
 
OBEC RAPOTICE červen 2020 

ZPRAVODAJ 

Jiří Bechný 
SLOVO STAROSTY 

 Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další 
zpravodaj Obce Rapotice. 

Jsme v době, kdy nám pomalu 
končí opatření vyvolaná v souvislosti 
s Covidem 19. Jsem velice rád, že 
občané Rapotic, až na nějaké kom-
plikace přečkali toto období bez zá-
sadní újmy. 

Obec se snažila relativně malými 
možnostmi občanům pomoci, napří-
klad tím, že  rozdávala roušky mezi 
občany, dala desinfekci a obličejové 
štíty do obchodu a poštovním doru-
čovatelkám, desinfikovala kontejne-
ry na plast, papír a sklo atd. 

Byli jsme připraveni zajišťovat 
pro potřebné občany nákup základ-
ních potravin a léků, ale ukázalo se, 
že to není potřeba.  Vždy totiž byla 
nablízku potřebným rodina či někdo 
známý a vypomohl jim. 

Velice chci poděkovat zejména 
některým ženám, které doma (a za 
své) šily roušky. Nemyslím tím jen ty 
pro obec, která je pak distribuovala, 
ale i ty  pro občany.  

Jak pěkné bylo vidět například 
rouškové zábradlí před obchodem!  
Moc děkujeme!!!! 

Nyní budeme očekávat nastáva-
jící měsíce a čekat, jaké překvapení 
nastane. 

 
Problémy ekonomiky již naše 

obec poznala přímo ve snížení 
množství peněz, které dostáváme 
dle rozpočtového uspořádání daní. 
Pokles příjmů v porovnání s rokem 
2019 je následující: 

Přitom rozpočet na letošní rok byl 
ve výši 8,9 milionu a měl růst o 8%. 
Takže jsme očekávali, že k 31. 5. 
dostaneme o cca 500.000,- Kč více, 
než jsme prozatím dostali. 

 2019 2020 

leden – březen  1,779.676 Kč 1,601.708 Kč 

rozdíl 177.969 Kč to je 11,0% 

leden – duben  2,224.442 Kč 956.724 Kč 

rozdíl 267.718 Kč to je 13,7% 

leden -  květen  2,765.852 Kč 2,309.720 Kč 

rozdíl 465.132 Kč to je 19,7% 



Došlo sice ke schválení částky, 
kterou obdržíme ve výši 1200,- Kč na 
jednoho obyvatele, což je vynikající, 
ale je to pouze část a jak to bude 
s dalšími platbami, asi nikdo neví.   

V současné době má obec na 
účtech kolem 4,1 milionu; a to ještě 
očekáváme proplacení dotace za les-
ní cestu Boří ve výši 1,8 milionu. 

Pro úplnost ještě dodám, že obec 
splácí úvěr na místní komunikaci 
K Sokolovně. Ten splácíme částkou 
necelých 120.000,- Kč měsíčně a zbý-
vá nám splatit 6,1 milionu. V květnu 
jsme splatili úvěr na výstavbu byto-
vek Školní ulice. 

Mohu prohlásit, že současná fi-
nanční situace Obce Rapotice je sta-
bilizovaná a bez problémů se vyrov-
ná i s případným delším obdobím 
snížení příjmů. Samozřejmostí však 
bude ještě víc a důkladněji zvažovat 
využití každé koruny před jejím utra-
cením. 

 
V rámci snahy o snížení nákladů 

za elektřinu a plyn na obci a ve škole 
byla spotřeba naší obce nabídnuta 
v aukci Burza. Výsledné vysoutěžené 
ceny pro další dva roky jsou uvedeny 
v následující tabulce: 

Ceny v CZK/MWh 2020 2021 2022 

       

ELEKTŘINA Energy Trading   EP Energy Trading   Energy Trading   

tarif Nízký Vysoký Nízký Vysoký Nízký Vysoký 

C01d-C03d   1459   1308   1371 

C 25d-C26d 1046 1650 1100 1322 1153 1386 

C45d 1370 1709 1249 1322 1308 1386 

C55d 1370 1709 1263 1300 1323 1362 

C62d   1140   1116   1169 

       

 Lama Energy a.s.  Pražská plynárenská a.s.  Pražská plynárenská a.s.  

PLYN 515 515 400 400 430   

Komunikace K sokolovně 
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Co nás čeká dál? 

Základní škola Rapotice – půdní vestavba učeben 
Projektová dokumentace je dokončena. Rozpočtové náklady jsou ve výši 7,2 
milionu. Máme právoplatné povolení od stavebního úřadu a čekáme na vy-
psání dotace. Podle posledních informací by měla být dotace z MAS Oslavka 
(nejméně  3,7 milionu) vypsána o letošních prázdninách. Poté vyhlásíme 
výběrové řízení na zhotovitele a následně začneme stavební úpravy. 

Obnova dětského hřiště na návsi 
Získali jsme dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, a to díky navýšení alo-
kace výzvy Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního od-
počinku. Dotace je ve výši 168.350,- Kč. Náklady činí 240.500,- Kč. Zahájíme 
výběrové řízení a letos nebo na jaře příštího roku nainstalujeme nové herní 
prvky. Ty staré, pokud jsou v pořádku, využijeme na jiným místech. 

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 pokáce-
ný smrk. Obnovíme zeleň a cestičku. Na náves chceme vysadit vzrostlé 
stormy, které budou stínit dětské hřiště.  

Bítešská 21 
Z prostředků dotace Obnova venkova Vysočiny ve výši 126.000,- Kč, které 
jsou využity na rekonstrukci prostor v bývalé posilovně, byla do objektu 
provedena nová přípojka vody a kanalizace a do 31. 7. 2020 bude zhotove-
na garsonka s WC a sprchou. 

Nákup malotraktoru  
pro údržbu chodníků obce a pro práce v lese. V měsíci červnu má být vypsán 
Investiční úvěr s podporou snížení jistiny úvěru ve výši 50%. V případě jeho 
získání zakoupíme traktor šířky 120 cm s radlicí, kartáčem a rozmetadlem. 
Rozpočtové náklady činí cca 750.000,- Kč bez DPH. Jestliže se podaří úvěr 
získat, bude na příslušenství traktoru použita dotace od Energoregionu 2020 
ve výši 62.000,- Kč, kterou jsme již získali. V opačném případě bude náš 
sklad dovybaven o další malou komunální techniku (benzínový postřikovač, 
Vari příslušenství …). 

Nový Územní plán obce 
Máme příslib, že naše dotace na nový územní plán bude dána do rozpočtu 
Kraje Vysočina pro rok 2021. Bude se tedy moci vyhlásit výběrové řízení a 
vybrat projektant. Následovat bude usilovná práce na novém plánu.    *** 
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Zastupitelstvo obce Rapotice na svých zasedáních několikrát řešilo ne-
spokojenost občanů Rapotic s nedostatky v dopravní obslužnosti obce. Pro-
běhlo i několik jednání s radními pro dopravu jak Kraje Vysočina, tak Kraje 
Jihomoravského. Zvláštní pozornost byla věnována dopravě školáků 
z Rapotic do Březníka a zpět. 

Kraj naší obci zaslal smlouvu. Na jejím základě by naše obec měla platit 
(za údajně výborně fungující dopravní obslužnost) 70 Kč za každého občana 
ročně, to je za rok celkem cca 38.500,- Kč. 

To zastupitelstvo odmítlo. Sdělilo, že je ochotné jednat, pokud dojde ke 
zrušení spojů 11 a 14 linky 790520 současně s tím, že budou nahrazeny spoji 
63 a 64 linky 424 IDS JMK  (730270) Tedy pokud se návrat školáků z Březníka 
opět posune ze současných 13:50 na čas 13:15. 

 

Text dopisu pro radního pro dopravu Kraje Vysočina, Ing. Jan Hyliše: 

Vážený pane inženýre, vážení krajští zastupitelé. 

 

Reagujeme na Váš dopis ze dne 11. 5. 2020 KUJI 44195/2020. 

Velmi Vám děkujeme za to, že považujete dopravní obslužnost 

v kraji „za jeden z nejvýznamnějších úkolů“ a máte za cíl „poskytnout 

občanům kraje tuto veřejnou službu kvalitní, přijatelnou, dostupnou a 

přátelskou pro všechny občany.“ Na základě tohoto Vašeho úsilí se 

snad konečně začnete zabývat řešením dopravní obslužnosti v našem 

regionu, které se s Vašimi zástupci snažíme řešit již více než rok. 

Změny realizované krajem od 15. 12. 2019 v našem regionu zname-

naly: 

 Snížení počtu spojů směr Brno i Třebíč. 

 Intervaly mezi spoji během dne se prodloužily z jednohodinových 

na dvouhodinové. 

 Spojení směr Třebíč a zpět probíhá s přestupem v Náměšti nad 

Oslavou a spoje na sebe nečekají. Cesta do Třebíče a zpět se tak 

časově prodloužila, a pokud ujede navazující spoj, tak si cestující 

velmi obtížně shánějí nějaký způsob dopravy do místa svého bydliš-

tě nebo naopak do zaměstnání. 

Jiří Bechný 
K DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
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 Spoje časově nenavazují na zahájení vyučování ani na zaměstnání. 

 Jízdné směr Brno se prodražilo, protože není možné využívat lístky 

IDS JMK 

Marně tedy v našem regionu hledáme v této dopravní obslužnosti 

„veřejnou službu kvalitní, přijatelnou, dostupnou a přátelskou pro 

všechny občany“. Jediné, co nám kraj do této chvíle poskytl, je paralý-

za dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a místo ní nic nenabídl. 

Žádáme tedy o řešení, které nebude vyhovovat krajským úředníkům 

ale především občanům v našem regionu. Optimálně návrat dopravní 

obslužnosti minimálně v míře v jaké byla před 15. 12. 2019 a v časech, 

které by vyhovovaly občanům našeho regionu. Teprve potom lze jednat 

o spoluúčasti na financování veřejné dopravy. 

Z výše uvedených důvodů například zastupitelstvo obce Rapotice na 

svém zasedání dne 3. 6. 2020 celou záležitost odložilo. 

