn Antonín 1x 6. 

13. 297. Hort Daniel 1x 7., 1x 20. 

Reprezentantům poděkovali starosta a místostarosta obce a ředitel školy. 
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poskytovatel celkové podíl  

  program náklady dotace podíl obce 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH    100,00%  

2014 Mze 18 880,00 18 880,00 0 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH    100,00%  

2014 Mze 30 900,00 30 900,00 0 

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU   76,55% 23,45% 

2015 POVV 254 248,00 105 000,00 149 248,00 
OBEC RAPOTICE, PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI I/23    76,55% 23,45% 

2015 SFDI 1 546 798,98 1 184 000,00 362 798,98 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH    100,00%  

2015 Mze 38 320,00 38 320,00 0,00 
PODPORA NA AKCE V POROSTECH    100,00%  

2015 Mze 29 400,00 29 400,00 0,00 
FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH    100,00%  

2015 Mze 20 000,00 20 000,00 0,00 
OPRAVA OBJEKTU SOKOLOVNY  21,36% 78,64% 

2015 Fond Vysočiny 140 448,00 30 000,00 110 448,00 

CELKEM rok 2015  2 078 994,98 1 456 500,00 622 494,98 

 100,0% 70,05% 29,95% 

neschváleno 0 0 0 

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU 
zaizolování obvodového zdiva a výměna oken a dveří  
oprava střechy 
nový hromosvod 
vymalování 
úprava zasedací místnosti—hydroizolace podlahy a stěrka. Linoleum, vymalování, nové osvět-
lení a židle 
nové ústřední plynové topení 
nové elektrické bojlery 

OPRAVA OBJEKTU SOKOLOVNY  

venkovní omítky a parapety, fasáda 

DALŠÍ AKCE 

 vyřízení dohody s paní Lukasovou (Bítešká gabion); cena klesla z 372.000 na 268.661,30 Kč 

 oprava vpadlých chodníků a hydrantů 

 oprava hřiště s umělým povrchem 

Zdeněk Strašák 

DOTACE ZÍSKANÉ  V LETECH 2014—2022 
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poskytovatel   celkové podíl   

  program náklady dotace žadatel 

OPRAVA BUDOVY OÚ—ZATEPLENÍ A FASÁDA, PARAPETY 22,07% 77,93% 

2016 Kraj Vysočina 498 320,00 110 000,00 388 320,00 

OPRAVA KAPLIČKY V OBCI RAPOTICE    70,00% 30,00% 

 2016 PORV 599 147,00 419 402,00 179 745,00 

DOTACE NA VÝDAJE JEDNOTEK SDH 2016     100,00%   

2016 HZS Kraje Vys,. 2 000,00 2 000,00 0,00 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  100,00%   

2016 Mze 55 000,00 55 000,00 0,00 

REKONSTRUKCE BUDOVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE      50,00% 50,00% 

2016 GŘ HZS ČR 206 146,00 103 073,00 103 073,00 
OPRAVA PARKET A OPLOCENÍ SOKOLOVNY 25,00% 75,00% 

2016 Fond Vysočiny 120 000,00 30 000,00 90 000,00 
VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU  100,00%  

2016  22 540,00 22 540,00 0,00 

RELAXAČNÍ HŘIŠTĚ  47,91% 52,09% 

2016 Nadace ČEZ 330 000,00 286 000,00 44 000,00 

 CELKEM rok 2016  1 383 153,00    712 015,00    671 138,00    
  100,0% 51,48% 48,52% 

 neschváleno 450 000,00    316 000,00    134 000,00    

KLUB ODPOLEDŇÁČEK 

pro děti, které potřebují zůstat ve škole ještě po 
skončení  družiny 

OPRAVA KAPLIČKY V OBCI RAPOTICE    

statické zpevnění, nové omítky, obložení římsy 

OPRAVY SOKOLOVNY 

nové vstupní dveře 
vymalování vstupu 
nové zábradlí u vstupu 
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poskytovatel celkové podíl 

  program  náklady dotace žadatel 
OBEC RAPOTICE, PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA ULICI BÍTEŠSKÁ      47,91% 52,09% 

2017 SFDI Praha 920 400,00 441 000,00 479 400,00 
VÝCHOVA LESNÍCH POROSTŮ DO 40 LET VĚKU   100,00%  

2017  51 171,00 51 171,00 0 
MALÁ KOMUNÁLNÍ TECHNIKA    80,00% 20,00% 

2017 ČEZ 75 115,00 60 092,00 15 023,00 
VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ "21"    48,00% 52,00% 

2017 Fond Vysočiny 250 000,00 120 000,00 130 000,00 

skutečně čerpáno 43 669,00 20 961,00 22 708,00 
OPRAVA PARKET A PLOTU V OBJEKTU SOKOLOVNY 25,00% 75,00% 

2017 Fond Vysočiny 120 000,00 30 000,00 90 000,00 

SVĚTÝLKOVÝ PRŮVOD  40,00% neschváleno 
2017 Fond Vysočiny 12 500,00 5 000,00 7 500,00 

DEN DĚTÍ V RAPOTICÍCH    40,00%  neschváleno 
2017 Fond Vysočiny 12 500,00 5 000,00 7 500,00 

HERNÍ PRVKY BOŘÍ 2017      93,97% 6,03% 

2017 SZIF, MAS Oslavka 260 730,00 245 000,00 15 730,00 

NAVÝŠENÍ KAPACITY ZÁKLADNÍ ŠKOLY    85,00% neschváleno 
2017   IROP 1 359 127,61 1 155 257,00 203 870,61 

LESNÍ CESTA BOŘÍ    77,96% 22,04% 

2017   SZIF 2 270 802,00 1 770 236,00 500 566,00 
49,72% 50,28% ZŠ REKONSTRUKCE JÍDELNY  

  157 134,00 78 134,00 79 000,00 

 CELKEM rok 2017  5 126 014,61    3 783 717,00    1 342 297,61    
  100,00% 73,81% 26,19% 

 neschváleno 1 384 127,61   1 165 257,00    218 870,61    

OPRAVA PARKET A PLOTU V OBJEKTU SOKOLOVNY - oprava parket, nové oplocení 

východní části,  dlažba a tribuna venku, oprava přípojky pitné vody 

OPRAVA OBJEKTU SOKOLOVNY   

- venkovní omítky a parapety, fasáda 

PŘÍSTAVBA HASIČKY - hodnota 240.000 Kč 

DALŠÍ AKCE 

* nová hasičská stříkačka 
* elektřina na burze 

LESNÍ CESTA BOŘÍ   

proplacení žádosti v roce 2020  

způsobilé výdaje (investiční) 3,982.647,24 

nezpůsobilé výdaje  3,139.483,86 

příspěvek EU 3,783.514,87 

vlastní zdroj financování (5%)    199.132,37 
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poskytovatel celkové podíl 

  program náklady dotace žadatel 

ZPEVNĚNÍ PLOCHY PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD      50,00% 50,00% 

2018 Fond Vysočiny 41 569,00 20 784,00 20 785,00 

ZVÝŠENÍ KAPACITY JÍDELNY ZŠ     24,13% 75,87% 

2018 Fond Vysočiny 323 845,41 78 134,00 245 711,41 

STŘECHA OBECNÍ BUDOVY 21 - 2018  25,50% 74,50% 

2018 POVV 497 988,00 127 000,00 370 988,00 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 6C (K sokolovně)  6,10% 93,90% 

2018 MMR 16 387 373,00 1 000 000,00 15 387 373,00 

OBNOVA SADBOU, ZAJIŠTĚNÍ LESNÍHO POROSTU  100,00% 0,00% 

2018  Výchova les. porostů 38 150,00 38 150,00 0,00 

 CELKEM rok 2018  17 288 925,41 1 264 068,00 16 024 857,41 

  100,0% 7,31% 92,69% 

 neschváleno 0,00 0,00 0,00 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE č. 6C (K sokolovně)  

dešťová kanalizace, nové chodníky, 
zpevnění plochy před sokolovnou 

DALŠÍ AKCE 

 vyřízení dohody s paní Lukasovou (Bítešká gabion); cena klesla z 372.000 na 268.661,30 Kč 

 oprava vpadlých chodníků a hydrantů 

 oprava hřiště s umělým povrchem 
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poskytovatel celkové podíl 

  program náklady dotace žadatel 

RENOVACE PAMÁTNÍKŮ OBĚTEM SVĚTOVÝCH VÁLEK  64,42% 35,58% 

2019 Min. obrany 471 900,00 304 000,00 167 900,00 

ZŠ - UČEBNA POLYTECHNICKÝCH VÝCHOV   89,98% 10,02% 

2019 MMR 2 684 000,00 2 415 000,00 269 000,00 

OPRAVA MÍSTNOSTÍ V OBJEKTU 21 - 2019  20,60% 79,40% 

2019 PRV 616 450,00 127 000,00 489 450,00 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE  100,00%   

2019 PRV 98 745,00 98 745,00 0,00 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE  95,64% 4,36% 

2019 Fond Vysočiny 100 320,00 95 941,00 4 379,00 

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI 2019  36,07% 63,93% 

2019-20 Fond Vysočiny 466 693,00 168 350,00 298 343,00 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ RAPOTICE 2020  70,00%  neschváleno 

