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Tříkrálová sbírka, ovlivněná epidemiologickou situa-

cí je mimořádně v termínu od 1. do 24. ledna a probí-

há bez návštěvy tří králů a formou online plateb, 

bankovním převodem nebo dárcovskou SMS. 

Pro ty, kteří chtějí přispět tradičně, jsou pokladničky 

umístěné do 22. ledna v samoobsluze a v budově 

obecního úřadu. 

CO JSME LETOS NESTIHLI aneb NÁHRAŽKY 

Návštěva sv. Mikuláše 

Adventní setkání seniorů 

Přispějte do Tříkrálové sbírky bezpečně 

Mikuláš letos nemohl pozvat 

děti na Náves. Vyřešil to spa-

nilou jízdou po obci. Společ-

ně s andělem a čertem projeli 

s Máňou od hasičů všechny 

ulice a s dětmi si vzájemně 

alespoň zamávali. 

Chutné pamlsky potom do-

staly nezlobící děti ve škole. 

Mňam! 

Ani tradičnímu setkání seniorů nebylo 

přáno. Ač jsme se na ně chystali. 

Aby to nepřišlo moc líto, zastupitelé 

obešli občany s přáním pokojných Vá-

noc, s náhradou za chutný řízek a ma-

lým dárkem od obce - pro chlapce s 

modrým, pro děvčata s červeným. 



Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 

 Vážení a milí fanoušci FC Rapotice, vážení spoluobčané,  

i nyní se amatérský fotbal a sport obecně nachází v obdobné situaci jako na 
jaře, kdy nejprve došlo k pozastavení soutěží, aby nakonec byla sezóna 
2019/2020 předčasně ukončena. Podzimní část soutěží se zběsile rozběhla 
už na konci prázdnin i díky nezměrné chuti a zápalu všech v našem klubu. 
Opět jsme se mohli vrátit k pravidelným tréninkům, a hlavně k soutěžním 
zápasům. Zmínkám o epidemiologické situaci se však bohužel nevyhneme 
ani v tomto příspěvku. Její postupné zhoršení vedlo k předčasnému ukonče-
ní fotbalových soutěžích, v našem případě, tedy v Kraji Vysočina a na okresu 
Třebíč, tři kola před řádným koncem. Poslední tři soutěžní zápasy byly pro-
zatím odloženy na jarní část soutěží. Stále také existuje možnost, že by tyto 
zápasy mohly být odehrány v rámci termínů, které nabízí zimní přípravné 
období, a to na hřištích s umělou trávou. Samozřejmě by v první řadě záleže-
lo na v tu dobu platných protiepidemických opatřeních a pak také na doho-
dě klubů. V případě našich týmů se tato možnost nyní nejeví jako pravděpo-
dobná.  