Jedním z impulsů pro zahájení dalšího jednání může být zrušení 

spojů 11 a 14 linky 790520 současně s náhradou spoji 63 a 64 linky 

424 IDS JMK (730270) v závazku Kraje Vysočina. 

S pozdravem Ing. Jiří Bechný, starosta obce Rapotice 

 

Příloha: 1. Cenová kalkulace prodloužení spojů 63 a 64 (Kordis JMK a.s.)             
 2. Jízdní řád 790520 spoj 14 

 3. Jízdní řád spoj 730270 

 

 
Příloha č. 1: Cenová kalkulace prodloužení spojů 63 a 64  

Linka 424 (ADOSA) v úseku Vysoké Popovice - Březník - Kuroslepy ve 
dnech školního vyučování 

číslo spoje 63 a 64  délka spoje 17,45 km 

počet párů spojů 1 pár/den četnost 197 dnů/rok 

omezení jede pouze v pracovní dny 

náklady  37,75 Kč/vozokilometr, klasický autobus 

předpokládané tržby    8,29 Kč/vzkm  

předpokládaná ztráta  29,46 Kč/vzkm 

Ztráta celkem: 197 dní×2 spoje×17 km×29,46 Kč/km = 202.546 Kč. 
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 Zakoupení kompostérů 1-2 m3 pro občany 
Z prostředků ministerstva pro živtní prostředí je možné získat dotaci ve výši 
85% na zakoupení kompostérů na BIO odpad. Termín podání žádosti je 
31. 7. 2020. Občan by kompostér dostal proti podpisu zcela zdarma. Ve 
smlouvě by se ale musel zavázat, že po dobu pěti roků bude kompostér 
využívat v Rapoticích na tvorbu biohumusu.                                                                                                                              
Prosíme zájemce o kompostéry o nahlášení Jména a příjmení, ulice, čísla 
popisného a počet kusů  osobně nebo na Obec@Rapotice.cz   do 10.7.2020                          
Závěrem vám chci popřát do dalšího období vše nejlepší a hlavně hodně 
sousedské pohody. Samozřejmě uvítáme jakékoliv návrhy či nápady na zlep-
šení života v obci. Tyto sdělte prosím přímo starostovi e-mailem, dopisem 
do schránky OÚ či ústně. 

*** 
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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  

Věková struktura obyvatelů Rapotice - údaje k 31. 12. 2019 

počet obyvatel ve věku 0 - 6 let  44 

počet obyvatel ve věku 7 - 15 let 57 

počet obyvatel ve věku 16 - 25 let 45 

počet obyvatel ve věku 26 - 64 let 294 

počet obyvatel ve věku 65+ let 106 

Počet obyvatel celkem 546 

V roce 2019 počet narozených 7 přistěhovalých 17 
 počet zemřelých 4 vystěhovalých 14 

 počet sňatků 5 počet rozvodů 2 

 přirozený přírůstek za rok 6 
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Zdeněk Strašák 
OBNOVA ZELENĚ V OBCI 

V loňském roce jsme provedli ořezání stromů v obci. Průběžně hledáme dotace na obnovu 
zeleně na Návsi a na pietním místě u hospody. Dotace, které pro tento účel byly vypsané, 
byly nevyhovující - měly vytvořit souvislé aleje, nově jsou určené i pro rozptýlenou zeleň, 
požadují však rozpočet mnohem vyšší, než potřebujeme. 
Rozhodli jsme se obnovit zeleň z vlastních prostředků. 
Předkládáme vám návrh úprav, které by se letos měly uskutečnit. 

Růže SEE 

YOU in red 

Vajgela Florida  

červená  

Buk lesní 

Deutzia scabra 

'PLENA'- trojpuk 

dřišťál bělolistý 

javor mléč 

PIETNÍ MÍSTO NA ULICI HLAVNÍ 

HŘIŠTĚ NA NÁVSI 
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Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2020  

Příjmy rozpočet 2019 skutečnost 2019 návrh 2020 

Daňové příjmy třída 1  
(podíly z daní, místních a správních poplatků) 7 214 482 Kč 8 174 180,98 Kč 8 200 000,00 Kč 

Nedaňové příjmy třída 2  

(příjmy z vlastních služeb, pronájmy, úroky) 945 518 Kč 1 261 827,28 Kč 600 000,00 Kč 

Přijaté transfery třída 4 (dotace) 116 400 Kč 1 593 625,00 Kč 121 900 Kč 

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

Průmysl a ostatní hospodářství   Výdaje  
1014 Dotace (kynol. klub, masliv. Kroužek) 25 000 Kč 25 000 Kč 35 000 Kč 

1031 lesy 1 320 000 Kč         3 453 369,79 Kč  1 500 000 Kč 

2212 silnice 25 000 Kč 3 993 Kč 10 000 Kč 

2219 komunikace 0 Kč 241 805,67 Kč 0 Kč 

2223 bezpečnost silnič. provozu 20 000 Kč 25 713 Kč 0 Kč 

2310 pitná voda 13 700 Kč 13 650 Kč 16 600 Kč 

2321 odpadní vody 10 300 Kč 7 870 Kč 5 400 Kč 

Služby obyvatelstvu    

3117 školství 900 000 Kč 3 122 707,67 Kč 1 569 250 Kč 

3314 knihovnictví 16 000 Kč 31 867 Kč 31 000 Kč 

3341 veřejný rozhlas  5 000 Kč 5 566 Kč 15 000 Kč 

3399 kulturní akce 63 000 Kč 86 344 Kč 90 000 Kč 

3412 sport. zařízení v majetku obce 200 000 Kč 236 915,63 Kč 300 000 Kč 

3419 ostatní sportovní činnost dotace             150 000 Kč 138 543 Kč 165 000 Kč 

3421 zájmová sportovní činnost 4 000 Kč 2 793,02 Kč 14 000 Kč 

3612 bytové hospodářství 528 680 Kč 282 977,08 Kč 330 000 Kč 

3631 veřejné osvětlení 200 000 Kč 115 148,29 Kč 145 000 Kč 

3639 komunální služby 0 Kč 3 000,00 Kč 0 Kč 

3722 odvoz odpadů 750 000 Kč 825 581 Kč 850 000 Kč 

3745 péče o vzhled obce 525 000 Kč            460 656,15 Kč  600 000 Kč 

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

Veřejná správa    

6112 zastupitelstvo obce 429 000 Kč 468 816 Kč 469 000 Kč 

6115+ 18 volby do EP 0 Kč 16 424 Kč 0 Kč 

6171 vnitřní správa 1 000 000 Kč 822 805,57 Kč 850 000 Kč 

6310 platba úroků, poplatky 110 000 Kč 128 014,93 Kč 110 000 Kč 

6330 převody vlastním fondům 0 Kč 766 000,00 Kč 0 Kč 

6399 ostatní finanční operace 0 Kč 168 511,00 Kč 150 000 Kč 

6409 0 Kč 10 000,00 Kč 0 Kč Diecézní Charita Brno 

Financování    

8124 splátky úvěrů 1 626 720 Kč            943 323,07 Kč  1 416 650 Kč 

Výdaje celkem 8 276 400 Kč 12 916 279,40 Kč 8 921 900 Kč 

strana 8 
ZPRAVODAJ 



VZPOMÍNKA NA MIKULÁŠE 

FOTO Petra Žaludová 

6. 12. 2019 
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování        

komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo obce Rapotice se na sve m zaseda ní  dne 11. 12. 2019 usneslo vydat na za -
klade  § 14 za kona c . 565/1990 Sb., o mí stní ch poplatcí ch, ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , a 
v souladu s § 10 pí sm. d) a § 84 odst. 2 pí sm. h) za kona 128/2000 Sb., o obcí ch (obecní  
zř í zení ), ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , tuto obecne  za vaznou vyhla s ku (da le jen „tato 
vyhla s ka“):  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Obec Rapotice touto vyhla s kou zava dí  mí stní  poplatek za přovoz syste mu shřomaz ďova -
ní , sbe řu, př epřavy, tř í de ní , vyuz í va ní  a odstřan ova ní  komuna lní ch odpadu  (da le jen 
„poplatek“). 
Spřa vcem poplatku je Obecní  u ř ad Rapotice. 

Článek 2 

Poplatník 
 

Poplatek za přovoz syste mu shřomaz ďova ní , sbe řu, př epřavy, tř í de ní , vyuz í va ní  
a odstřan ova ní  komuna lní ch odpadu  platí : 

fyzicka  osoba př ihla s ena  v obci, 
fyzicka  osoba, kteřa  ma  ve vlastnictví  stavbu uřc enou k individua lní  řekřeaci, byt 

nebo řodinny  du m, ve kteřy ch není  př ihla s ena  z a dna  fyzicka  osoba, a to ve vy s i 
odpoví dají cí  poplatku za jednu fyzickou osobu; ma -li ke stavbe  uřc ene  
k individua lní  řekřeaci, bytu nebo řodinne mu domu vlastnicke  přa vo ví ce osob, 
jsou povinny platit poplatek spolec ne  a neřozdí lne . 

Za fyzicke  osoby tvoř í cí  doma cnost mu z e poplatek platit jedna osoba. Za fyzicke  osoby 
z ijí cí  v řodinne m nebo bytove m dome  mu z e poplatek platit vlastní k nebo spřa vce. Osoby, 
kteře  platí  poplatek za ví ce fyzicky ch osob, jsou povinny spřa vci poplatku ozna mit jme no, 
popř í pade  jme na, př í jmení  a data nařození  osob, za kteře  poplatek platí . 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 
 

Poplatní k je povinen ohla sit spřa vci poplatku vznik sve  poplatkove  povinnosti nejpozde ji 
do 15 dnu  ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, př í padne  doloz it exis-
tenci skutec ností  zakla dají cí ch na řok na osvobození  nebo u levu od poplatku.  
Poplatní k podle c la nku 2 odst. 1 te to vyhla s ky je povinen ohla sit spřa vci poplatku jme no, 
popř í pade  jme na, a př í jmení , mí sto př ihla s ení , popř í pade  dals í  adřesy přo dořuc ova ní . 
Poplatní k podle c la nku 2 odst. 1 pí sm. b) te to vyhla s ky je povinen ohla sit take  evidenc ní  
nebo popisne  c í slo stavby uřc ene  k individua lní  řekřeaci nebo řodinne ho domu; není -li 
stavba nebo du m oznac ena evidenc ní m nebo popisny m c í slem, uvede poplatní k pařcelní  
c í slo pozemku, na kteře m je tato stavba umí ste na. V př í pade  bytu je poplatní k povinen 
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ohla sit ořientac ní  nebo popisne  c í slo stavby, ve kteře  se byt nacha zí , a c í slo bytu, popř í -
pade  popis umí ste ní  v budove , pokud nejsou byty oc í slova ny.  
Ve lhu te  podle odst. 1 je poplatní k povinen ohla sit spřa vci poplatku za nik sve  poplat-
kove  povinnosti v du sledku zme ny př ihla s ení  nebo v du sledku zme ny vlastnictví  ke 
stavbe  uřc ene  k individua lní  řekřeaci, bytu nebo řodinne mu domu. 
Poplatní k, kteřy  nema  sí dlo nebo bydlis te  na u zemí  c lenske ho sta tu Evřopske  unie, 
jine ho smluvní ho sta tu Dohody o Evřopske m hospoda ř ske m přostořu nebo S vy cařske  
konfedeřace, uvede take  adřesu sve ho zmocne nce v tuzemsku přo dořuc ova ní . 
Dojde-li ke zme ne  u daju  uvedeny ch v ohla s ení , je poplatní k povinen tuto zme nu ozna -
mit do 15 dnu  ode dne, kdy nastala. 
Povinnost ohla sit u daj podle odst. 2 a 3 nebo jeho zme nu se nevztahuje na u daje zve-
ř ejne ne  přo tyto u c ely spřa vcem poplatku na u ř ední  desce. 