2019 Fond Vysočiny 1 822 260,00 1 275 582,00 546 678,00 

 CELKEM rok 2019  4 438 108,00    3 209 036,00    1 229 072,00    

  100,00% 72,31% 27,69% 

 neschváleno 1 822 260,00    1 275 582,00    546 678,00    

OPRAVA MÍSTNOSTÍ V OBJEKTU 21 - 2019  

nová přípojka vody a kanalizace 
garsonka s WC a sprchou  
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poskytovatel celkové podíl 

  program náklady dotace žadatel 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE  50,00% 50,00% 

2020 Fond Vysočiny 41 569,00 20 780,00 20 781,00 

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI 2019  36,07% 63,93% 

2019-20 Fond Vysočiny 466 693,00 168 350,00 298 343,00 

BUDOVA 21 RAPOTICE - ÚPRAVY  17,71% 82,29% 

2020 POVV 564 525,80 100 000,00 464 625,80 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY  100,00%   

2020 kůrovcová kalamita 411 194,00 411 194,00 0,00 

NÁKUP MALOTRAKTORU  a přívěsu 50,00% 50,00% 

2020 PGRFL 672 000,00 336 000,00 336 000,00 

NÁKUP POSTŘIKOVAČE A ZAMETAČE K MALOTRAKTORU 76,03% 23,97% 

2020 ENERGOREGION 2020  81 542,00 62 000,00 19 542,00 

PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ  85,00% 15,00% 

2020 MŽP 926 112,54 787 197,15 138 915,39 

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ RAPOTICE 2020  80,00% neschváleno 

2020 Fond Vysočiny 1 204 000,00 963 000,00 241 000,00 

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ RAPOTICE  100,00%   

2020 SZIF 1 196 000,00 1 196 000,00 0,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II  100,00%   

2020 Fond Vysočiny 35 970,00 35 970,00 0,00 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE  100,00%   

2020 PRVV 135 000,00 135 000,00 0,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  100,00%   

2020 KÚ Vysočina 147 380,00 147 380,00 0,00 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE   92,49% 7,51% 

2020 Fond Vysočiny 197 000,00 213 000,00 0,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II  95,38% 4,62% 

2020 Fond Vysočiny 100 320,00 95 690,00 4 630,00 

 CELKEM rok 2020  4 939 336,34    3 708 561,15    1 230 775,19    

  100,00% 75,08% 24,92% 

 neschváleno 1 204 000,00    963 000,00    241 000,00    

BUDOVA 21 RAPOTICE - ÚPRAVY  

nová přípojka vody a kanalizace, garsonka s WC a sprchou  

OPRAVA OBJEKTU SOKOLOVNY  

venkovní omítky a parapety, fasáda 
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PŘÍSTŘEŠEK NA TRAKTOR  

na dvoře obecního úřadu 
136 695 Kč 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  

127 kusů nových LED svítidel  

poskytovatel celkové podíl 

  program náklady dotace žadatel 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH   100,00%   

2021 Mze 30 900,00 30 900,00 0,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II  100,00%   

2021 Fond Vysočiny 50 000,00 50 000,00 0,00 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY za rok 2019  100,00%   

2021 Fond Vysočiny 539 184,00 539 184,00 0,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  100,00%   

2021 KÚ Vysočina 111 680,00 111 680,00 0,00 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  48,25% 51,75% 

2020 MPO 1 492 164,00 719 922,00 746 082,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH  100,00%   

2021 KÚ Vysočina 19 913,40 19 913,40 0,00 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY za rok 2020  100,00%   

2021 Fond Vysočiny 562 065,00 539 184,00 0,00 

 CELKEM rok 2021  2 805 906,40    2 059 824,40    746 082,00 

  100,00% 73,41% 26,59% 

 neschváleno 0,00 0,00    0,00 
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DOTACE ZÍSKANÉ  V LETECH 2014 - 2022 CELKEM   

 Cena  majetku Získané dotace Podíl obce 

38 060 438,74    16 193 721,55 21 866 717,19 
Všechny akce 

100,0% 42,55% 57,45% 

Bez opravy  komu-
nikace K sokolovně 

v r. 2018  

21 673 065,74 15 193 721,55    6 479 344,19 

100,0% 70,10% 29,90% 



STRATEGICKÝ PLÁN OBCE RAPOTICE 

Plán byl schválený v roce 2021.  

Vypracování a schválení strategického plánu je nutnou podmín-

kou pro získání některých dotací; pokud není akce v plánu uve-

dena, není možné na ni o dotaci žádat. 

K budování a obnově obecního majetku využíváme především 

dotace z různých zdrojů. Realizace akcí byla pozdržena omezení-

mi při pandemii a závisí na dostupnosti finančních prostředků v 

dalších letech. 

 

Rekonstrukce budovy 21  2021 

Úprava zeleně na Návsi 2021 - 2022 

Parkové úpravy zeleně, pietní místo 2021 - 2022 

Rekonstrukce školního hřiště 2021 - 2024 

Rekonstrukce hřiště - umělky 2022 - 2024 

Vybudování chodníku na ulici Hlavní 2021 - 2024 

Rekonstrukce lesní cesty Zašov 2021 - 2022 

Renovace kříže a prostoru na křižovatce 2021 - 2024 

Vybudování tříd, učeben v ZŠ 2021 - 2024 

Revize územního plánu 2021 - 2024 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 2020 - 2024 

 Vybudování aleje na Dolnech 2022 - 2024 

Aktualizace a modernizace webových  

stránek, obnova PC a tiskárny obce 2021 - 2022 

Oprava schodů a východního okolí u sokolovny   2021 

 

* 

strana 21 
ZPRAVODAJ 



Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

14. BŘEZNA 2022 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE  

Starosta informoval přítomné občany o stavech na účtech - cca 10 mil. Kč. 

Obec splácí měsíčně úvěr v částce 111 200 Kč na rekonstrukci silnice 

K sokolovně, celková částka úvěru činila 8 000 000 Kč. V měsíci březnu bude 

splacena poslední splátka úvěru na zakoupení traktoru pro potřeby v lese ve 

výši 112 000 kč.  

V sokolovně probíhá rekonstrukce záchodů, nové dveře, nové obklady, nová 

dlažba, nové vedení vody bude protaženo ze záchodů až k darlingu ve sklepě 

pod sokolovnou.  

Rozpočet na výstavbu nových učeben v základní škole se rozčleňuje na uzna-

telné a neuznatelné náklady. Celkově činí 7 mil. korun. Stavba by měla pro-

běhnout do konce listopadu letošního roku, může se na základě žádosti pro-

dloužit na květen příštího roku.  

Výstavba chodníků, je vydáno stavební povolení, požádalo se o dotaci, vý-

stavba je rozdělena do tří etap. Rozpočet činí 4 600 000 Kč.  

Územní plán – v nejbližších dnech bude vyhlášeno společné jednání 

s odbornými firmami. Budou vyzvány odborné firmy, které budou moci při-

pomínkovat územní plán obce a poté dojde k jednání z občany. 

Olympiáda Náměšť nad Oslavou – v letošním roce se opět uskuteční olympi-

áda dětí a mládeže, a to od 24. do 29. 5. 2022.  

Pozemkové úpravy – jedná se o asfaltovou cestu k pyramidě a biokoridor 

směrem cesta od hlavní silnice k Lesnímu Jakubovu, vše je v jednání. Jako 

projektant byl vybrán ing. Krejčí, do září 2022 má za úkol vypracovat projekt 

až ke stavebnímu povolení. Stavba se uskuteční v roce 2023. 