Mezi samotnými hráči, trenéry i rodiči mládežnických hráčů panuje radost 
z toho, že jsme mohli odehrát relativně slušnou porci zápasů. Všichni pevně 
věříme, že soutěže budou na jaře řádně dohrány a nebude se opakovat situ-
ace z letošního jara. Naštěstí bylo odehráno dost zápasů na to, abychom 
zhodnotili uplynulý podzim. Jako tradičně začneme naší mládeží. Největší 
novinku před touto sezonou představovala změna v týmu žáků. Po červno-
vém spojení s SK Ketkovice v těchto kategoriích se nám podařilo přihlásit 
týmy mladších a starších žáků do krajské 1. třídy sk. „B“. Navíc ve starších 
žácích i nadále pokračuje velmi dobrá, již pětiletá, spolupráce s TJ Oslavany. 
Starší žáci oproti okresním soutěžím, kde se hraje v rozestavení 7+1 od váp-
na k vápnu, hrají již na celém hřišti. Našimi soupeři jsou celky z Velkého Be-
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ranova, Měřína, Nedvědice, Ždírce nad Doubravou a Štoků. Nad očekávání 
se dařilo mladším žákům, kteří vyhráli všech sedm utkání při skóre 48:14 a 
zisku 21 bodů a patří jim průběžné 1. 
místo. Důležitější než samotné výsled-
ky, jsou však předváděné výkony, kte-
ré se zlepšovaly každým zápasem. 
Podařila se nám rychlá adaptace na 
vyšší tempo v krajské soutěži spočíva-
jící ve vyšším nasazením hráčů a větší 
technické kvalitě oproti okresu. 
K velmi těžkým zápasům patřily sou-
boje s dalšími třemi nejkvalitnějšími týmy – Nedvědicí (výhra 4:2), Velkým 
Beranovem (výhra 4:1) a Ždírcem (výhra 7:5). V zápasech s Nedvědicí 
i Ždírcem jsme prohrávali, ale díky velké bojovnosti a touze vyhrát se nám 
podařilo zápasy dotáhnout do vítězného konce. Velká výzva byla i před 
staršími žáky, které čekal přechod na velké hřiště. Nutno podotknout, že se 
s tímto úkolem vypořádali velmi dobře a od prvního zápasu (prohra 7:1 
v Beranově) se naše hra zlepšovala. Postupně jsme si zvykali na velké hřiště, 
což se odrazilo i na našich výkonech a výsledcích. Od prvního zápasu až do 
dalšího utkání s Beranovem, jsme čtyři kola neprohráli. Nejvíce se nám po-
vedl zápas na hřišti tehdy první Nedvědice, který skončil naším překvapi-
vým, ale zaslouženým vítězstvím 3:0.  

 

Jako již tradičně se dařilo i přípravkám. Mladší pod vedením Radka Lišky 
zvítězili v deseti utkáních a pouze dvakrát prohráli. Navíc nastříleli krásných 

87 gólů. Nejlepšími střelci jsou s 30 
a 25 přesnými trefami Lukášové Cha-
dim a Krejčí. Mezi střelce, respektive 
střelkyně se také zapsala, zatím bo-
hužel jediná, hráčka v tomto týmu, a 
to Šarlota Žaludová, která se trefila 
hned čtyřikrát. Potěšitelné je, že hrá-
či z mladší přípravky již pravidelně 
nastupují i za starší přípravku, která 
pod vedením Michala Matouška 

skončila na 4. místě. Nejvíce branek nastřílel David Tesař (19). Mezi úspěš-
né střelce se však zařadili i Lukáš Chadim, Kryštof Žalud, Marek Patočka či 
Maxim Otcel.  
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Kvůli covidovým opatřením se nemohla uskutečnit tradiční zá-
věrečná. Dovolte mi prosím využít této příležitosti a poděkovat 
všem rodičům, trenérům Michalovi Matouškovi a Radku Liško-
vi, ale i všem fanouškům a příznivcům, kteří se starali o naše 
mladé hráčky a hráče a neúnavně je podporovali.  

 

Krátké zhodnocení se nevyhne ani našim mužům. Začněme nejprve B tý-
mem. I přes pomalejší rozjezd a porážky s Předínem (4:2) a v Rouchovanech 
(8:1) se béčko nakonec zvedlo 
a skončilo na potěšitelném 5. místě 
tabulky. Jedno z nejlepších 
a nejnapínavějších utkáních béčko 
odehrálo doma proti lídrovi z Hrotovic 
a navzdory těsné porážce 3:4 zane-
chalo výborný výkon. Ve statistikách 
vynikali zejména střelci Vlastimil Ně-
mec s jedenácti góly a Radim Strašák s deseti. Nejvíce minut odehráli Petr 
Císař a David Šmarda.  

 

Áčko pod vedením trenéra Libora Sádlíka v podzimní části nenavázalo na 
povzbudivé výkony z letní přípravy a bohužel opět zůstalo hluboko za očeká-
váním. Z devíti zápasů porazilo pouze Kouty (5:3) a Moravec (6:2). V součtu 
s remízou 1:1 proti Žďáru získalo skromných 7 bodů a obsadilo průběžnou 
11. příčku. Zlomový okamžik přišel ve 4. kole, kdy jsme doma neudrželi 
dvoubrankové vedení proti Želetavě a prohráli gólem v závěru 3:2. Od té 
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doby se mužstvu nedařilo ani herně ani výsledkově. Áčko neodehrálo do-
konce čtyři utkání, protože zápas desátého kola proti Počítkám se z důvodu 
nákazy v kádru soupeře neodehrál. Ve hře tak zůstává ještě dvanáct bodů 
z podzimu, jež mohou naše postavení v tabulce výrazně vylepšit. Jestli se 
tak stane se paradoxně dozvíme až na jaře. Mezi stálice v sestavě patřili 
bratři Lašové, Milan a Tomáš, kteří nevynechali ani minutu. Nejlepším šuté-
rem áčka je s devíti brankami Michal Sobotka.  