Článek 4 

Sazba poplatku 
 

Sazba poplatku c iní  480 Kc  a je tvoř ena: 

z c a stky 53 Kc  za kalenda ř ní  řok a 
z c a stky 427 Kc  za kalenda ř ní  řok. Tato c a stka je stanovena na za klade  skutec ny ch 
na kladu  obce př edchozí ho kalenda ř ní ho řoku na sbe ř a svoz netř í de ne ho komuna l-
ní ho odpadu za poplatní ka a kalenda ř ní  řok. 

Skutec ne  na klady za řok 2018 na sbe ř a svoz netř í de ne ho komuna lní ho odpadu c inily: 

229.128 Kc  a byly řozu c tova ny takto: 

Na klady 229.128 Kc  de leno 536 (516 poc et př ihla s eny ch osob na u zemí  obce + 20 po-
c et staveb uřc eny ch k individua lní  řekřeaci, bytu  a řodinny ch domu , ve kteřy ch není  
př ihla s ena z a dna  fyzicka  osoba) = 427 Kc . Z te to c a stky je stanovena sazba poplatku 
podle c la nku 4 odst. 1 pí sm. b) vyhla s ky ve vy s i 427 Kc .  
V př í pade  zme ny mí sta př ihla s ení  fyzicke  osoby, zme ny vlastnictví  stavby uřc ene  
k individua lní  řekřeaci, bytu nebo řodinne ho domu nebo zme ny umí ste ní  podle c la nku 
6 odst. 1 v přu be hu kalenda ř ní ho řoku se poplatek platí  v pome řne  vy s i, kteřa  odpoví -
da  poc tu kalenda ř ní ch me sí cu  př ihla s ení , vlastnictví  nebo umí ste ní  v př í slus ne m kalen-
da ř ní m řoce. Dojde-li ke zme ne  v přu be hu kalenda ř ní ho me sí ce, je přo stanovení  poc tu 
me sí cu  řozhodny  stav k poslední mu dni tohoto me sí ce. 

Článek 5 

Splatnost poplatku 
 

Poplatek je splatny  jednořa zove  a to nejpozde ji do 31. 12. př í slus ne ho kalenda ř ní ho 
řoku. 
Vznikne-li poplatkova  povinnost po datu splatnosti uvedene m v odst. 1, je poplatek 
splatny  nejpozde ji do 15. dne me sí ce, kteřy  na sleduje po me sí ci, ve kteře m poplatkova  
povinnost vznikla.  

Článek 6 

Osvobození 
 

Od poplatku je osvobozena fyzicka  osoba podle c la nku 2 odst. 1 pí sm. a), kteřa  je umí s-
te na do de tske ho domova přo de ti do 3 let ve ku, s kolske ho zař í zení  přo vy kon u stavní  
nebo ochřanne  vy chovy nebo s kolske ho zař í zení  přo převentivne  vy chovnou pe c i na 
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za klade  řozhodnutí  soudu nebo smlouvy, 
te na do zař í zení  přo de ti vyz adují cí  okamz itou pomoc na za klade  řozhodnutí  soudu, na 
z a dost obecní ho u ř adu obce s řozs í ř enou pu sobností , za konne ho za stupce dí te te nebo 
nezletile ho, umí ste na v domove  přo osoby se zdřavotní m postiz ení m, domove  přo senio-
řy, domove  se zvla s tní m řez imem nebo chřa ne ne m bydlení . 
Od poplatku se da le osvobozují : 
fyzicke  osoby - de ti nařozene  v př í slus ne m kalenda ř ní m řoce, 
fyzicke  osoby př ihla s ene  pobytem v sí dle ohlas ovny Obecní ho u ř adu Rapotice, Hlavní  c . 

p. 55, Rapotice a přokazatelne  se na u zemí  obce nezdřz ují , 
fyzicke  osoby ve vy konu třestu dels í m nez  6 me sí cu , 
fyzicke  osoby př ihla s ene  pobytem v obci Rapotice a souc asne  vlastní  stavbu uřc enou 

k individua lní  řekřeaci, byt nebo řodinny  du m, ve kteře m není  hla s ena k pobytu 
z a dna  fyzicka  osoba, se osvobozují  za tuto stavbu, 

fyzicke  osoby př ihla s ene  pobytem v obci, ale v obci se nezdřz ují  de le nez  1 řok a jsou 
mimo u zemí  Č eske  řepubliky. 

Ú daj řozhodny  přo osvobození  podle odst. 1 a odst. 2 tohoto c la nku je poplatní k povinen 
ohla sit ve lhu te  do 30 dnu  od skutec nosti zakla dají cí  na řok na osvobození . 
V př í pade , z e poplatní k nesplní  povinnost ohla sit u daj řozhodny  přo osvobození  ve lhu -
ta ch stanoveny ch touto vyhla s kou nebo za konem, na řok na osvobození  zanika . 

Článek 7 

Navýšení poplatku  
 

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní kem vc as nebo ve spřa vne  vy s i, vyme ř í  mu spřa vce 
poplatku poplatek platební m vy me řem nebo hřomadny m př edpisny m seznamem. 
Vc as nezaplacene  poplatky nebo c a st te chto poplatku  mu z e spřa vce poplatku zvy s it az  na 
třojna sobek; toto zvy s ení  je př í slus enství m poplatku sledují cí m jeho osud. 

Článek 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 
 

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatní kovi, kteřy  je ke dni splatnosti nezletily   
a nenabyl plne  sve přa vnosti nebo kteřy  je ke dni splatnosti omezen ve sve přa vnosti  
a byl mu jmenova n opatřovní k spřavují cí  jeho jme ní , př echa zí  poplatkova  povinnost tohoto 
poplatní ka na za konne ho za stupce nebo tohoto opatřovní ka; za konny  za stupce nebo opa-
třovní k ma  stejne  přocesní  postavení  jako poplatní k. 
V př í pade  podle odstavce 1 vyme ř í  spřa vce poplatku poplatek za konne mu za stupci nebo 
opatřovní kovi poplatní ka. 
Je-li za konny ch za stupcu  nebo opatřovní ku  ví ce, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
spolec ne  a neřozdí lne . 

Článek 9 

Účinnost 
 

Tato vyhla s ka naby va  u c innosti dnem 1. 1. 2020. 
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,     

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Rapotice 

 
Zastupitelstvo obce Rapotice se na sve m zaseda ní  dne 11. 12. 2019 usneslo vydat na 
za klade  § 17 odst. 2) za kona c .185/2001 Sb., o odpadech a o zme ne  ne kteřy ch dals í ch 
za konu , ve zne ní  pozde js í ch př edpisu  (da le jen „za kon o odpadech“), v souladu s § 10 
pí smenem d) a § 84 odst. 2) pí sm. h) za kona c .128/2000 Sb., o obcí ch, ve zne ní  poz-
de js í ch př edpisu , (da le jen „za kon o obcí ch“), tuto obecne  za vaznou vyhla s ku: 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tato obecne  za vazna  vyhla s ka (da le jen „vyhla s ka“) stanovuje syste m shřomaz ďova -
ní , sbe řu, př epřavy, tř í de ní , vyuz í va ní  a odstřan ova ní  komuna lní ch odpadu  vznikají -
cí ch na u zemí  obce Rapotice, vc etne  nakla da ní  se stavební m odpadem1). 

Článek 2 

Třídění komunálního odpadu 

Komuna lní  odpad se tř í dí  na: 

Sme sny  komuna lní  odpad je zbyly  komuna lní  odpad po stanovene m vytř í de ní  podle 
odst. 1) pí sm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j). 

Článek 3 

Shromažďování tříděného odpadu 

Tř í de ny  odpad je shřomaz ďova n do zvla s tní ch sbe řny ch na dob. Zvla s tní  sbe řne  na -
doby na tř í de ny  odpad jsou umí ste ny na stanovis tí ch na u zemí  obce Rapotice. Stano-
vis te  jsou vymezeny v Př í loze c . 1 te to vyhla s ky, kteřa  tvoř í  její  nedí lnou souc a st. 
Zvla s tní  sbe řne  na doby umí ste ne  na stanovis tí ch jsou bařevne  odlis eny a oznac eny 
př í slus ny mi na pisy: 

papí ř a lepenka   – bařva modřa , 
sklo bí le   
sklo bařevne   
plasty, PET lahve a na pojove  kařtony  – bařva z luta , 
biologicky řozloz itelny  komuna lní  odpad řostlinne ho pu vodu, 

papí ř a lepenka, 
sklo bařevne , 
sklo bí le , 
plasty, 
objemny  odpad, 
nebezpec ne  sloz ky komuna lní ho odpadu, 

biologicky řozloz itelny  odpad,  
kovy, 
textilní  mateřia ly, 
jedle  oleje a tuky, 
sme sny  komuna lní  odpad.  
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kovy  – kontejneř ve dvoř e OÚ  Rapotice 
jedle  oleje a tuky  – zvla s tní  sbe řna  na doba u obecní ho u ř adu 
textilní  mateřia ly  – zvla s tní  sbe řna  na doba. 

Do zvla s tní ch sbe řny ch na dob je zaka za no ukla dat jine  sloz ky komuna lní ho odpadu, nez  
přo kteře  jsou uřc eny. 

Článek 4 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

Sbe ř a svoz nebezpec ny ch sloz ek komuna lní ho odpadu je zajis ťova n dvakřa t řoc ne  jejich 
odebí řa ní m na př edem vyhla s eny ch př echodny ch stanovis tí ch př í mo do zvla s tní ch sbe ř-
ny ch na dob k tomuto sbe řu uřc eny ch.  
Infořmace o sbe řu jsou zveř ejn ova ny v mí stní m řozhlase, na u ř ední  desce a webovy ch 
střa nka ch obce. 
Shřomaz ďova ní  nebezpec ny ch sloz ek komuna lní ho odpadu podle ha  poz adavku m stano-
veny m v c la nku 3 odst. 4 vyhla s ky. 