Chystané akce:  22. května 2022 – posezení se seniory,  

 16. 6. 2022 – den dětí 

 

strana 22 
září 2022 



SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Rozpočet na rok 2022 

* Střednědobý výhled na roky 2023 – 2024 

* Rozpočet na rok 2022 

* Darovací smlouva uzavřená s Radkem Tesařem o darování pozemku p. č. 

915/8 o výměře 72 m2 

* Smlouva příkazní uzavřená mezi Obcí Rapotice a IPI Žďár nad Sázavou, 

předmětem smlouvy je žádost o dotaci v rámci projektu zvyšování bezpeč-

nosti a bezbariérové úpravy chodníků Rapotice lokalita 2 

* Smlouva příkazní uzavřená mezi obcí Rapotice a IPI Žďár nad Sázavou, 

předmětem smlouvy je závazek příkazníka zařadit pro příkazce splnění po-

vinností jako žadatele o dotaci. 

* Smlouva příkazní uzavřená mezi obcí Rapotice a IPI Žďár nad Sázavou, 

předmětem smlouvy je závazek příkazníka zařídit pro příkazce splnění 

všech jeho povinností jako žadatele o dotaci Rozšíření odborných učeben 

ZŠ Rapotice 

* Smlouva o dílo uzavřená 

mezi Obcí Rapotice a firmou 

ING-FOREST, s.r.o., předmě-

tem smlouvy je zpracování a 

předání územního lesního 

hospodářského plánu 

s platností od 1. 1. 2023 do 

31.12. 2032. 

* Spisový a skartační řád Obce Rapotice 

* Převod hospodářského výsledku ZŠ Rapotice za rok 2021, Základní škola 

podala žádost o převod hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 

88.539,30 Kč do rezervního fondu 

* Výzva vlastníkovi (vlastníkům) k převzetí opuštěné nemovitosti dle § 135 

občanského zákoníku, jedná se o kamenný kříž na pietním místě 

* 
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14. ČERVNA 2022 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE  

Starosta obce informoval přítomné o pozemkových úpravách a uvolnění fi-

nancí na zbudování biokoridoru u silnice č.23 (směr Třebíč)  odbočka vpravo 

– cesta na Lesní Jakubov, který bude doplněn a další stromy . V krátké době 

bude vybrán zhotovitel a na jaře v roce 2023 se začnou provádět úpravy. 

Dne 13. 7. proběhne na OÚ jednání o polní cestě na Brabečník a k bývalému 

družstvu. Z travnaté cest by měla vzniknout cesta položena štěrkem. Dále se 

bude jednat o cestě k pyramidě, zde by měla být položena asfaltová cesta. 

Provedla se rekonstrukce záchodů a vstupní části v sokolovně, ještě bude 

doděláno zábradlí při schodech hlavního vstupu pro bezpečnost starších ná-

vštěvníků. 

V jarních měsících příštího roku se bude opravovat hlavní silnice č.23 od Kra-

lic nad Oslavou po hranice Jihomoravského kraje. V této době je nutné 

v obci opravit špatné obrubníky dobudovat nové chodníky a opravit stávající 

a odkanalizovat chodníky. Po opravě silnice nám do nového stavu ředitelství 

silnic a dálnic nepovolí žádné úpravy. 

Uskutečnilo se výběrové řízení na zbudování nových učeben nad tělocvičnou 

– vítězem se stala firma DEST Morava s.r.o. Moravské Budějovice.  

Nemovitost č.p. 21 – nová fasáda, částečná dotace z programu POVV. 

Uskutečnilo se setkání se seniory, uskutečnila se tradiční pouť, bude násle-

dovat oslava dne dětí a vítání občánků.  

Cena plynu a elektřiny je pro obec zafixována do konce letošního roku. 

Informace o hospodaření v obecních lesích a jejich stavu informoval Mgr. 

Strašák. Vykupuje se i dřevo na vlákninu. Protože veškeré dřevo nyní odebí-

rají pily, je málo palivového dřeva.  Na pokrytí kůrovcové kalamity získala 

obec finanční příspěvek.  

Prodražila se cena pletiva oplocenek z 35 000 Kč na 70 000 Kč. 
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Závěrečný účet obce za rok 2021 (schváleno s výhradou) 

* Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

* Hospodaření ZŠ Rapotice za rok 2021 

* Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) a přijmutí dotace na Rozšíření 

odborných učeben ZŠ Rapotice 

* Schválení výběru zhotovitele na Rozšíření odborných učeben ZŠ Rapotice 

- DEST Morava s.r.o. 

* Schválení zadání veřejné zakázky a zadávacích podmínek pro předložení 

nabídek  na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení na Rozšíření odborných učeben ZŠ 

Rapotice  

* Schválení textu smlouvy a zmocnění starosty k podpisu smlouvy 

s vybraným zhotovitelem Rozšíření odborných učeben ZŠ Rapotice 

* Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 1/2022 pro FC 

Rapotice a O děti postaráno 

* Darovací smlouva—poskytnutí příspěvku pro Oblastní charitu Třebíč, 

Oblastní charitu Rajhrad a Domov sv. Anežky Velký Újezd 7 

* Smlouva o dílo č. 012022 s firmou STROB STAV, s.r.o. na rekonstrukci 

dámských a pánských WC objektu sálu sokolovny  

* Smlouva o dílo č. 022022 s firmou STROB STAV, s.r.o. na Rekonstrukce 
fasády objektu bydlení Bítešská 21 

* Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 012022 s firmou STROB STAV, s.r.o.
(části vymalovaných stěn se loupou; tyto budou opraveny. Rozsah prací viz 
položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy 

* Smlouva o poskytnutí práv k užívání software s firmou ALIS (pro OÚ) 

 Smlouva o zřízení služebnosti se Správou železnic, státní organizace; 
smlouva se týká dálkových kabelů sdělovacího zařízení  

* Schválení dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. TRA-V-29/2022 
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RŮZNÉ 

Odsouhlasení počtu zastupitelů rok 2022- 2026. Zastupitelstvo obce 

Rapotice odsouhlasuje 7 členů zastupitelstva pro volební období 2022-26 

 

DISKUZE 

Mgr. Strašák informoval občany o nových webových stránkách obce. 

paní Senciová – na stránkách obce chybí vyhláška o nočním klidu – bude 

doplněno. 

paní Senciová – chybí také obsazení sokolovny – bude doplněno. 

paní Valachová – od kterého domu začíná ulice Nádražní, chybí cedule - 

Cedule s názvem ulice bude nainstalována. 

* 

 

 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE  

Starosta informoval přítomné občany o stavech na účtech - cca 10 mil. Kč. 

Obec splácí měsíčně úvěr v částce 111 200 Kč na rekonstrukci silnice 

K sokolovně, celková částka úvěru činila 8 000 000 Kč. V měsíci březnu bu-

de splacena poslední splátka úvěru na zakoupení traktoru pro potřeby 

v lese ve výši 112 000 kč.  

14. ZÁŘÍ 2022 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme Petře Žaludo-

vé, která intenzivně a 

pečlivě dokumentuje ži-

vot v obci.  

Díky její obětavosti jsme 

Vám mohli ve zpravodaji 

představit průběh jednot-

livých akcí. 
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Zdeněk Strašák 

ZPRÁVA O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2021 

Naše obec hospodaří na lesní ploše o výměře 92,7 hektaru. Máme vy-
pracovaný Lesní hospodářský plán. O les pečuje odborný lesní hospo-
dář Ing. Přemysl Tomek.   
Pravidelně kácíme staré porosty, dřevo Ing, Tomek prodává na pilu 
(místní, v Retzu a do Číny). Vymýcené plochy zalesňujeme. Dlouhodo-
bě zalesňujeme tak, abychom v maximální míře obnovili druhovou 
pestrost a přirozenou skladbu lesa. Vysazujeme pestrou skladbu dře-
vin přizpůsobenou konkrétnímu stanovišti. (Ukázku úspěšné výsadby 
můžete vidět v Okrouhlíku vlevo u lesní cesty na Jakubov).  Taková 
výsadba je však náročnější a dražší. 
Hospodaření v roce 2020 bylo výrazně postižené kůrovcovou kalami-
tou.  Nezůstaly nám žádné porosty, které by byly v pořádku. Výsadbu 
jsme provedli v maximální možné míře; limitující byl nedostatek pra-
covních sil, ale především nedostatek sadby. Výraznou pomocí jsou 
v tomto případě dotace z Kraje Vysočina. 
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TĚŽBA DŘEVA 

V roce 2021 probíhala pouze těžba kalamitní.  Stromy napadené 
kůrovcem je třeba vytěžit, dopravit na svozové místo a prodat na ně-
jakou pilu.  