 

V současné době žádný z týmů FC Rapotice nemůže kvůli opatřením tréno-
vat a zrušeny byly také obvyklé mládežnické zimní turnaje. Omezení bohu-

žel znemožnila pořádat také některé tradiční 
akce FC Rapotice v zimním období jako Čer-
tovský pohár, Sportovní ples či tradiční No-
voroční běh. V současnosti doufáme, že se 
epidemiologická situace co nejrychleji zlepší 
natolik, že budeme moci alespoň trénovat. 
Aktuální informace najdete včas na našich 

stránkách www.fcrapotice.com.  

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům klubu za přízeň 
v uplynulém roce a především Vám, fanouškům FC Rapotice, za podporu 
i v této nelehké době. Dovolte mi popřát Vám všem pevné zdraví, štěstí a 
hodně úspěchů do nového roku, který snad bude méně náročný a mnohem 
klidnější než ten minulý.  

P e v n é  z d r a v í  a  r a d o s t n o u  m y s l  p ř e j e  F C  R a p o t i c e !  
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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 říká-

me Divadlo z Rapotic. 

Nazkoušeli jsme inscenaci s názvem Vánoční hra aneb O tom slavném 

narození a 8.12. uvedli její premiéru v Sokolovně v Rapoticích. Na vzniku 

inscenace se podílel také sbor a or-

chestr ze ZUŠ Oslavany a na jevišti 

hrálo celkem 52 dětí a dospělých. 

Společná práce se vyplatila a poved-

lo se nám vytvořit nádhernou před-

vánoční atmosféru, kterou si užilo 

téměř 300 diváků. Hru jsme odehrá-

li ještě jednou v Oslavanech 

v Dělnickém domě v pátek 13. Naš-

těstí smolný den se nekonal a hra měla opět velký úspěch u 200 diváků. 

Děti z kroužku hraní baví nejen v divadle. Na podzim společně natočily 

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

se jim povedl. Jejich 

práci ocenila i porota 

mezinárodního filmové-

ho festivalu dětí a mlá-

deže v Praze s názvem 

Teenfilmfest. 

V kategorii hraných fil-

mů tvůrců ve věku 8 – 

12 let obsadil 

v konkurenci 26filmů 

DIVADLO Z RAPOTIC 

Veronika Senciová 



Čtvrtek 30. července 2020 

* Fotbalový Club Rapotice oznamuje svým přízniv-

cům, že druhé kolo poháru krajského fotbalového 

svazu se odehraje v pátek 31. 7. 2020. Soupeřem bu-

de družstvo Koutů.  

* Změna telefonního čísla pošty Rapotice - 954 267 

573. 

Čtvrtek 27. srpna 2020 
* V sobotu dne 29. 8. 2020 se koná tradiční cyklistický výlet po širším okolí 
Rapotice "Tour de Rapotice". Sraz v 10:00 u sokolovny. Navrhovaná trasa: 
Zbraslav, Mariánské údolí, Rosice, Kratochvílka, Neslovice, Zbýšov, Luko-
vany (cca do 40 km). 

Pátek 28. srpna 2020 

* Zahájení školního roku: ZŠ Rapotice a ZŠ Březník. 

Z HLÁŠENÍ ROZHLASU aneb CO SE DĚLO 
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z celého světa 1. místo. Film mohli diváci vidět také na premiéře v kině Pa-

norama v Rosicích. 