Článek 5 

Sběr a svoz objemného odpadu 

Objemny  odpad je takovy  odpad, kteřy  vzhledem ke svy m řozme řu m nemu z e by t umí s-
te n do sbe řny ch na dob. 
Sbe ř a svoz objemne ho odpadu je zajis ťova n dvakřa t řoc ne  jeho odebí řa ní m na př edem 
vyhla s eny ch př echodny ch stanovis tí ch př í mo do zvla s tní ch sbe řny ch na dob (kontejneřu ) 
k tomuto sbe řu uřc eny ch.  
Infořmace o sbe řu jsou zveř ejn ova ny v mí stní m řozhlase, na u ř ední  desce a webovy ch 
střa nka ch obce. 
Objemny  odpad lze v přu be hu řoku uloz it ve sbe řne m dvořu přovozovane m spolec ností  
ESKO-T s.ř.o. Na me s ť nad Oslavou na za klade  kařtic ky, kteřa  je vyda va na opřoti podpisu 
v u ř ední ch hodina ch OÚ  Rapotice. 

Článek 6 

Shromažďování směsného odpadu  

Sme sny  odpad se shřomaz ďuje do sbe řny ch na dob. Přo u c ely te to vyhla s ky sbe řny mi 
na dobami jsou: 

- typizovane  sbe řne  na doby (popelnice) uřc ene  ke shřomaz ďova ní  sme sne ho komu-
na lní ho odpadu, 

- odpadkove  kos e, kteře  jsou umí ste ny na veř ejny ch přostřanství ch v obci, slouz í cí  
přo odkla da ní  dřobne ho sme sne ho komuna lní ho odpadu. 

Stanovis te  sbe řny ch na dob je mí sto, kde jsou sbe řne  na doby třvale nebo př echodne  
umí ste ny za u c elem odstřane ní  sme sne ho odpadu opřa vne nou osobou. Stanovis te  sbe ř-
ny ch na dob jsou individua lní  nebo spolec na  přo ví ce uz ivatelu . 
Č etnost svozu komuna lní ho odpadu uřc uje svozove  fiřme  obec Rapotice, kteře  infořmace 
o svozech přu be z ne  zveř ejn uje na u ř ední  desce obecní ho u ř adu, webovy ch střa nka ch 
obce a ve Zpřavodaji obce Rapotice.  
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      Článek 7  

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

Biologicky řozloz itelny  odpad – mí sta jsou zajis te na celořoc ne , v období  od 1. 11. do 
31. 3. Obec př izpu sobuje c etnost svozu klimaticky m podmí nka m a mnoz ství  biologic-
ky ch odpadu . 

Článek 8 

Nakládání s jedlými oleji a tuky 

Jedle  oleje a tuky – mí sto je zajis te no celořoc ne  odde lene  od biologicky řozloz itelny ch 
odpadu  a svoz je př izpu soben mnoz ství  odpadu v na dobe  k tomu uřc ene . 

Článek 9 

Informativní ustanovení 

V obci Rapotice je moz nost zpe tne ho odbe řu dřobne ho elektřozař í zení . Kontejneř na 
dřobne  elektřozař í zení  je umí ste n u přodejny a na doba v budove  ZS  Rapotice. 

Článek 10 

Nakládání se stavebním odpadem 

Stavební  odpad je stavební  a demolic ní  odp.. Stavební  odp. není  odpadem komuna lní m. 
Stavební  odpad lze pouz í t, př edat c i zlikvidovat za konem stanoveny m zpu sobem. 
Stavební  odpad male ho mnoz ství  (max. př í ve sny  vozí k za osobní  vozí k na doma cnost za 
me sí c) lze v přu be hu řoku uloz it ve sbe řne m dvořu přovozovane m spolec ností  ESKO-T 
s.ř.o. Na me s ť nad Oslavou na za klade  kařtic ky, kteřa  je vyda va na opřoti podpisu 
v u ř ední ch hodina ch OÚ  Rapotice. 
 

Článek 11 

Další povinnosti při nakládání s komunálním odpadem 

Sbe řne  na doby na komuna lní  odpad lze vyuz í vat pouze k u c elu, přo kteřy  jsou uřc eny. Je 
nutno je napln ovat tak, aby je bylo moz no ř a dne  uzavř í t a aby př i manipulaci s nimi 
z nich odpad nevypada val. Kaz dy  je povinen si poc í nat tak, aby nedocha zelo ke znemoz -
ne ní  přovedení  přavidelne ho svozu komuna lní ho odpadu. 
Je zaka za no odpad ve sbe řny ch na doba ch udupa vat nebo zhutn ovat. Ú vyuz itelny ch oba-
lu  (např . křabic, PET lahví  a plastovy ch obalu ) je kaz dy  povinen př ed vloz ení m do kon-
tejneřu zmens it jejich objem (např . řozloz ení m, stlac ení m, řozř eza ní m apod.). Rozhazo-
va ní  odpadu  uloz eny ch ve sbe řny ch na doba ch mu z e by t postihova no podle zvla s tní ho 
přa vní ho př edpisu. Odkla da ní  z have ho popela do sbe řny ch na dob nebo zapalova ní  od-
padu  ve sbe řny ch na doba ch mu z e by t postihova no podle zvla s tní ho přa vní ho př edpisu. 

Odpadkove  kos e slouz í  přo odkla da ní  dřobne ho komuna lní ho odpadu za u c elem dodřz o-
va ní  c istoty veř ejne ho přostřanství . Odpadkove  kos e umí ste ne  na veř ejne m přostřanství  
nejsou uřc eny přo odkla da ní  komuna lní ho odpadu pocha zejí cí ho z doma cností  a 
z c innosti přa vnicky ch osob a osob opřa vne ny ch k podnika ní , vyuz itelny ch sloz ek komu-
na lní ho odpadu a k ukla da ní  ulic ní ch smetku . 
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Článek 12 

Dohled a sankce 

Dohled nad dodřz ova ní m te to vyhla s ky přova dí  obec Rapotice. 
Pořus ení  povinností  př i nakla da ní  s komuna lní m odpadem a stavební m odpadem bude 
postihova no podle obecne  za vazny ch př edpisu . 

Článek 13 

Účinnost 

Tato vyhla s ka naby va  u c innosti 1. 1. 2020. 
 

 
 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 
 

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad 
a stanovení míst pro odložení objemného  

a biologicky rozložitelného odpadu  
v obci Rapotice 

 

PAPÍR 

modře  kontejneřy 

2 kontejneř za Bí tes ska  21 

1 kontejneř u OÚ  
2 kontejneř u obchodu c . p. 77 

1 kontejneř Dřa z ní  ulice 

SKLO BÍLÉ 

  
1 kontejneř za Bí tes ska  21 

1 kontejneř Dřa z ní  ulice 

1 kontejneř u obchodu c . p. 77 

SKLO BAREVNÉ 

  
1 kontejneř za Bí tes ska  21 

1 kontejneř Dřa z ní  ulice 

1 kontejneř u obchodu c . p. 77 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KAR-
TONY 

z lute  kontejneřy 

3 kontejneř za Bí tes ska  21 

3 kontejneř u OÚ  
3 kontejneř Dřa z ní  ulice 

4 kontejneř u obchodu c . p. 77 

BIOODPAD 

  
1 kontejneř ulice Kocpeřky 

1 kontejneř za sokolovnou 

1 kontejneř ulice Spořtovní  

KOVY 1 kontejneř na dvoř e OÚ  

JEDLÉ OLEJE A TUKY 1 kontejneř u OÚ  

TEXTILNÍ MATERIÁLY 1 kontejneř u OÚ  

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 2 * řoc ne  na na vsi a u sokolovny 
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 
o místním poplatku ze psů 

 
Zastupitelstvo obce Rapotice se na sve m zaseda ní  dne 11. 12. 2019 usneslo vydat 
na za klade  § 14 za kona c . 565/1990 Sb., o mí stní ch poplatcí ch, ve zne ní  pozde js í ch 
př edpisu , a v souladu s § 10 pí sm. d) a § 84 odst. 2 pí sm. h) za kona  
c . 128/2000 Sb., o obcí ch (obecní  zř í zení ), ve zne ní  pozde js í ch př edpisu , tuto obec-
ne  za vaznou vyhla s ku (da le jen „tato vyhla s ka“):  

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Obec Rapotice touto vyhla s kou zava dí  mí stní  poplatek ze psu  (da le jen „poplatek“). 
Spřa vcem poplatku je Obecní  u ř ad Rapotice. 

Článek 2 

Poplatník a předmět poplatku 

Poplatek ze psu  platí  dřz itel psa. Dřz itelem je přo u c ely tohoto poplatku osoba, kte-
řa  je př ihla s ena  nebo ma  sí dlo na u zemí  Č eske  řepubliky (da le jen „poplatní k“). 
Poplatek ze psu  se platí  ze psu  stařs í ch 3 me sí cu . 
Poplatek ze psu  platí  dřz itel obci př í slus ne  podle sve ho mí sta př ihla s ení  nebo sí dla. 
Př i zme ne  mí sta př ihla s ení  nebo sí dla platí  dřz itel psa poplatek od poc a tku kalen-
da ř ní ho me sí ce na sledují cí ho po me sí ci, ve kteře m zme na nastala, nove  př í slus ne  
obci. Př i zme ne  mí sta př ihla s ení  nebo sí dla se platí  poplatek v pome řne  vy s i, kteřa  
odpoví da  poc tu i zapoc aty ch kalenda ř ní ch me sí cu . 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

Poplatní k je povinen ohla sit spřa vci poplatku vznik sve  poplatkove  povinnosti do 
15 dnu  ode dne, kdy se pes stal stařs í m tř í  me sí cu , nebo ode dne, kdy nabyl psa 
stařs í ho tř í  me sí cu . Ve lhu te  15 dnu  je povinen ohla sit take  za nik sve  poplatkove  
povinnosti (např . u hyn psa, jeho ztřa tu, dařova ní  nebo přodej). 
Povinnost ohla sit dřz ení  psa ma  i osoba, kteřa  je od poplatku osvobozena. 
V ohla s ení  poplatní k uvede  
jme no, popř í pade  jme na, a př í jmení  nebo na zev, obecny  identifika toř, byl-li př ide -
len, mí sto pobytu nebo sí dlo, sí dlo podnikatele, popř í pade  dals í  adřesu přo dořuc o-
va ní ; přa vnicka  osoba uvede te z  osoby, kteře  jsou její m jme nem opřa vne ny jednat v 
poplatkovy ch ve cech, 
c í sla vs ech svy ch u c tu  u poskytovatelu  platební ch sluz eb, vc etne  poskytovatelu  
te chto sluz eb v zahřanic í , uz í vany ch v souvislosti s podnikatelskou c inností , 
v př í pade , z e př edme t poplatku souvisí  s podnikatelskou c inností  poplatní ka, 
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dals í  u daje řozhodne  přo stanovení  poplatku, zejme na sta ř í  a poc et dřz eny ch psu , vc etne  
skutec ností  zakla dají cí ch vznik na řoku na u levu nebo osvobození  od poplatku.  
Dojde-li ke zme ne  u daju  uvedeny ch v ohla s ení , je poplatní k povinen tuto zme nu ozna mit 
do 15 dnu  ode dne, kdy nastala. 
Povinnost ohla sit u daj podle odst. 3 nebo jeho zme nu se nevztahuje na u daje zveř ejne ne  
přo tyto u c ely spřa vcem poplatku na u ř ední  desce. 