Potýkali jsme se s nedostatkem těžařů a nárůstem mezd pracov-
níků v lese. Přepravci jsou zahlceni a nestačí dřevo odvážet; pokud se 
dřevo neodveze včas, znehodnotí se a jeho cena klesne. 

Příznivou zprávou je, že nehrozí pokuty za neodvezené dřevo a 
že kraj poskytuje dotace na zalesňování a snížení ztráty kůrovcovou 
kalamitou. 

Rok 2021 byl nakonec příznivý. Ceny za prodej dřeva nečekaně 
vzrostly a podařilo se nám získat více dotací. Péčí lesního hospodáře 
tak byl prodej výnosnější, než jsme čekali. 

Maximální výše těžby na roky 2013-2022 je stanovena Lesním 
hospodářským plánem na 8200 m3. Od roku 2013 do 2018 bylo cel-
kem vytěženo 3963 m3. V letech 2019 až 2021 potom dalších 
3 166 m3. 

Dřevo nabízíme také palivářům. Odebírají pravidelně. Veškeré 
požadavky jsme schopni pokrýt a dřeva bylo stále dostatek. 

Množství vytěženého dřeva 2021 

2016     490 m3 (nahodilá těžba) 

2017     460 m3 (nahodilá těžba) 

2018    982 m3 (kalamitní těžba - vichřice) 

2019 1 490 m3 (kůrovec) 

2020    701 m3 (kůrovec) 

2021      975 m3 (kůrovec) 

strana 28 
září 2022 



PRODEJ DŘEVA 
 

PRODEJ DŘEVA NA PILU 

Obecní dřevo prodává jménem obce v souladu s uzavřenou 
smlouvou Ing. P. Tomek. 

V důsledku nadbytku kůrovcového dřeva byly nízké výkupní ce-
ny. V průběhu roku ceny začaly stoupat. Zpočátku nebyl zájem o ků-
rovcové dřevo, to se průběžně měnilo. Stejně jako zájem o různé dru-
hy. Ing. Tomkovi, který nám zajišťuje práce v lese a prodej dřeva, se 
podařilo všechno vytěžené dřevo průběžně prodávat. Také všechno 
palivové dřevo se dařilo rozprodat, nezbylo nám takové, které by ne-
bylo k použití.  

 

Prodej dřeva na pilu v roce 2021 

PRODEJ DŘEVA PALIVÁŘŮM 

  datum   množství m3 CELKEM Kč 

č. 1 13.01.2021 640296 119,48 71 688,00 Kč 

č. 2 03.03.2021 640823 50,68 50 875,00 Kč 

č. 3 04.03.2021 výkupní lístek 22 31,77 4 694,50 Kč 

č. 4 05.03.2021 výkupní lístek 23 34,43 36 078,50 Kč 

č. 5 30.03.2021 výkupní lístek 40,47 22 689,58 Kč 

č. 6   výkupní lístek 40,00 30 655,60 Kč 

č. 7 01.04.2021 7680169 296,23 159 242,50 Kč 

č. 8 26.05.2021 641023 59,20 80 618,00 Kč 

č. 9 15.07.2021 7680245 125,16 196 982,30 Kč 

č. 10 25.08.2021 7680293 141,28 276 659,10 Kč 

č. 11 30.11.2021 7680313 36,01 154 324,70 Kč 

 
CELKEM 2021 974,71 1 084 507,28 Kč 
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PÉČE O LES 

Kraj Vysočina poskytuje dotace na zalesňování a snížení ztráty 
kůrovcovou kalamitou. V roce 2021 jsme obdrželi dotace v celkové 
výši 670 777,40 Kč při spoluúčasti obce 0 Kč (0%). 

Práce v lese je díky obnově po kůrovci stále víc. Jsou náročné na 
počet pracovníků. Významně pomáhají obecní zaměstnanci. Ale tato 
práce je špatně placená, takže lidí ubývá. Práce se zdražuje.  

Vykácené prostory znovu zalesňujeme. Rozloha těchto ploch se 
stále zvyšuje. S výsadbou nových stromků začínáme ihned, jak to po-
časí dovolí. Oplocenky i výsadbu zajišťovali obecní pracovníci i další 
najatí. Dosazování sazenic proběhlo především v Okrouhlíku a v Zašo-
vě. Připravovaly se plochy na satbu a oplocenky. Instalovaly se 
v závislosti na počasí a možnostech obecních pracovníků.  

Zdražují se i vstupy do lesního hospodářství (sazenice, postřiky 
atd.). Z důvodu velké poptávky je cena sazenic stále vyšší. A hlavně – 
sazenic je nedostatek, nejsou. Na péči o porost klademe zvláštní dů-
raz. Vznikají pěkné mladé smíšené porosty. 

Dřeva byl nadbytek. Prodej místním palivářům probíhá po celý 
rok, bez omezení. Zájem palivářů výrazně stoupl na koci roku 
v souvislosti s energetickou krizí. 

Množství dřeva prodaného palivářům … 454,30 m3 
Cena dřeva prodaného palivářům … 187 610 Kč  

(z toho částka 24.000 Kč bude splacena v roce 2022) 
 
 

CENY DŘEVA PRODÁVANÉHO PALIVÁŘŮM 

 
P vyčištění paseky       -     0 Kč 

S samotěžba                 - 250 Kč 

L z lesa volné              - 300 Kč 

O z odvozního místa   - 400 Kč 
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ZPRAVODAJ 

datum faktura výdaje - DPH výdaje + DPH 

 CELKEM 570 937,00 Kč 687 082,00 Kč 

14.05.2021 2101030 347 544,00 Kč 419 899,00 Kč 

08.06.2021 2101032 27 000,00 Kč 32 670,00 Kč 

22.12.2021  2101081 169 393,00 Kč 201 843,00 Kč 

04.01.2022 2201001 27 000,00 Kč 32 670,00 Kč 

Výsadba: 2017   9.950 sazenic 

 2018   8.100 sazenic 

 2019 18.350 sazenic  
 (navýšení o 126%); (odhad byl 10-15 tisíc) 

 2020 22.400 sazenic  
 (opět navýšení, o 22%) 

 2021 10.700 sazenic 

Suché stromy, z nichž kůrovec vylétl, necháváme stát, aby vytvo-
řily na pasekách alespoň trochu stín pro nové sazenice.  

* 

 

Kromě obnovy lesních porostů je nutné opravovat lesní cesty, 
které jsou ve špatném stavu, neumožňují svážení vytěženého dřeva a 
případný příjezd hasičských vozidel. 

Nově je zbudovaná pouze cesta v Boří. Začali jsme spravovat lesní 
cestu v Zašově; zde je porost nejstarší a těžba tu bude probíhat ve vel-
kém.  

Úpravy provádíme, z nedostatku financí, postupně. V roce 2020 
jsme na místech nejvíce podmáčených protékající vodou umístili dre-
náž a povrch zpevnili štěrkem. Obdobným způsobem jsme pokračovali 
v roce 2021. 

 
CENA ZA PRÁCE V LESE 2021 

 

 

 

 

 

 

Z celkové částky na péči o les činí 310.639 Kč podíl na oplocenky 
přípravu půdy a nákup sazenice. 
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Ceny a množství prodaného dřeva jsou závislé na ochotě pil dřevo při-
jímat. Ve druhém pololetí se situace zlepšila. 

Ztráty z části kompenzujeme dotacemi.  