Moc si vážíme toho, 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 prázdniny připravujeme 

dva příměstské tábory.  Zú-

častnit se jich mohou všechny 

děti z 1. stupně ZŠ. V případě 

zájmu najdete více informací 

na naší webové stránce 

www.odetipostarano.cz. 



Pondělí 21. září 2020 

* Ve středu 23.9.2020 se koná veřejné zasedání 

zastupitelstva obce. 

Čtvrtek 1. října 2020 
* V neděli 4. října 2020 se uskuteční u sokolovny 

od 15:00 Drakiáda. 

Čtvrtek 15. října 2020 

* Obec Rapotice oznamuje občanům, že zájemci o jednorázové roušky (5 

ks/osoba) si je mohou vyzvednout v  úředních hodinách na obecním úřadě. 

Dále žádáme o sdělení, zda někdo z občanů  nepotřebuje pomoc s nákupem 

nebo obstaráním léků. Děkujeme za informaci.    

Čtvrtek 22. října 2020 

* Přistavení VOK a NO. 

Pátek 6. listopadu 2020 
* Otevírací doba pošty v Rapoticích: pondělí 9.11. 8:00 - 9.30, úterý 10.11. 
8:00 - 10:00, středa 11.11. 14:00 - 17:00, čtvrtek 12.11. 8:00 - 
10:00, pátek 13.11. 13:30 - 15:00. 

Pátek 4. prosince 2020 

* V sobotu od 17 hodin pojede obcí Mikulášská jízda s doprovodem. 

Projedou všemi ulicemi obce a pozdraví děti, které tímto zveme do svých 

oken a ke dveřím svých domovů, aby se s delegací alespoň na dálku pozdra-

vily. 

Pondělí 14. prosince 2020 

* Ve středu 9. 12. 2020  se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce v 19.00 

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

Pátek 18. prosince 2020 

* Zastupitelstvo obce Rapotice oznamuje občanům - seniorům, že z důvodu 

situace, která neumožňuje uskutečnit adventní posezení se seniory, vás bě-

hem tohoto adventního víkendu navštíví s vánočním balíčkem. 
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Ing. Jiří Bechný - starosta 602 510 758   Bechny.J@seznam.cz 

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

Ing. Jiří Chytka Mgr. Jaroslava Polehlová 

Mgr. Aleš Kolařík Aleš Svoboda 

Milan Laš  

http://www.xn--strnkch-jwac/
mailto:michal.batrla@gmail.com
mailto:strasak.zdenda@seznam.cz


V životě přichází řada problémů, starostí, 
těžkých a náročných situací, se kterými 
se potýkají jednotliví lidé, ale i rodiny. Na 
jejich řešení ale nemusí zůstat sami. 

Oblastní charita Třebíč, založená v roce 
1992, nabízí široký výběr z více než 25 
zdravotních, sociálních a dalších služeb, 
kterými pomáhá lidem všeho věku v těž-
ké životní situaci. Ročně obslouží kolem 
6 000 klientů.  

JSME TU PRO KAŽDÉHO Z RAPOTIC A OKOLÍ.  
NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT! 

 
SLUŽBY PRO SENIORY 

Pomůžeme Vám s péčí o seniory, odvozy k lékaři, 
pochůzkami, nákupy, péči o domácnost i s péčí o 
jejich osobu. Nejste na to sami. Nabízíme profesio-
nální pomoc pečovatelek, zdravotních sester i 
osobních asistentek. Pro osamělé seniory máme 
denní stacionáře, kde můžou smysluplně a bez-
pečně trávit volný čas.  

 
SLUŽBY PRO LIDI 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Těmto lidem pomáháme s nákupy, pochůzkami, 
péčí o sebe i domácnost. Také nabízíme denní 
stacionáře, kde v příjemném bezbariérovém pro-
středí mohou rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 
Zajišťujeme komplexní péči také dětem se speciál-
ními potřebami ve službě raná péče.  
 

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ 

Provozujeme azylový dům pro rodiny s dětmi a 
ženy. V našich nízkoprahových klubech Vám po-
skytneme podporu a radu, jak může dospívající 
mládež smysluplně trávit volný čas. Můžete také 
využít podpory rodinné poradny Ruth, nebo sociál-
ní službu pro rodiny Klubíčko. 

OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PRO KAŽDÉHO 
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Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc 

 Koordinuje činnost dobrovolníků v jednotlivých středis-
cích i v jiných organizacích, při krizových situacích, v 
rámci sbírkových a charitativních akcí. 
 
Součástí Oblastní charity Třebíč jsou Farní charity, 
které jsou spojovacím článkem mezi ní a vlastní obcí - 
farností. Sdružují dobrovolné pracovníky, kteří pomá-
hají lidem v místě svého bydliště, a zároveň i oblastní 
Charitě, zejména při Tříkrálové sbírce. 

SLUŽBY PRO VÁŽNĚ NEMOCNÉ PACIENTY 

Pomáháme lidem s nevyléčitelným onemocněním 
žít doma. Službu poskytujeme 24 hodin 7 dní v 
týdnu. Zajišťuje ji tým lékařů, zdravotních sester, 
pečovatelek, psychologů i specialistů na spirituální 
podporu. Domácí hospic sv. Zdislavy je tu pro 
všechny věkové kategorie, děti, dospělé i seniory. 
  
 
NABÍZÍME SLUŽBY PRO OSOBY V KRIZI 

Lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace, 
mohou využít náš azylový dům pro muže, záchra-
nou charitní síť,  doléčovací centrum a další služ-
by pomoci. 

 
 
 

 
Podrobné informace o všech službách i kontak-
ty na ně najdete na stránkách 
www.trebic.charita.cz, můžete také volat na čís-
lo 730 171 635, rádi Vám poradíme. 

Charitní pečovatelská služba 

Je terénní služba je poskytována dospělým osobám 
starším 19 let a seniorům se sníženou soběstačností, 
kteří potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe a o 
svou domácnost a při kontaktu s vnějším prostředím a 
o něž se nemůže postarat blízká osoba.  
 
Poskytujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy ne-
bo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím. 
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Domácí zdravotní péče 

Je terénní služba určená pro seniory, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné. 
Poskytuje ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované 
terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií 
(vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, 
výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající 
a jejich rodiny. 
Domácí zdravotní péče umožňuje lidem zůstat v domácím prostředí i po zhoršení jejich 
zdravotního stavu. Zdravotní a sociální služby jsou jim poskytovány v jejich přirozeném 
prostředí. 

Charitní záchranná síť 

Ambulantní a terénní služ-
ba pro osoby v krizi, pro 
které není při řešení jejich 
situace dostupná žádná 
jiná pomoc.  

Krizová pomoc 

Je součástí integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje. Je připravena poskytnout 
požadovanou pomoc na základě dohody a vyžádání 
Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 
kraje. Jsme ve styku se Střediskem humanitární 
pomoci, rozvojové spolupráce a krizového řízení a 
ostatními krizovými týmy celé Diecézní charity Brno. 
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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 2020  

Červenec Srpen Září 
PECHOVÁ Marie KEPRTOVÁ Růžena KOLAŘÍKOVÁ Ludmila 

LYSOŇKOVÁ Jarmila NABYTÁ Emílie ŘEZANINOVÁ Jaroslava 

  PATERA Václav 

  KLEMENTOVÁ Drahomíra 

  LIŠKA František 

Říjen  Listopad NABYTÝ Miroslav 

VALACH Jan KŘIVÁNKOVÁ Zdeňka PELC Milan 

ŘEZANINA Vnislav ŠANDEROVÁ Alena  

LIŠKOVÁ Jaroslava SMEKALOVÁ Božena  Prosinec 

NIKODÝMOVÁ Hana KREJČÍ Karel LOVECKÝ Ctibor 

SOUKUP Aleš  KRČMA Ivan 

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

obec@rapotice.cz, www.rapotice.cz * Šéfredaktor: Zdeněk Strašák * Za obsah článků odpovídají autoři. * 

Tisk: BRKO, s.r.o.   *   Náklad: 230 ks   *   Neprodejné   *   Distribuce: Obec Rapotice * Povoleno Minis-

terstvem kultury ČR pod č.j. MK ČR E 10775. 
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