Článek 4 

Sazba poplatku 
 
Sazba poplatku za kalenda ř ní  řok c iní :  

 A) za přvní ho psa  100 Kc  

 B) za dřuhe ho a kaz de ho dals í ho psa te hoz  dřz itele 100 Kc  

Článek 5 

Splatnost poplatku  

Poplatek je splatny  nejpozde ji do 31. 12. př í slus ne ho kalenda ř ní ho řoku. 
Vznikne-li poplatkova  povinnost po datu splatnosti uvedene m v odstavci 1, je poplatek 
splatny  nejpozde ji do 15. dne me sí ce, kteřy  na sleduje po me sí ci, ve kteře m poplatkova  
povinnost vznikla. 

Článek 6 

Osvobození 

Od poplatku ze psu  je osvobozen dřz itel psa, kteřy m je osoba nevidoma , osoba, kteřa  je 
povaz ova na za za vislou na pomoci jine  fyzicke  osoby podle za kona upřavují cí ho socia lní  
sluz by, osoba, kteřa  je dřz itelem přu kazu ZTP nebo ZTP/P, osoba přova de jí cí  vy cvik psu  
uřc eny ch k dopřovodu te chto osob, osoba přovozují cí  u tulek přo zví ř ata nebo osoba, 
kteře  stanoví  povinnost dřz ení  a pouz í va ní  psa zvla s tní  přa vní  př edpis.  
Ú daj řozhodny  přo osvobození , podle odst. 1 tohoto c la nku, je poplatní k povinen ohla sit 
ve lhu te  do 15 dnu  od skutec nosti zakla dají cí  na řok na osvobození . 
V př í pade , z e poplatní k nesplní  povinnost ohla sit u daj řozhodny  přo osvobození  ve lhu te  
stanovene  touto vyhla s kou nebo za konem, na řok na osvobození  zanika . 

Článek 7 

Navýšení poplatku  

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatní kem vc as nebo ve spřa vne  vy s i, vyme ř í  mu spřa v-
ce poplatku poplatek platební m vy me řem nebo hřomadny m př edpisny m seznamem. 
Vc as nezaplacene  poplatky nebo c a st te chto poplatku  mu z e spřa vce poplatku zvy s it az  na 
třojna sobek; toto zvy s ení  je př í slus enství m poplatku sledují cí m jeho osud. 
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Článek 8 

Odpovědnost za zaplacení poplatku 

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatní kovi, kteřy  je ke dni splatnosti nezletily   
a nenabyl plne  sve přa vnosti nebo kteřy  je ke dni splatnosti omezen ve sve přa vnosti  
a byl mu jmenova n opatřovní k spřavují cí  jeho jme ní , př echa zí  poplatkova  povinnost 
tohoto poplatní ka na za konne ho za stupce nebo tohoto opatřovní ka; za konny  za stupce 
nebo opatřovní k ma  stejne  přocesní  postavení  jako poplatní k. 
V př í pade  podle odstavce 1 vyme ř í  spřa vce poplatku poplatek za konne mu za stupci 
nebo opatřovní kovi poplatní ka. 
Je-li za konny ch za stupcu  nebo opatřovní ku  ví ce, jsou povinni plnit poplatkovou povin-
nost spolec ne  a neřozdí lne .  

Článek 9 

Účinnost 

Tato vyhla s ka naby va  u c innosti dnem 1. 1. 2020. 

Pondělí 13. ledna 2020 

* Výtěžek Tříkrálové sbírky činí v naší obci 

27.240, - Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli do 

pokladniček koledníků. 

Středa 15. ledna 2020 a pátek 17. ledna 2020 

* V neděli 19. 1. 2020 zahrají spojené farnosti v sokolovně v Rapoticích v 

17.30  muzikál o událostech kolem roku nula "JESUS CHRIST SUPER-

MLÁD". Vstupné dobrovolné. 

Pondělí 3. února 2020 

* Kamnářství a kominictví Fučík Oslavany bude provádět čištění a kontroly 

komínů. 

Úterý 18. února 2020 

* Kynologický klub Rapotice pořádá v sobotu 22. 2. 2020 ostatky, od 13 ho-

din od sokolovny průvod masek po vesnici. Ostatková zábava od 20 hodin v 

místní sokolovně se skupinou Festa. O půlnoci pochovávání basy, vstupné 50 

Kč, masky zdarma.   

Z HLÁŠENÍ ROZHLASU aneb CO SE DĚLO 
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Pondělí 24. února 2020 

* V sobotu 29.2.2020 se koná v místní sokolovně dětský karneval, který 

pořádá MŠ Sudice a obec Rapotice. Začátek v 15.00, občerstvení a bohatá 

tombola zajištěna. Vstupné 50 Kč, masky zdarma. Těšíme se na bohatou 

účast a dobrou náladu s sebou. 

Pondělí 2. března 2020 

Ve středu 4.3.2020 se koná v 19.00 v zasedací místnosti OÚ veřejné zsedání 

zastupitelstva obce s tímto programem: zahájení, schválení programu, zprá-

va z činnosti ZO od 11.12.2019, schválení rozpočtu obce na rok 2020, schvá-

lení střednědobého rozpočtového výhledu obce, převzetí části majetku Svaz-

ku obcí Rapotice, Sudice - kanalizace a ČOV do majetku obce, schválení 

smluv a dodatků smluv, různé, diskuse a závěr.  

Středa 11. března 2020 

* Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví o zákazu přítomnosti žáků 

na školách, žádáme rodiče dětí navštěvujících ZŠ a MŠ Březník, aby sledo-

vali webové stránky ZŠ a MŠ Březník. Zde budou od pondělí průběžně zadá-

vány úkoly pro žáky všech ročníků. 

Pátek 13. března 2020 

* Ředitel Základní školy Rapotice v souvislosti s vyhlášením pandemie a z 

toho plynoucí uzavření škol oznamuje, že uzavření se týká rovněž školní dru-

žiny, školní jídelny a klubu Odpoledňáček. 

Zároveň ředitel školy vyzývá ke sledování webových stránek školy, kde bu-

dou k nalezení aktuální informace. 

Pondělí 16. března 2020 

* Od 14.3. do 24.3.2020 se omezují úřední hodiny Obecního úřadu Rapotice 

ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.00. Ve velmi vážných problémech 

volejte starostu obce. 

*Mateřská škola Sudice je od 14. do 20. 3. 2020 uzavřena. Dále budou rodiče 

informování e-mailem. 

Čtvrtek 19. března 2020 

* Obec Rapotice ve spolupráci s Jiřinkou Polehlovou a Hankou Bechnou se 

nabízí k ušití látkových ochranných roušek pro občany Rapotic. Zároveň pro-

síme o sdělení, zda někdo ze starších občanů nepotřebuje nějakou další po-

moc. 
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Pátek 20. března 2020 

* Vzhledem k mimořádné situaci v naší republice mají všechny pošty od 19. 

3. 2020 do odvolání upravenou otevírací dobu. Pošta v Rapoticích bude ote-

vřena od pondělí do pátku od 8.00 do 11.00. 

Pondělí 23. března 2020 

* Zubní oddělení Kralice nad Oslavou od 23. 3. 2020 do odvolání ošetřuje po 

telefonické dohodě pouze akutní případy od 7.30 do 10.00. 

* Zdravotní středisko Kralice n/Osl. oznamuje občanům, že od pondělí 23. 

března 2020 v době od 7.30 do 10.00 budou ošetřeni pacienti od 65 let výše, 

od 10.00 do 12.00 budou ošetřeni pacienti mladších ročníků. 

 

*Úterý 24. března 2020 

* Od 30.3.2020. do 1.4.2020 se omezují úřední hodiny Obecního úřadu Ra-

potice ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.00. Ve velmi vážných problé-

mech volejte starostu obce. 

Pátek 27. března 2020 

*Základní škola Rapotice oznamuje, že ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ PRO 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 proběhne, v souvislosti s mimořádnými opatření-

mi Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutím vlády 

ČR o vyhlášení nouzového stavu, bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve 

škole. 

Středa 1. dubna 2020 

* Nová provozní doba nákupního střediska v Rapoticích: pondělí: 6:30 - 

12:00, úterý 6:30 - 14:00, středa 6:30 - 16:00, čtvrtek 6:30 - 14:00, pátek 

6:30 - 15:30 a sobota 6.30 - 10.30.  

Úterý 7. dubna 2020 

* Na základě ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení Kraje Vysočina ze dne 12. čer-

vence 2016 č. 10/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a na základě doporučení 

odborných orgánů nastává pro území Kraje Vysočina období déle trvajícího 

nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání. 

Pátek 24. dubna 2020 

* Zápis do MŠ Sudice 2020. Vyplněné a potvrzené přihlášky přineste 14. 5. 

do školky Sudice. Od 15. 5. 2020 bude na dveřích školky vyvěšen seznam 

přijatých dětí.  
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Středa 13. května 2020 a pátek 15. května 2020 

* Přistavení velkoobjemových kontejnerů proběhne v pátek 15. května 2020 

- Náves a u sokolovny. Žádáme občany, aby elektroniku nedávali do VOK, 

ale dovezli před dvůr OÚ. Děkujeme. 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu od 9 do 10 hodin na 

parkovišti u obecního úřadu.  