 PRÁCE PROVEDENÉ V LESE 2021 

Odborná lesní správa (4.500 Kč / měsíc) 
Zpracování krajské dotace 
Oplocenky – kůly, pletivo, vrtání děr    
Těžba dřeva a přiblížení – polomy, kůrovec  
Odvoz klestu z paseky  
Příprava půdy a drcení klestu 
Shrnování ostružiny  
Sadba           
Kůly k tubusům 
Značkování sprejem 
Instalace feromonových lapačů  
Feromonové odparníky 
Kazetový lapač  
Prořezávka  
Chemická ochrana proti buření  

VÝDAJE 687 082,00 Kč 

práce v lese 633 082,00 Kč 

práce odborného lesního hospodáře 54 000,00 Kč 

podíl obce na dotacích 0,00 Kč 

    

PŘÍJMY 1 942 894,68 Kč 

prodej dřeva na pilu 1 084 507,28 Kč 

prodej dřeva palivářům 187 610,00 Kč 

dotace 670 777,40 Kč 

    

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ + 1 255 812,70 Kč 
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ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V ZŠ 

Počet žáků  

  domácí výuka 

1. ročník 12 1 

2. ročník 12 1 

3. ročník 16  

4. ročník 7 1 

5. ročník 14  

CELKEM 61 3 

Zaměstnanci 

Mgr. Roman Jánský 
ředitel školy 

třídní učitel 3. ročníku 

Mgr. Jitka Hovězáková 
třídní učitelka 2. a 4. ročníku 

DiS. Hana Kryštofová 
učitelka 

vychovatelka školní družiny 

Jana Žvachulová 
učitelka 

vychovatelka školní družiny 

Mgr. Sabina Šťávová 
učitelka 1. ročníku 

RNDr. Dagmar Jánská 
třídní učitelka 5. ročníku 

Jana Žvachulová 
učitelka 

vychovatelka školní družiny 

Milica Krejčová 
asistentka pedagoga 

účetní 

Alexandra Stopková 
školnice 

školní jídelna 

Foto Petra Žaludová 
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HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK 18. 4. 2022  

Foto Petra Žaludová 

Vajíčka snesl FC Rapotice ve spolupráci s OÚ Rapotice 
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Z ČINNOSTI SDH 

Za SDH Rapotice Jan Chadim 

Foto Petra Žaludová 

Dobrý den, vážení čtenáři. Rádi bychom vás obeznámili v pár 
řádcích o činnost sboru dobrovolných hasičů. 

Z důvodu omezení covidem jsme spoustu věcí nemohli usku-
tečnít. Letos jsme chtěli uspořádat již tradiční ples 
SDH, ale bohužel, nemohli jsme. 

První neomezenou akci byly tradičně Rapotické gulá-
še. Již od rána byl cítit kouř a vůně připravovaných 
gulášů. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 mužstev. 
Každý si přišel na své. Od maďarských guláši až po 
klasické guláše. K dobře náladě nechybělo ani krásné 
počasí a nemělo to chybu. Letošními mistryněmi se 
staly Petra Žaludová a Blanska Krejčí. Druhé místo 
získaly Edita Kopuletá a Lenka Chadimová, třetí byl 
Stanislav Klement  Ještě jednou gratulujeme! 

Po gulášování nás čekaly závody v Jakubově kde jsme se zúčastnili pouze s 
týmem malých hasičů, kteří obsadili krásné druhé místo. 
V půli prázdnin se uskutečnil den otevřených dveří u hasičské zbrojnice. S 
opékáním prasátka. A s doprovodem country kapely pod vedením pana 
Jiřího Salajky. Akce se skutečně povedla a všichni se výborně bavili. 

V přelomu září jsme do sboru zakoupili motorovou sportovní stříkačku 
PS 12,  která bude využívána na sport pro děti a dospělé. 

Za zmínku stojí požár osobního vozu v měsíci dubnu, kdy jednotka zasaho-
valo v brzkých ranních hodinách. Požár s pomocí profesionálních hasičů 
zvládla. 

Doufáme, že vše už budeme moci 
realizovat bez nějakých opatření a 
omezení a budete se moci těšit na 
vše, co jste s hasiči zvyklí. 

Děkujeme všem za podporu a přízeň.  

Hasičstvu zdar ohni zmar! 
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RAPOTICKÉ GULÁŠE 14. 5. 2022  

Foto Petra Žaludová 

Guláše vařil SDH Rapotice 
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Sobota  8. ledna 2022 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v obci Rapotice 

činil 26  870 Kč. Děkujeme všem občanům za fi-

nanční příspěvek. 

Úterý  1. března 2022 

Humanitární pomoc pro Ukrajinu - sběrné místo 

sokolovna Rapotice,  

Čtvrtek 10. března 2022 

Dnes v 10:00 zazní z obecního rozhlasu hymna Ukrajiny na podporu ze-

mě, která zažívá nesmírně těžké chvíle. 

Pondělí 14. března 2022 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce v zasedací místnosti OÚ. Na 

programu zasedání jsou zahájení, schválení programu, zpráva z činnosti 

zastupitelstva obce od 15. 12. 2021, schválení rozpočtu obce na rok 2022, 

schválení střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024, schválení smluv, 

různé, diskuse a závěr. 

Sobota 26. března 2022 

* Fotbalový klub Rapotice, zve všechny své příznivce ke sledování 

prvního jarního mistrovského utkání svých družstev. Družstvo mužů B 

přivítá na domácím hřišti družstvo Sokola Hrotovic. V neděli 27. března 

zajíždí  A družstvo do Herálce. 

Středa 6. dubna 2022 

* Premiéra slibovaného unikátu, vysílání dvou dílů o řece Oslavě a 

okolí, které před časem podpořil Mikroregion Náměšťsko.  

Sledujte na PRIMA ZOOM od středy, čeká vás hluboký meditační proži-

tek po celých 45 min.!  

https://zoom.iprima.cz/porady/oslava-proudu-geologicky-unikat/oslava-

proudu-geologicky-unikat-1-upoutavka#_il=top-menu 

Oslava proudů: Geologický unikát (1) (středa 6.4. v 21:10, Prima Zoom) 

Oslava proudů: Geologický unikát (1) (sobota 9.4. v 17:00, Prima Zoom) 

Oslava proudů: Geologický unikát (2) (středa 13.4., v 21:05, Prima Zoom) 

Oslava proudů: Geologický unikát (2) (sobota 16.4., v 17:00, Prima Zoom 

Sobota 9. dubna 2022 

* Zápis do 1. ročníku Základní školy Rapotice proběhne v budově školy 

od 8 hodin. 

září 2022 



*Sbor dobrovolných hasičů Rapotice pořádá nábor mladých hasičů 

od 6 let od 14:00 u hasičské zbrojnice. 

 Divadlo z Rapotic uvádí od 17:00 v sokolovně v Rapoticích hudební 

pohádku MACH A ŠEBESTOVÁ v úpravě Vlastimila Pešky.  

Pondělí 18. dubna 2022 

* Fotbalový klub FC Rapotice, ve spolupráci s obcí Rapotice, pořádá v 

pondělí 18.dubna jarní procházku pro děti a dospělé pod názvem: Hledá-

ní Velikonočních vajíček. Akce se uskuteční ve sportovním areálu FC 

Rapotice. Začátek je ve 14 hodin. Občerstvení pro děti i dospělé je připra-

veno. Na konci bude možné opékání vlastních i na místě zakoupených 

špekáčků. Těšíme se na hojnou účast.  FC Rapotice děkuje všem sponzo-

rům, kteří se podíleli na této akci. 

Sobota 22. dubna 2022 

* Od 18 hodin se uskuteční v kapli na ulici Hlavní koncert skupiny 

LISTOVĚJ - hudba z Vysočiny. 

Sobota 30. dubna 2022 

* Kynologický klub Rapotice pořádá v sobotu 30. 4. 

2022 od 19:00 na cvičišti KK Rapotice "Pálení čaroděj-

nic". Program: 19:00 - 20:00 dětské soutěže o ceny, 20:00 

- 20:30 ukázka z výcviku psů, 20:30 - ?? upálení fiktivní 

čarodějnice a volná zábava. Kuřecí v kotlíku, čepované 

pivo, víno, limo zajištěno. 

Pátek 6. května 2022 

* Mobilní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, přistave-

ní VOK proběhne v pátek 6.5.2022. Kontejnery budou přistaveny u soko-

lovny a na návsi. Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 

7.5.2022 od 9:00 do 10:00 na parkovišti u obecního úřadu. 

Sobota7. května 2022 

* Kynologický klub Rapotice pořádá v sobotu 7.5.2022 od 9:00 do 

11:00 sběr šrotu. Šrot shromážděte před svými rodinnými dom-

ky, případný požadavek na výpomoc s vynesením těžkých kusů nahlaste. 

Neděle 8. května 2022 

* Toulky jarní přírodou se uskuteční v neděli 8.5.2022, sraz je v 9:00 u 

rapotické sokolovny a v 9:30 u sudického obchodu. Trasa bude probíhat 

údolím Chvojnice a Oslavky ke kantýně u Senorad. Během cesty budou 

probíhat hry pro děti, táborák. Občerstvení vlastní. 