* Kynologický klub Rapotice pořádá v sobotu 16. 5. 2020 od 9 hodin sběr 

šrotu. Šrot shromážděte před svými rodinnými domy.  

*Římskokatolická farnost oznamuje věřícím, že v neděli 17. května budou 

bohoslužby ve farním kostele konány následovně: 

v 8 hodin bude mše ve Vysokých Popovicích pro farníky z Lesního Jakubo-

va, Rapotic a Vysokých Popovic. V 9.30 bude mše pro farníky z Příbrami, 

Lukovan a Zakřan. Prosíme o dodržování tohoto rozdělení, aby každá skupi-

na nepřesáhla stovku věřících. 

Středa 20. 5. 2020 

*Základní škola Březník oznamuje rodičům, že zápis dětí do šestého ročníku 

ZŠ a MŠ Březník probíhá letos dálkově, bez osobní přítomnosti dětí a rodičů 

od středy 20. do středy 27. května. Zapisovat děti můžete přímo na webo-

vých stránkách ZŠ a MŠ Březník.  

Pátek 19. června 2020 

*Přerušení dodávky elektrické energie: v pondělí 22.6 . nemovitosti napo-

jené na trafostanici Rapotice - sokolovna od 7:30 do 10:30, nemovitosti na-

pojené na trafostanici Rapotice obec - od 10:00 do 13:00. V úterý 23. 6. ne-

movitosti napojené na trafostanici Rapotice ZD od 7:30 do 10:30, nemovitos-

ti napojené na trafostanici Rapotice ČD - od 10:00 do 13:00 a nemovitosti 

napojené na trafostanici Rapotice Včelachov - od 12:00 do 15:00. 

*Ve středu 24.6.2020 se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19 

hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (program na www.stránkách). 

 

Čtvrtek 25. června 2020 

* Fotbalový Club Rapotice oznamuje svým příznivcům, že poslední přátelské 

finálové utkání turnaje družstev tří okresů se uskuteční již v pátek 26. června 

2020 v 18.00 na hřišti v Rapoticích, kde přivítáme opět družstvo mužů 

Čechie Zastávka. Občerstvení je zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.  

*** 
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JESUS CHRIST SUPERMLÁD 
Zdeněk Strašák 

V neděli  19. ledna 2020 vystoupil nám již známý muzi-

kálový soubor Spojené farnosti v rapotické sokolovně. 

Po uvedení představení o biblickém Samsonovi Nestří-

hat předvedl muzikál o událostech, které se staly kolem 

roku 0, Jesus Christ Supermlád. 

Mladí, amatérští herci, kteří ve značné míře pocházejí z 

okolních obcí, mají zhruba dvacetileté zkušenosti s tímto 

typem divadla. 

Amatérský divadelní soubor Spojené 

farnosti má na repertoáru původní 

autorský muzikál Jesus Christ Super-

mlád od roku 2004. Název evokuje 

slavnější dílo Andrew L. Webbera, 

který popisuje, co se stalo s Ježíšem, 

když byl stár, téměř superstár. Na 

druhém pólu jeho života se ovšem 

odehrál také nesmírně inspirující  

Příběh, který inspiruje umělce všech 

staletí, z doby, kdy byl Ježíš mlád, až 

téměř supermlád. Tady ovšem veš-

kerá podobnost končí a originální 

hudba i texty přinášejí příběh 

z Betléma a nejbližšího okolí rozdě-

lený do čtyř částí. 

K 31. 1. 2020 bylo uvedeno 67 

představení tohoto muzikálu. 

Soubor již odehrál celkem    

přibližně 300 představení. 
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Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 

 Vážení a milí fanoušci FC Rapotice, drazí spoluobčané,  

tento způsob jara zdá se nám poněkud nešťastným. I tak by mohla znít para-
fráze slavného výroku z románu Vladislava Vančury Rozmarné léto.  

Za normálních okolností byste již touto dobou četli zhodnocení úspěšné 
sezóny 2019/20. Znali byste umístění našich týmů a také nejlepší střelce a 
mnoho dalších informací o aktivitách, jako např. tradiční Hledání velikonoč-
ních vajíček či Dětský den. Že se o ničem takovém nyní nedočtete není způ-
sobeno nějakým nakažlivým virem lenosti, který by přepadl a paralyzoval 
jinak aktivní členy FC Rapotice, ale typem koronaviru způsobující nakažlivé 
onemocnění Covid-19.  

Sice se nyní nacházíme v situaci postupného uvolňování protivirových 
opatření a mnohým z nás se již informace o koronaviru postupně přejídají, 
ale stejně se neubráníme pohledu do doby, kdy šíření nemoci vypnulo nejen 
český, ale i mezinárodní sport. Vyhlášení celorepublikové karantény 13. 3. 
2020 způsobilo, že na zelený pažit jsme se od října loňského roku podívali až 
v polovině letošního května. Okresní i krajské soutěže byly zrušeny. Až na 
drobné výjimky nikdo nepostupoval ani nesestupoval. Pokud začne nový 
soutěžní ročník, tak ve stejném složení týmů jako začínal ten minulý.  

Vynucená pauza nás uvrhla do zcela nových situací. Najednou nebylo 
možné se potkávat a společně trénovat, což jsou základní pilíře kolektivního 
sportu, a proto jsme museli hledat alternativní řešení. V rámci zpestření ka-
rantény jsme přišli s projektem Trénuj doma, sdílej s námi, který spočíval v 
uveřejňování videí z domácího tréninku na stránkách FC. Chceme poděkovat 
všem zúčastněným, že se podělili o svou domácí aktivitu a ostatním ukázali 
cestu a zpestřili mnohdy chmurné a nekonečně dlouhé karantenní dny.  
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Informace o postupném uvolňování a návratu k jakési skupinové formě 
tréninku v polovině května pro nás znamenala polití živou vodou. Žáci i mu-
ži začali znovu trénovat. Dlouhé odloučení se projevilo na aktivitě, elánu a 
pozitivní náladě při trénincích. Z hráčů vyzařovala ohromná chuť do trénin-
ků a radost z toho, že se mohou po dlouhé době vidět, popovídat si.  

Muži se připravovali na start v poháru Tří okresů, kterého se účastnily 
týmy z okolí - Zastávka, Zbraslav (oba 1A třída Jihomoravského kraje) a re-
zerva Velké Bíteše. Áčku se (až na zaváhání v Bíteši, kde proti posílenému 
béčku schytalo šestigólový debakl) dařilo. Ve skupině porazilo Zbraslav (5:3) 
a remizovalo se Zastávkou (5:5). Díky souhře výsledků jsme proklouzli do 
finále, v němž byla soupeřem opět Zastávka. Tu jsme na svém hřišti záslu-
hou dvou branek Radka Valsy porazili 2:1 a turnaj vyhráli. Přípravný zápas 
sehrálo také béčko. Na hřišti v Ketkovicích porazilo béčko Zbraslavi 5:3.  

Nezahálela ani mládež. V kategorii mladších a starších žáků došlo ke 
spojení s Ketkovicemi. Vzhledem k dostatku hráčů a jejich kvalitě přihlašu-
jeme krajskou soutěž, v níž změříme síly se Žďírcem nad Doubravou, Vel-
kým Beranovem, Měřínem, Nedvědicí a společným týmem Štoků a Dobro-
nína. Starší žáci v krajské soutěži hrají už na celé hřiště, klasicky v jedenácti, 
a tak jsme sehráli dva takovéto duely s Náměští (11:4, hráno 4x 25 minut) a 
Zbraslaví (6:3). Kluci si na velké hřiště teprve zvykají, ale postupně je vidět 
zlepšení a věříme, že se nám vše podaří do začátku sezóny vyladit. Mladší 
žáci postupně porazili 15:5 Březník, prohráli s o rok staršími hráči Zbraslavi 
5:3 a nestačili na Rosice, hrající Jihomoravský krajský přebor (8:4).  

Nyní je před námi krátká pauza, i když mládež bude trénovat do 12. 7. 
V červenci nás čeká rozlosování příštího soutěžního ročníku - krajský (8. 7. v 
Polné) a okresní (10. 7. v Třebíči). Doufejme, že bude zahájen a dohrán. 
Věříme, že si na hřiště najdete cestu a přijdete kluky a holky povzbudit. Pře-
jeme Vám klidné prázdniny a těšíme se na shledanou v nové sezóně. Snad 
bude v mnoha ohledech daleko klidnější a obvyklejší než ta minulá.    *** 
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V roce 2019 se dětský divadelní kroužek rozšířil o nové členy nejen 

z řad rapotických dětí, ale těší nás i zájem dospělých herců. Proto nám název 

Divadelní kroužek začal být malý a tomuto uskupení nově říkáme Divadlo 

z Rapotic. 

Nazkoušeli jsme inscenaci s názvem Vánoční hra aneb O tom slavném 

narození a 8. 12. 2019 uvedli její premiéru v Sokolovně v Rapoticích.  

 

 

 

 

Na vzniku inscenace se podílel také sbor a orchestr ze ZUŠ Oslavany a na 

jevišti hrálo celkem 52 dětí a dospělých. Společná práce se vyplatila a poved-

lo se nám vytvořit nádhernou předvánoční atmosféru, kterou si užilo téměř 

300 diváků. Hru jsme odehráli ještě jednou 13. prosince v Dělnickém domě 

v Oslavanech . Naštěstí smolný den se nekonal a hra měla opět velký úspěch 

u 200 diváků. 

 

 

 

 

Divadlo z Rapotic 
Veronika Senciová 
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Děti z kroužku hraní baví nejen v divadle. Na podzim společně nato-

čily krátký film s názvem Škola dobra a zla – Zase se dotkli toho stromu. A 

moc se jim povedl. Jejich práci ocenila i porota mezinárodního filmového 

festivalu dětí a mládeže v Praze s názvem Teenfilmfest.  

V KATEGORII HRANÝCH FILMŮ TVŮRCŮ VE VĚKU 8 – 12 LET OBSADIL 

V KONKURENCI 26TI FILMŮ Z CELÉHO SVĚTA 1. MÍSTO.  

Film mohli diváci vidět také na premiéře v kině Panorama v Rosicích. 

Moc si vážíme, že v divadle si s námi zahrál a s filmem dětem pomá-

hal také herec Lukáš Hejlík. 

 

 

 

 

 

A co se děje v Divadle z Rapotic aktuálně? Pořád se setkáváme ve 

škole každý čtvrtek a ladíme naši hereckou formu. Připravuje se text pro 

novou hru, kterou uvedeme zase před Vánoci a kromě toho na letní prázd-

niny připravujeme dva příměstské tábory.  Zúčastnit se jich mohou všechny 

děti z 1. stupně ZŠ. 

V případě zájmu najdete více informací na naší webové stránce 

www.odetipostarano.cz. 

*** 
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Vážení spoluobčané, 

v několika řádcích bychom vás rádi seznámili s novinkami z naší organizace. 

V letošním roce se obměnil výbor sboru dobrovolných hasičů. Starostou 

se stal Jan Chadim, mladším náměstkem Jakub Janša, velitelem SDH Jiří Kle-

ment, jednatelem Roman Mihalisko, hospodářem Lenka Jašová a trenérkami 

mládeže Silvie Mihalisko a Dana Ondráčková. Funkci kronikáře i nadále za-

stává Zdeněk Šmarda.  

Začátek roku byl tedy plný změn. Co se nezměnilo jsou tradiční akce, 

které SDH pořádá.  

V únoru jsme pořádali hasičský ples se skupinou Sagitta. Ples měl nej-

větší návštěvu za posledních 7 let. Dobrá nálada a tanec provázely celý ve-

čer. Bohatá tombola nebyla výjimkou. Všem děkujeme za podporu a přízeň. 

V březnu nás přepadla celosvětová pandemie Corona a vše bylo zasta-

veno. Od sportovních soutěží, školení jednotky, akcí a vše, co vládní zákaz 

zrušil. Určitě to každý z vás pocítil. Díky této epidemii zůstal život stát. Jak 

hasičů, tak všech kolem. Celkem nás to mrzí, protože letos měla být spuště-

na mládežnická soutěž Fire rout 23, která se v zimě připravovala. Doufejme, 

že se vše vrátí do normálního života a že vše proběhne jak má. 

V letošním roce máme v plánu za spoluúčasti obce přistavět vitrínu pro 

škodu Superb 935 - Máňa, která je chloubou jak hasičů, tak i obce. Doufej-

me, že tento projekt dotáhneme do zdárného konce. V případě uskutečnění 

jakýkoliv kulturních akcí pořádaných sborem vás samozřejmě budeme infor-

movat. I nadále sbor vybírá staré elektrospotřebiče (za obecním úřadem 

nebo veřejným sběrem), a to 2x do roka.  

Doufejme že téma pandemie máme za sebou a budeme všichni moci žít 

normálně.  

Děkujeme že i nadále jste s námi a podporujete nás. Doufáme že se ve zdra-

ví potkáme třeba na jedné z akcí pořádaných SDH. Hlavně ne u požáru nebo 

jiné události. 

Hasičstvu zdar!! 

ZE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Jan Chadim 
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Dlouhou dobu jsme se staraly o nemocnou maminku. Když se její stav výrazně 
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 bolesti plno lásky, pocho-
pení, soucitu a lidskosti. 

Hospic, oficiálně Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, je zařízení Oblastní chari-
ty 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, který vytvořil i 
křížovou cestu v kapli v Rapoticích). V přízemí se nachází také kanceláře Charity, te-
rénní 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 místnost, sesterna a pokoj lékaře. Každý pokoj je vybavený 
televizí, vlastní koupelnou a WC. Stravu pro pacienty zajišťuje místní kuchyně, kde 
dobře vaří. Ve třetím patře je možnost pronajmout pokoj na přespání.  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 sestřič-
ky 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 celodenní lékařská péče je důležitá pro pacienty, ale i pro jejich 
rodiny, protože mají jistotu, že jakákoliv změna zdravotního stavu pacienta je oka-
mžitě řešena vždy s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.  

Překvapující pro mě bylo, když jsem viděla poprvé onkologicky nemocného pacien-
ta, 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 zavolají, 
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 ostat-
ním zaměstnancům, kteří nám byli celou dobu oporou. Osobní prožitek změnil náš 
pohled na hospicovou službu.    *** 

ZKUŠENOSTI S HOSPICOVOU PÉČÍ 

Jitka Kovaříková 
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Školní rok 1894/1895 
  

Školní rok započal dne 1. září slavnou 
mší svatou, již sloužil pan farář P. Alois 
Ličman. Přítomna byla též místní školní 
rada. Po mši svaté vrátili se žáci do 
školy, kdež k nim správce školy o vý-
znamu tohoto dne promluvil a je napo-
menul, jak pracovati a se chovati mají. 

Dne 4. října slaveny nejvyšší jmeniny 
J. V. našeho nejmilostivějšího císaře a 
krále Františka Josefa I. slavnými 
službami Božími ve farním chrámu Páně 
v Popovicích, jichž se místní školní rady 
a učitelstvo všech škol farnosti 
súčastnilo. Po mši svaté byla žákům 
slavnosť ta správcem školy vyložena. 

Dne 12. října vykonali žáci zdejší školy 
svatou zpověď a přistoupili týž den ku 
svatému přijímání. 

Od 13. října počaly opětně spalničky 
mezi školními dětmi řáditi, tak že dne 
10. října při lékařské prohlídce 18 pří-
padů konstatováno. 

ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPOTICÍCH 

vypsáno z kroniky  zapůjčené  ředitelem školy 

Dne 15. října onemocnělo na spalnič-
ky 10 dítek školních, 

Dne 15. října onemocnělo na spalnič-
ky 10 dítek školních, 

dne 16. října onemocnělo na spalnič-
ky 5 dítek školních, 

Dne 17. října onemocnělo na spalnič-
ky 3 dítka školní, 

Přípisem c. k. okresní školní rady čís. 
1678 ze dne  22. října zastaveno 
vyučování vzhledem k epidemii spal-
niček. 

Dne 25. října onemocnělo na spalnič-
ky 2 dítka školní, 

Dne 26. října onemocnělo na spalnič-
ky 5 dítek školních. 

V čísle 12 onemocněly dvě dítky zá-
škrtem, uzdravěly však. 

Vyučování přerušeno hore uvedeným 
přípisem dnem 29. října do 14. listo-
padu. 

Lékařskou prohlídkou dne 10. 
listopadu prohlášena epidemie 
spalniček za úplně zaniklou a 
nařízeno vylíčení a desinfiko-
vání učírny, resp. ostatní škol-
ní budovy, což když se stalo, 
počalo opětně pravidelné vyu-
čování. Dne 16. listopadu. Ne-
vyučováno celkem 12 dní. 

Mezi dospělými vyskytly se 4 
případy onemocnění na typhus 
břišní, z nichž jeden skončil 
smrtí. 
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Dne 19. listopadu slaveny nejvyšší 
jmeniny J. V. naší nejmilostivější 
císařovny Alžběty slavnými službami 
Božími ve farním chrámu Páně 
v Popovicích, jichž se místní školní 
rady a učitelstvo všech přifařených 
obcí súčastnilo.  

Dne 9. března zemřela na záškrt 
žákyně I. oddělení Hedvika Němco-
vá. 

Vidi 17. 4. 1895 

A. Bátěk 

 

Dne 13. května odbývána zkouška 
z náboženství dítek školních do Po-
povic přifařených. Při té vzpomenuto 
70. narozenin důstojného pana děka-
na z Rosic P. Floriana Eichlera, který 
na památku toho dne podělil přítom-
né správce škol případnou básní dů-
stojným panem farářem P. Koubkem 
ze Zbejšova sepsanou, jejíž začá-
teční písmena řádková vyznívají ve: 
Florian Eichler, děkan v Rosicích, ať 
žije! Báseň tato velmi krásná uložena 
do archivu školního. 

Dne 17. května padal sníh od rána od 
4. hodiny do večera, napadlo ho na 3 
decimetry, ač stále s deštěm později 
padal a hned tál. Ještě druhého dne 
z rána byly střechy na straně 
k severu obsazené sněhem dlouho do 
poledne pokryty. Teplota klesla na +1 
stupeň Réamura. Květu na škodu to 
nebylo. 

Dne 13. července dle výnosu c. k. 
zemského rady školní ukončen školní 
rok slavnou mší svatou. 

***** 

rok  

zatím neznámý 
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Zdeněk Strašák 

ZPRÁVA O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2019 

TĚŽBA DŘEVA 

V roce 2019 probíhala těžba kalamitní. 

Stromy napadené kůrovcem je třeba vytěžit, dopravit na svozové místo a 
prodat na pilu. Tento postup znesnadňují: 

- nedostatek těžařů a nárůst mezd pracovníků 

- nedostatek lidí pro práci v lese 

- vytíženost dopravců - přepravci jsou zahlceni a nestačí dřevo odvážet; 
s tím souvisí to, že pokud se dopravce najde a není možné dřevo od-
vézt, najde se další za dlouhou dobu a dřevo se mezitím znehodnotí 

- nadbytek dřeva 

- pily v ČR už od roku 2018 neodebírají smluvené množství (což samo o 
sobě při nárůstu kalamity nestačí), ale toto množství svévolně krátí. 

- pila v Ratzu chce podíl čerstvého dřeva, které ale nesmíme těžit 

- pila si sama stanoví kvalitu a množství přivezeného dřeva a není možné 
se s ní dohadovat 

 
Maximální výše těžby na roky 2013-2022 je stanovena Lesním hospodář-

ským plánem na 8200 m3. Od roku 2013 do 2018 bylo celkem vytěženo 
3962,5 m3. V roce 2019 jsme vytěžili 1 490 m3. 

2016      490 m3  (nahodilá těžba) 

2017      460 m3  (nahodilá těžba) 

2018     982 m3  (kalamitní těžba - vichřice) 

2019 1 490 m3  (kůrovec; napadeno je zhruba 3x větší množství) 

Vytěžené dřevo je možné ošetřit, aby neztratilo kvalitu. V úvahu přichází 
odkornění (pro které neseženeme dost lidí a práce je navíc špatně placená) 
nebo používat sítě napuštěné chemikálií (což nechceme – považujeme to za 
hrozbu vůči lidem a životnímu prostředí).    *** 

Naše obec hospodaří na lesní ploše o výměře 80 hektarů. Máme vy-

pracovaný Lesní hospodářský plán. O les pečuje odborný lesní hospo-

dář Ing. Přemysl Tomek. Lesní hospodářství byla v loňském roce výraz-

ně ovlivněno suchem a výskytem kůrovce. 
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P vyčištění paseky       -     0 Kč 

S samotěžba                 - 250 Kč 

L z lesa volné               - 300 Kč 

O z odvozního místa    - 400 Kč 

Objednávky uplatníte u místosta-

rosty na telefonním čísle 732 275 

674 za ceny uvedené v tabulce. 