Úterý 12. května2022 

* Zápis dětí do Mateřské školy Sudice. Zápisu se účastní děti, které 

do 31. 8. 2022 dovrší 3 roky.  
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Pátek 13. května 2022 

* Vyzýváme občany, aby v případě výskytu vozidla značky MAZDA 6, se-

dan, šedé barvy s tmavými skly, v naší obci informovali ihned 

POLICII ČR na tel číslo 158.  

Sobota 14. května 2022 

* SDH pořádá tradiční Rapotické guláše. 

Neděle 12. června 2022 

* Vítání občánků v budově Obecního úřadu. Přivítali 

jsme i novorozence odrostlejší, kteří byli zanedbaní 

kvůli covidovým opatřením. 

Úterý 14. června 2022 

* V úterý se v 19.00 uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce v 

zasedací místnosti OÚ.  

Sobota 18. 6. 2022 

* Tradiční Rapotický sedmiboj na umělce za sokolovnou pořádá Miroslav 

Chadim. 

Pondělí 11. července 2022 

* V naší obci proběhne očkování psů a králíků. 

Pondělí 15. srpna 2022 

* Žádáme majitele psů, aby nenechali své psy vykonávat potřebu do pís-

ku v prostorách dětských hřišť na návsi a u bytovek.  

Čtvrtek 1. září 

* Základní škola Rapotice oznamuje, že slavnostní zahájení školního 

roku se uskuteční v budově školy. Rodičům žáků prvního ročníku budou 

poskytnuty potřebné informace, v případě zájmu budou moci na místě 

přihlásit své dítě k odběru školních obědů a přihlásit je do školní družiny.  

Pondělí 5. září 2022 

* Výměna jodidových tablet - V měsíci září 2022 končí platnost jodidových 

tablet, občané si je mohou vyměnit v úředních hodinách na obecním úřa-

dě za nové. 

Informace o dávkování jsou uvedeny přímo v příbalovém letáku v každém 

balení. Bližší informace k účelu použití lze najít v Základních informacích 

pro případ radiační havárie JE Dukovany, které jsou součástí kalendáře 

od Jaderné elektrárny Dukovany. 

Pátek 9. září 2022 
* TJ Sokol Rapotice SPV zve občany na "Rapotické hody", které se usku-

teční v sobotu, zítra, 10. září 2022. Ve 13:00 sraz krojovaných u sokolov-

ny, zvaní po obci. Od 20:00 hraje k tanci a poslechu dechová hudba GA-

LÁNI. Představení besedy cca 21:15. 
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Dětský den pořádal FC Rapotice ve spolupráci s rapotickými spolky a za podpory Obce Rapotice  

DĚTSKÝ DEN 19. 6. 2022  

Foto Petra Žaludová 
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POSEZENÍ SE SENIORY 22. 5. 2022  

Foto Petra Žaludová 

Posezení vymyslel OÚ Rapotice 
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JARNÍ TOULKY 8. 5. 2022 

Foto Petra Žaludová 

Trasa probíhala údolím Chvojnice a Oslavky ke kantýně u Senorad. Během cesty 
probíhaly hry pro děti a táborák.  

Toulkami vodil Milan Kopuletý 
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Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 

 Vážení spoluobčané,  

na začátku nové sezóny se ještě nejprve ohlédneme za již skončenou 
loňskou, která byla vpravdě historická.  

Áčko poprvé v historii klubu postoupilo do nejvyšší krajské soutěže! 

 O postup jsme téměř do posledních chvil bojovali 
s rivalem z Dukovan, na jehož hřišti na jaře přišla 
také naše jediná porážka (3:0). Rozuzlení přineslo 
až předposlední kolo a souhra okolností. Nám se 
podařilo zdolat na svém hřišti Jemnicko, zatímco 
Dukovany doma nečekaně prohrály s Moravcem 
0:1, což znamenalo, že již kolo před koncem jsme 
mohli oslavit vítězství v 1. A třídě skupiny „B“ a 
postup do nejvyšší krajské soutěže.  

Sezónu jsme nakonec zakončili s pouhými třemi 
porážkami během celého ročníku se skóre 92:30 a 
ziskem 63 bodů. Postupové oslavy naplno propukly 
po posledním kole, v němž jsme remizovali na půdě 
Kostelce 3:3. Nejlepším střelcem týmu, ale i celé 
soutěže se stal Michal Sobotka se 34 přesnými zá-
sahy. Z postupu se nakonec radovaly i Dukovany, 
protože Přibyslav, tradiční účastník krajského pře-
boru, přihlásila pouze 1. B třídu. Béčko pod vede-
ním trenéra Josefa Tesaře pak sezónu zakončilo na 
klidném 8. místě. 
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Týmy mladších a starších žáků spojující hráče Rapotic a Ketkovic již 
druhý rok působily pod vedením trenéra Aleše Kolaříka v krajské 1. třídě. 
Žáci zakončili sezónu posledním utkáním v Nedvědici již v polovině června. 
Z Ketkovic v této druhé společné sezóně nastupovali Denis Nekuda, Jan 
Mohelský, Vojtěch Karaus, Dominik Popelka, Tadeáš Matoušek, Jáchym 
Matoušek, Šimon Komínek a Matěj Daněk.  

V jarní části jsme se v obou kategoriích průběžně vypořádávali se 
zraněními a nemocemi, a to více než na podzim. Avšak i díky zapojení kluků 
patřících ještě do kategorie starší přípravky Lukáši Chadimovi, Maxi Otcelo-
vi a Patrikovi Nabytému jsme dokázali utkání zvládnout a odehrát i na sluš-
né úrovni. To stejné platí i o starších žácích, které pravidelně doplňovalo 
několik hráčů z mladších. I díky Davidu Tesařovi, Tomáši Jašovi, Šimonu Do-
ležalovi či Jáchymu Matouškovi, kteří chodili za starší nejčastěji, jsme vždy 
měli dostatek hráčů k utkání. Z mladších žáků se v celé sezóně střelecky 
nejvíce dařilo Davidu Tesařovi (23), Šimonu Doležalovi a Tomáši Jašovi (8). 

I vzhledem k většímu počtu hráčů ze starší přípravky se jarní část výsled-
kově na první pohled nepovedla tak dobře a přišly i porážky s týmy, které 
byly pod námi. Na druhou stranu ke konci jara již bylo vidět, že mladší kluci 
nejsou jen do počtu a daří se jim postupně prosazovat ve starší kategorii, 
což se jistě pozitivně promítne do další sezóny. I přesto jsme odehráli kva-
litní utkání proti silným soupeřům. Remizovali jsme na půdě prvních Štoků 
0:0 a mohli i vyhrát. Doma se nám podařilo skolit třetí Želetavu 3:2 a výhru 
5:3 jsme dovezli i ze hřiště nejvzdálenějšího soupeře z Pacova.  
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Podobné hodnocení jistě můžeme použít i pro starší žáky. Jaro bylo opět 
výsledkově horší, ale herně byl znatelný posun zejména u mladších hráčů. 
Mezi nejpodařenější zápasy patřila přestřelka s tehdy třetím Rantířovem, 
který jsme doma porazili i díky napínavé koncovce zápasu 4:3 či vítězství 6:3 
na půdě již slavící Nedvědice, která postoupila do krajského přeboru. Herně 
se nám dařilo i proti týmu z nejvyšších pater, Pacovu, ale i kvůli nepromě-
ňování šancí jsme prohráli 2:1. Mezi herně slabší utkání patřila naopak po-
rážka 1:2 na hřišti předposledních Štoků či vysoká porážka s Želetavou 7:3. 
Ze starších se nejvíce prosazovalo trio František Chreptún (27), Tadeáš Ma-
toušek a Vojtěch Karaus (shodně 14 branek). Starší žáci nakonec skončili na 
pěkném 4. místě z jedenácti účastníků a mladší na 8. příčce. 