  PRODEJ DŘEVA NA PILU V ROCE 2019   

  datum   m3 CELKEM Kč 

č. 3 16.5.2019 1901020 537,01 359 887,00 Kč 

č. 4 29.05.2019 7680008 36,78 34 941,00 Kč 

č. 6 21.06.2019 7680008 32,59 29 331,00 Kč 

č. 12 28.05.2019 7680012 0,72 25 995,00 Kč 

č. 13 06.06.2019 7680013 2,6 19 689,00 Kč 

č. 14 13.06.2019 7680014 1,8 25 505,50 Kč 

č. 15 01.07.2019 7680015 1,68 26 005,00 Kč 

č. 16 06.07.2019 7680016 1,22 27 181,50 Kč 

č. 18 07.08.2019 76800118 0,39 37 207,50 Kč 

č. 19 16.08.2019 7680019 1,45 27 761,50 Kč 

č. 20 16.08.2019 7680020 2,01 37 169,50 Kč 

 
CELKEM 20198 887,39 585 483,00 Kč 

TĚŽBA DŘEVA 

Dřevo nabízíme také palivářům. Odebírají pravidelně. Veškeré poža-
davky jsme schopni pokrýt a dřeva je stále hodně. 

Oprava lesní cesty v Zašově 
PALIVÁŘI 

 32 zájemců 

 122 m
3
 

 36.900 Kč 
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PÉČE O LES 

Pravidelně kácíme staré porosty, dřevo lesní hospodář, Ing. To-
mek, prodává na pilu (místní a v Retzu). Vymýcené plochy zalesňuje-
me. Dlouhodobě zalesňujeme tak, abychom v maximální míře obnovi-
li druhovou pestrost a přirozenou skladbu lesa. Vysazujeme pestrou 
skladbu dřevin přizpůsobenou konkrétnímu stanovišti. (Ukázku 
úspěšné výsadby můžete vidět v Zašově na kraji lesa u louky vzadu.) 
Výsadba je však náročnější a dražší. 

Tolik ideál.  
Rok 2019 byl ovlivněný kalamitou a z části kůrovcem, letošní rok 

je výrazně ovlivněný celostátní kůrovcovou kalamitou. Takže již nesta-
číme les udržovat a zvelebovat. A jakékoliv plánování můžeme hodit 
za hlavu. Situace vyřeší až za několik desetiletí obnova přirozené 
skladby lesa.  

Doufali jsme, že nám zůstanou tři maloplošné porosty, které jsou 
v pořádku, všechny v Zašově. V červnu musíme už i tyto těžit. 

 

Práce v lese je čím dál víc. Jsou závislé na počtu pracovníků. Vý-

znamně pomáhají obecní zaměstnanci. Ale tato práce je špatně place-

ná, takže lidí ubývá. Práce se zdražuje. Zdražují se i vstupy do lesního 

hospodářství (sazenice, postřiky atd.). Pro rok 2020 v rozpočtu navy-

šujeme kapitolu lesního hospodářství, obávám se, že navýšení nebu-

de dostatečné. 

Vykácené prostory znovu zalesňujeme. Výměra těchto ploch se 
stále zvyšuje. Nemáme dostatek pracovníků.  

S výsadbou nových stromků začínáme ihned, jak to počasí dovolí. 
Oplocenky i výsadbu zajišťovali obecní pracovníci, na podzim i najatí 
další. 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. Z důvodu 
velké poptávky je cena sazenic stále vyšší. A hlavně – sazenic je nedo-
statek, nejsou. Na péči o porost klademe zvláštní důraz. Vznikají pěk-
né mladé smíšené porosty. 

* 
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Těžba dřeva výrazně stoupla. Cena dřeva zase výrazně klesla. Vykácené plo-

chy jsme povinni zalesňovat; protože je ale o sazenice nadměrný zájem, je-

jich cena roste a navíc sazenice nejsou. 

Změna cen vstupů i výstupů se odrazila na výsledku lesního hospodaření, 

které bylo ve ztrátě. Ztráta se bude nadále prohlubovat. V podstatě jsme 

rádi, že lesní hospodář ještě umí dřevo prodat. 

PRÁCE PROVEDENÉ V LESE 2019 

Odborná lesní správa (4.000 Kč / měsíc) 
Zpracování krajské dotace 
Oplocenky – kůly, pletivo, vrtání děr   Boří, Zašov 
Těžba dřeva a přiblížení – polomy, kůrovec  Zašov, Okrouhlík 
Odvoz klestu z paseky Zašov – zadní paseka, Dolna, Okrouhlík 
Shrnování ostružiny Dolna, Zašov, Okrouhlík 
Sadba          Boří, Zašov 
Kůly k tubusům 
Značkování sprejem 
Instalace feromonových lapačů Okrouhlík (6 ks), Zašov (6 ks), 
 Brabečník (1 ks), Boří (1 ks) 
Feromonové odparníky Okrouhlík (6 ks), Zašov (6 ks), 
 Brabečník (1 ks), Boří (1 ks) 
Kazetový lapač Boří (1 ks),Okrouhlík (1 ks) 

Prořezávka Zašov 2Ba1b 

Chemická ochrana proti buření Okrouhlík, Zašov         

Výsadba: 2017   9.950 ks 
 2018   8.100 sazenic 
 2019 18.350 sazenic (navýšení na 226%) 
   (odhad byl 10-15 tisíc) 

Suché stromy, z nichž kůrovec vylétl, necháváme stát. Vytvoří tak na 
pasekách alespoň trochu stín pro nové sazenice.  
Z celkové částky na péči o les činí 142.665 Kč podíl na oplocenky a 
sazenice. 
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Práce v lese 2019     

datum faktura výdaje - DPH výdaje + DPH 

  903 666,20 Kč 1 084 876,00 

16.05.2019 1901020 300 097,10 Kč 359 887,00 Kč 

25.09.2019 1901036 341 392,10 Kč 413 084,00 Kč 

16.12.2019 1901051 262 177,00 Kč 311 905,00 Kč 

EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Ceny a množství prodaného dřeva jsou závislé na ochotě pil tuzem-
ských i v Rakousku dřevo přijímat. 

Před šesti roky jsme počítali s tím, že máme dlouhodobě zajištěný pří-
jem z lesa ve výši 10,500.000 Kč - (500 m3 x 2.100 Kč). Neustále se snižuje 
cena vykupovaného dřeva (nyní 700—1.000 Kč). Ztráty z části kompenzuje-
me dotacemi. 

70% dřeva se odváželo na pily do Rakouska, bohužel i tyto pily mají již 
zájem pouze o čisté nenapadané dřevo kůrovcem. Začali jsme s odvozem 
dřeva do Číny. Zatím se nám nepotvrdily obavy z nízkých cen či nedodání 
plateb; může to ale přijít. Jiné řešení nyní není. V současné době se už dře-
vo odebírat zdráhá i Čína. 

 

DOTACE 

V roce 2018 jsme nečerpali žádné dotace. 

Vybudovali jsme lesní cestu v Boří. Nyní připravujeme opravy lesní 
cesty v Zašově. 

Dotace za rok 2019 ve výši 411 194 Kč přišly z ministerstva zeměděl-
ství až letos v květnu. 

*** 

  PŘÍJMY VÝDAJE 

  prodej    

dřeva 

paliváři příjmy    

celkem 

faktury  

za práci v lese 

2018 423.666 47.915 471.581 519.969,00 

2019 585.483 36.900 622.383 903.666,20 
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Tříkrálová sbírka v naší farnosti: 

LESNÍ JAKUBOV   8 104 Kč           o 444 více než loni 
LUKOVANY         37 070 Kč           o 24 méně než loni 
PŘÍBRAM            23 034 Kč           o 550 méně než loni 
RAPOTICE           27 240 Kč           o 3 517 více jak loni 
VYS.POPOVICE   23 172 Kč           o 1 663 méně jak loni 
ZAKŘANY             36 745 Kč          o 1 267 více jak loni  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2020 

OBEC 

částka v Kč 

2020 2019 2018 2017 2016 

RAPOTIČE 27.240 23.723 22.592 20.105  19.068   

na 1 obyvatele 43,38 Kč 43,36 Kč 32,22 Kč 36,60 Kč 38,86 Kč 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoroč-
ně Charita Česká republika. Skupinky 
koledníků, často ve spolupráci s far-
nostmi, školami či různými mládežnic-
kými organizacemi, vybírají po domác-
nostech příspěvky. 
 

Naše obec spadá pod Oblastní charitu 
Rajhrad. Výtěžek sbírky pomohl: 
 částečně financovat plánovaný no-

vý výtah v budově Domu léčby bo-
lesti s hospicem sv. Josefa. 

 částečně financovat zamýšlenou 
rekonstrukci některých vícelůžko-
vých pokojů, ze kterých budou 
v budoucnu pokoje jednolůžkové.  

 dofinancovat provoz obou oddělení 
hospice. 

Zdeněk Strašák 
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OSTATKY  2020 
FOTO Petr Kolesnikov  
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Společenská rubrika 

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. 

JUBILANTI 2019-2020  

Listopad Únor Duben 
BŘOUŠKOVÁ Marie  SOBOTKOVÁ Anežka NĚMEC Jiří 

LOVECKÁ Ludmila KOCÁB Vladimír VÁŇOVÁ Jana 

VARGUŠKOVÁ Miroslava ŠMARDA Zdeněk ŽALUDOVÁ Jaroslava 

CHALUPOVÁ Marie OPLATEK Jan ml. ŘEZANINA Marek 

Prosinec ŠMARDOVÁ Stanislava Květen 
KONCOVÁ Vítězslava PELCOVÁ Helena TESAŘ Rudolf 

ROUSOVÁ Helena Březen NEDVĚD Vladislav 

KOLÁŘOVÁ Hana ODEHNAL Jiří PELCOVÁ Helena 

TESAŘOVÁ Ivana SOUKUPOVÁ Marie  Červen 

Leden JAŠEK  Stanislav SOUKUPOVÁ Brigita 

ŠMARDA František TESAŘ Josef TESAŘ František 

JEŠINOVÁ Pavla  CHADIM Jan 

ODEHNALOVÁ Jarmila  ŠKODA Libor 

KREJČÍ Helena  SUCHÁ Eva 

   

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 *  

Přivítali jsme nové občánky    

listopad 2019 Viola Tomková       

listopad 2019 Marek Sýkora         

prosinec Jora Čiefová            

leden  2020 Vojtěch Janša         

Rozloučili jsme se 

leden 2020 Věra Pelcová            

duben 2020 Marie Kovaříková   

červen 2020 Marta Suchá            

ČEST JEJICH PAMÁTCE! 
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