 

Nyní si krátce přiblížíme novou sezónu. V A týmu pod vedením trenéra 
Tomáše Brabence nastalo několik změn. Předně tým po více než čtyřech le-
tech opustil Radek Valsa, který přestoupil do Velké Bíteše. Radkovi bychom 
chtěli poděkovat za odehrané zápasy v našem dresu a popřát mu, ať je 
ve staronovém působišti úspěšný. Do týmu naopak přišla hned čtveřice 
hráčů – obránce Matyáš Jarý (přestup z Lipníka), záložník Roman Durajka 
(přestup z Náměště nad Oslavou), obránce Jakub Heres (přestup z Náměště 
nad Oslavou) a útočník Michal Šmarda (přestup ze Zastávky).  
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Áčko vstoupilo do nové sezóny 
nadmíru úspěšně, když hned 
v prvním kole porazilo Vrcho-
vinu „B“ 2:1 a zvlášť v první 
půli se prezentovalo výborným 
výkonem. V dalším kole jsme 
zajížděli do Chotěboře, kde 
nás čekal houževnatý a dobře 
organizovaný soupeř. Přesto 
jsme ještě dvě minuty před 

koncem vedli, ale nakonec byli domácí šťastnější a vyhráli 3:2. Vůbec se nám 
nevydařily domácí zápasy s Okříškami (0:3) a s Ledčí (1:2). Naopak na půdě 
lídra soutěže ze Stáje jsme předvedli dobrý výkon, ale nakonec prohráli po 
jednoduchých chybách 4:1. Zlom nastal až v zatím posledním odehraném 
kole (11.9.) na půdě rezervy Velkého Meziříčí. Do sestavy se vrátil uzdravený 
Michal Sobotka a dvěma góly přispěl k vítězství 4:3, které se ovšem nerodilo 
lehce, protože jsme v 55. minutě prohrávali 1:3.  

Béčku se první zápasy sezóny dařilo výsledkově i herně, což dokládají 
vítězství v Rouchovanech (4:8) a doma s ambiciózní Valčí (4:3). Pak ale přišel 
výsledkový útlum tři porážky v řadě. Změnu přineslo až poslední kolo (11. 9.) 
a vítězství nad Koněšínem 4:1.  

Žáci opět hrají krajskou soutěž, tentokrát pod názvem Rapotice/Březník, 
ale v týmu starších žáků nadále působí i hráči z Ketkovic. Zatím však byly o-  
dehrány pouze dva zápasy, takže Vás budeme informovat až v příštím pří-
spěvku, což se týká i obou přípravek.  
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Dětský den 

Muži A 2022-23 

Z mimofotbalových aktivit proběhl na hřišti 19. 6. 
2022 ještě Dětský den za časti více než 70 dětí. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kdo se na přípravě tohoto 
vydařeného nedělního odpoledne jakkoliv podíleli. 

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem příznivcům za 
podporu v loňské sezóně. Vaší náklonnosti si nesmír-
ně vážíme. Dále bych chtěl pozvat všechny občany 
Rapotic, nejen naše dlouhodobé příznivce, aby nás 
přišli podpořit v historické první sezóně v krajském 
přeboru přímo na hřiště.  * 



VÝSTAVA OBRAZŮ MILANA KOPULETÉHO 29. 5. 2022 
Foto Petra Žaludová 
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Od začátku roku jsme pro děti i 

dospělé uspořádali několik aktivit. 

Či už to byla v březnu hra s křížov-

kou, která děti z fotografického a 

divadelního kroužku motivovala k 

poznávání Rapotic, sbírka na pomoc 

Ukrajině, nazkoušení hudební po-

hádky Mach a Šebestová a její pre-

miéra 9. dubna, nebo uspořádání 

doprovodného programu k pouti, 

která se konala 27. - 29. května - 

páteční grilování, výstava fotogra-

fií, divadelní pohádka, pouťová zá-

bava s provozem kavárny a výčepu.  

Během července jsme opět po 

roce uspořádali filmařský příměst-

ský tábor pro dvacet dětí.  

V naší činnosti budeme pokračo-

vat i nadále, takže pokud máte chuť 

přidat se k nám od září ve foto-

kroužku nebo začít zkoušet nové 

divadelní představení, dejte nám 

vědět na 

info@odetipostarano.cz,  

rádi vás mezi námi přivítáme.  

 

A na závěr bychom chtěli podě-

kovat všem našim sponzorům a 

O DĚTI POSTARÁNO 
Veronika Senciová 

autorky fotek - Soňa Rousová Hortová, Petra Žaludová, H-Ellen  

Filmařský tábor na výletě 

Fotovýstava 

Sbírka na pomoc Ukrajině 



Představení připravila Veronika Senciová 

Mach a Šebestová 9. 4. 2022 
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Školní rok 1901/1902 
 
Změna v učitelstvu: Dosavadní učitel a 
správce školy p. Jiljí Svoboda jmenován 
ku své žádosti učitelem v Třebíči na 
Podklášteří, kamž dne 12. září se pře-
stěhoval. 
Nástupcem jeho jmenován p. František 
Strnad, učitel při trojtřídní obecné 
škole v Kralicích, který dne 12. září 
školu formálně od dosavadního správce 
školy převzal. Večer téhož dne odjížděl 
p. učitel Jiljí Svoboda s rodinou do 
Třebíče na své nové působiště. 
K odjezdu sezval nový správce školy 
mládež a místní školní radu i obecní 
představenstvo do školy. aby se s p. 
učitelem rozloučiti mohli. Když vylíčil 
mládeži důležitost učitele a jeho vý-
znam v malých osadách jako jsou Rapo-
tice, a když vylíčil jim příčinu, proč 
pozváni jsou v tuto nezvyklou hodinu 
večerní do školy, tu začala mládež use-
davě lkáti. Ztrácela učitele, kterého si 
všichni vážili. Žákyně Anežka Lišková 
poděkovala jménem školní mládeže panu 
učiteli J. Svobodovi, po té místní školní 
rada a zástupcové obce s p. učitelem se 
rozloučili. Správce školy František Str-
nad poděkoval panu učiteli za vše, co 
pro zvelebení zdejší školy učinil a přál 
mu na novém působišti mnoho zdaru. P. 
učitel Jiljí Svoboda dojat byv ani mlu-
viti nemohl. Nového správce školy ne-
přivítal nikdo… 
Mládež i dospělí vyprovodili p. učitele 
na nádraží k večernímu vlaku, kam se i 
učitelé z Popovic, Sudic a Ketkovic se-
šli, aby se svým kolegou rozloučili. 

ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPOTICÍCH 

vypsáno z kroniky  zapůjčené  ředitelem školy 

Sv. zpověď a přijímání: Dne 27. září 
byly dítky u sv. zpovědi a sv. přijímá-
ní v Popovicích. 

Den 4. října jakožto den jmenin J. 
Veličenstva císaře a Krále oslaven 
důstojným způsobem a návštěvou 
chrámu Páně. 

Změna zákona o kvinkvenálkách: 
Dnem 30. října 1901 uveřejněn 
schválený zákon o příjmech učitelů. 
Změně jím zákon z r. 1899 ve čl. III. 
týkajícím se pětiletých přídavků. 
Léta před r. 1895 čítají se polovič-
kou pro kvinkvenálku. 

Pozn. Kvinkvenálka je platový postup za-

městnance automaticky uskutečňovaný po 

každých pěti letech služby. 

Requiem za J. Vel. císařovnu: 19. 
listopadu účastnila se školní mládež 
služeb Božích za Její  Vel. zvěčnělou 
císařovnu Paní. 

Zákaz týrati zvířata: Dnem 1. února 
1902 intimováno důležité nařízení 
c.k. místodržitele zacházení se zví-
řaty. Žákům toto sděleno a přečte-
no. 

strana 56 
ZPRAVODAJ 



Pozn. intimovat · úředně oznamovat, ozná-

mit úředně o něčem vyrozumět  

Rozpočet místní školní rady: 14. úno-
ra rozpočtová schůze místní šk. rady 
povolila na zakoupení pomůcek 50 K. 
Náklad na školu v r. 1901 obnášel 

vynecháno. 

Velkonoční zpověď: Dne 22. března 
šly školní děti ku sv. přijímání do 
Popovic. 

Úlevy: Výnosem c.k. okresního rady 
školní dtto 22. března povoleny byly 
individuální úlevy v návštěvě školy 6 
žákům a 6 žákyním, celkem tedy 12 
dítkám na dobu od 1. dubna do 31. 
října. 

Visitace a) školní: Dne 7. dubna po-
drobil c.k. okresní dozorce školní p. 
František Martínek zdejší školu své 
prohlídce. Zkoušel děti ze čtení, 
počtů, zeměpisu, prohlédl práce 
technické a úkoly žáků, vyšetřil stav 
školy po stránce administrativní, 
přesvědčil se o užívání pomůcek a po 
zapění písně ukončil svou inspekci. 
Později intimována byla zpráva c.k. 
okresní školní rady, dle níž shledán 
byl stav školy uspokojivým. 

Visitace a) kostelní: Dne 26. května 
konala se náboženská zkouška 
v Popovicích za řízení nového p. děka-
na Oslavanského. 

Sčítání podniků: Dne 3. června prove-
dl správce školy jakožto sčítací komi-
sař sčítání podniků v obcích Rapoti-
cích, Jakubově, Lhoticích a Kralicích. 
Sčítání potrvalo do 17. června. 

Sv. zpověď a přijímání: Dne 27. červ-
na šly školní děti ku sv. zpovědi a sv. 
přijímání do Popovic. 

Dne 19. června odbývána byla úřední 
učitelská porada v Třebíči. 

Varicella: Od polovice měsíce června 
vypukly ve zdejší obci epidemicky 
plané neštovice. Jimi stiženo bylo též 
23 školních dítek. Z nařízení c.k. okr. 
lékaře, který školu prhlédl, nesměly 
onemocnělé děti a jejich spolubydlící 
žáci do školy. Nemoc pominula začát-
kem měsíce července, beze všech 
škodlivých následků pro zdraví mláde-
že školní. 

Ukončení školního roku: Dne 15. čer-
vence ukončen byl školní rok službami 
Božími ve farním chrámu Páně a roz-
dáním školních zpráv. 

***** 
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HODY 10. 9. 2022 
Foto Petra Žaludová 

Hody vyjuchal Sokol Rapotice 
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Sbírku z roku 2022 využijí v charitě 
v Rajhradu na podporu následujících 
chystaných záměrů: 

• financování rekonstrukce lůžkové-
ho oddělení A (3,5 mil. Kč), 
• financování dešťové kanalizace 
(120.000 Kč), 
• pořízení nových zvonků u pacient-
ských postelí (300.000 Kč), 
• financování nového zadního vcho-
du/dveří s dálkovým ovládáním 
(165.000 Kč), 
• financování nového výtahu u zad-
ního vchodu (1,0 mil. Kč). 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 
Zdeněk Strašák 

Oblastní charitu Rajhrad jste podpořili částkou 26 870 Kč. Děkujeme! 

Pracovníci, kteří k nám 

jezdí, jsou z Oblastní cha-

rity Třebíč, protože finan-

cemi na své obyvatele 

přispívá Kraj Vysočina, a 

ten může přispět pouze 

na svém území. 

Výnos Tříkrálové sbírky je rozdělen 
podle předem daného klíče:  
*65 % vybraných prostředků se vrací 
charitám, které je vykoledovaly; 
*15 % je určeno na velké diecézní 
projekty; 
*10 % putuje do krizového fondu, 
určeného pro mimořádné události, 
a na pomoc v zahraničí; 
*5 % využije na své projekty Charita 
Česká republika; 
5 % tvoří zákonné režie sbírky. 

Své záměry využití peněz ze sbírky 

formulují Charity předem. 

Tradiční Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR. Je to nezisková 
organizace, která pomáhá statisícům lidí v nouzi. 
Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a 
poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro tyto lidi. 
Tříkrálová sbírka je tedy také svátkem solidarity. 

Rapotice, jsou součástí farnosti Vysoké Popovice, která je na úze-

mí Oblastní charity Rajhrad. Proto se výtěžek sbírky využívá tam - 

buď jako peněžní výpomoc,  na nákup potřeb pro klienty nebo na 

zajištění provozu zařízení charity.  
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Dlouhou dobu jsme se staraly o nemocnou maminku. Když se její stav výraz-
ně zhoršil a zdálo se, že s námi bude už jen dny, využili jsme péče v hospicu 
sv. Josefa v Rajhradě. A naše zkušenost byla pozitivní. 

Když jsem dříve slyšela slovo hospic, představila jsem si vždy, že v tomto 
zařízení je mnoho smutku, bolesti, pláče a beznaděje. Až osobní zkušenost, 
při hospitalizaci naší maminky, nás naučila, že v hospici je vedle nemoci a bo-
lesti plno lásky, pochopení, soucitu a lidskosti. 

Hospic, oficiálně Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, je zařízení Ob-
lastní charity Rajhrad. Starají se zde o pacienty, jejichž léčba už není účinná, 
tak, aby netrpěli bolestí a bylo postaráno o jejich potřeby tělesné, duševní i 
duchovní. Službu nazývají doprovázení a na odchod připravují pacienty i jejich 
nejbližší. 

Když vstoupíte do třípatrové budovy, dýchne na Vás klid. Projdete kolem 
recepce, u níž je socha sv. Josefa, patrona ústavu (autorem je Lubomír Lacina 
z Velké Bíteše, který vytvořil i křížovou cestu v kapli v Rapoticích). V přízemí 
se nachází také kanceláře Charity, terénní služby a kaple, kde je možnost 
účastnit se každé úterý mše svaté. 

Na lůžkovém oddělení v prvním a druhém patře jsou 
jednolůžkové a třílůžkové pokoje, odpočinková míst-
nost, sesterna a pokoj lékaře. Každý pokoj je vybave-
ný televizí, vlastní koupelnou a WC. Stravu pro paci-
enty zajišťuje místní kuchyně, kde dobře vaří. Ve 
třetím patře je možnost pronajmout pokoj na přespá-
ní.  Toho jsme zpočátku často využívaly, bylo to pro 
nás odlehčení v nelehkých začátcích.  

Velkou oporou nejenom pro pacienty, ale i pro jejich 
rodiny jsou zdravotní sestřičky a pečovatelky, které mají profesionální i 
osobní přístup současně. Pokud chceme mít klid, nechají nás, jinak s námi 
upřímně komunikují. Staly jsme se součástí dění na oddělení. Zajištěná celo-
denní lékařská péče je důležitá pro pacienty, ale i pro jejich rodiny, protože 
mají jistotu, že jakákoliv změna zdravotního stavu pacienta je okamžitě řeše-
na vždy s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.  

Překvapující pro mě bylo, když jsem viděla poprvé onkologicky nemocného 
pacienta, kterého i s postelí sestřičky vyvezly do přilehlého parku, a on kouřil 
doutník. A tento přístup je, podle mě, poselstvím hospice - nechat člověka 
důstojně dožít i se svými radostmi, ale někdy i zlozvyky. 

Pokud člověk již odchází tam, kam my ještě nemůžeme, z hospice Vás zavo-
lají, abyste mohli být se svým blízkým i v posledních chvílích. 

Díky komplexní a laskavé péči jsme nakonec měli mámu ve své blízkosti ještě 
téměř celý rok. Tímto chceme poděkovat lékařům, sestrám, pečovatelkám a 
ostatním zaměstnancům, kteří nám byli celou dobu oporou. Osobní prožitek 
změnil náš pohled na hospicovou službu.     

*** 

ZKUŠENOSTI S HOSPICOVOU PÉČÍ 

Jitka Kovaříková 

strana 63 září 2022 



Společenská rubrika 

JUBILANTI 2022  

Únor Březen Duben 

SOBOTKOVÁ Anežka ŠKODOVÁ Vlasta MATOUŠKOVÁ  Jarmila 

POLEHLA Josef HORT Jaroslav KOLOŠOVÁ  Běla 

KUBÁT Jaromír KOVAŘÍKOVÁ Alena  

   

Květen Červen Červenec 

POKORNÝ Jan NABYTÁ Marie SCHMEIDLER Miloš 

CHADIMOVÁ Stanislava HORTOVÁ Marie BALÁK Jaroslav 

 FILIPKOVÁ Radomíra  

 KUDLÁČOVÁ Jaroslava  

Srpen Září Říjen 

KEPRTOVÁ Růžena IVANIŠOVÁ Jarmila KAVICKÁ Ivanka 

KOVAŘÍK Karel DOUBEK Libor RUŠÁKOVÁ Jitka 

MATOUŠKOVÁ Miloslava PAVLÍČEK Jan  

KOŽNAR František   

HOLÍKOVÁ Marie  Prosinec 

ŠIMERLE Miloš  PECHOVÁ Dana 

KOŽNAROVÁ Libuše   

SUCHÁNEK Karel   

HUDECOVÁ Jana   

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: 225 ks   *   Neprodejné   *   Distribuce: Obec Rapotice *  
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Přivítali jsme nové občánky    

květen 2022 Maddie Konárková 

Rozloučili jsme se 

duben 2022 Ludmila Paterová 

duben 2022 Rudolf Škoda 

ČEST JEJICH PAMÁTCE! 


