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Čtvrtletník Obce Rapšach 1/2016 
 

SLOVO STAROSTKY NA ÚVOD 
Vážení spoluobčané, 

v tomto čísle našeho čtvrtletníku Vás informujeme jako obvykle o tom, jaká usnesení přijalo za-

stupitelstvo obce od minulého vydání. Uvádíme také schválený rozpočet obce na rok 2016 a rozpoč-

tový výhled na příští léta pro ty, kteří si jej neprostudovali na úřední desce obce nebo na našich we-

bových stránkách. 

Rozhodně nepřehlédněte pozvánku na Velikonoční jarmark, který se bude týden před Velikono-

cemi opět konat na návsi a také pozvánku na Velikonoční koncert v kostele sv. Zikmunda.  

Jistě jste si 7. února zatancovali s maškarami a vypili s nimi skleničku na zdraví. Masopust je 

hezká tradice a jsem velmi ráda, že se v obci obnovila. Chtěla bych na tomto místě poděkovat spor-

tovcům, kteří průvod masek ve vsi organizují a všem, kteří neváhají a obléknou se do kostýmu pro 

pobavení sebe i ostatních. Samozřejmě nemohu zapomenout s velkými díky a uznáním na muzikan-

ty.  

Dovolte mně, abych Vám popřála pohodové, opravdu jarní a veselé Velikonoce. 

Lenka Cvrčková, starostka 

 

INFORMACE Z RADNICE 

Z jednání zastupitelstva obce 
V prvním vydání našeho „Rapšašského Kecálku“ v letošním roce seznámíme naše občany s 

usneseními, která byla přijata na dvou zasedáních zastupitelstva obce, která byla svolána od posled-

ního vydání a uskutečnila se ve dnech 14. prosince 2015 a 29. února letošního roku. 

Schválená usnesení ze 14. prosince 2015:  

- rozpočtové opatření č. 11 ve finančním rozpočtu obce v r. 2015: 

o v oblasti příjmů byly vyúčtovány a převedeny na účet obce finanční prostředky z dotací: 

 dotace z prostředků EU a SFŽP ČR na výměnu oken a zateplení Mateřské školy ve 

výši 106.2479,- Kč 
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 dotace od Ministerstva místního rozvoje na opravu kaple na hřbitově ve výši 

136.690,- Kč 

 dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci chodníku v Londonské ulici 

ve výši 130.000,- Kč 

 finanční prostředky od Krajského úřadu Jihočeského kraje ve výši 104.610,- Kč 

 dotace z prostředků EU a státního rozpočtu ve výši 212.481,- Kč pro Základní ško-

lu na vybavení dílny 

 v oblasti výdajů se jednalo hlavně o úhradu smluvní ceny za odkoupení nemovitos-

ti č. p. 16 včetně pozemků ve výši 450.000,- Kč, na opravu kaple bylo vydáno cel-

kem 195.272,- Kč, Základní škole byla převedena dotace v plné výši 212.481,- Kč. 

Celkové výdaje za ukončenou realizaci stavební akce, výměna oken a zateplení ob-

jektu mateřské školky, byly ve výši 2.010.128,17 Kč. Pro pořádání kulturních akcí 

byl zakoupen Party stan za 32.706,- Kč  

- byla provedena realizace prodeje pozemků par. č. 1985/1, par. č. 1985/2 a par. č. 1986 vše PK o 

celkové výměře 2022 m
2
 v lokalitě Spáleniště za smluvní cenu 190.068,- Kč 

- byla dále provedena realizace prodeje pozemků par. č. 1996 PK a par. č. 564/3 KN o celkové 

výměře 1714 m
2
 za smluvní cenu 143.976,- Kč 

- byl schválen návrh finančního rozpočtu na rok 2016 jako vyrovnaný s příjmy 10.998.101,- Kč a 

výdaji ve stejné výši, schválený finanční návrh je uveden v samostatném článku tohoto vydání 

- byl schválen návrh finančního rozpočtového výhledu na období roku 2017 a 2018, také tento 

návrh je uveden v samostatném článku tohoto vydání 

- byly schváleny návrhy na podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kra-

je a to na úhradu úroků z poskytnutého úvěru od České spořitelny, a.s., na výměnu střešní kryti-

ny na objektu Mateřské školky a také na pokračování výměny oken na bytovém domě č. p. 88. 

Na realizaci stavebních akcí je většinou schválena dotace jen na jednu akci a jako prioritní byla 

uvedena výměna střešní krytiny na MŠ 

- byl schválen návrh na podání žádosti o dotaci Jihočeskému kraji na podporu živé kultury a to na 

pořádání 9. ročníku Zikmundohraní 

- byl schválen návrh na změnu při dosažení věku pro blahopřání k životnímu výročí a to tak, že se 

nahrazuje věk 60 let na 65 let, ostatní zůstává beze změn a mění se finanční částka na dárkový 

balíček ze 400,- Kč na 500,- Kč 

- byl schválen návrh, aby naše obec podpořila jako člen Svazku obcí Vitorazsko podání žádosti 

Jihočeskému kraji o dotaci na pořízení zastřešení pódia 

- nebyla naopak schválena žádost Sdružení META o.s. z Jindřichova Hradce o finanční příspěvek 

ve výši 5,- Kč na občana na protidrogovou politiku pro rok 2016 

- jako každý rok starostka obce seznámila zastupitele se jmenováním členů do inventarizačních 

komisí pro zabezpečení inventarizace majetku obce ke dni 31. 12. 2015. 

 

Schválená usnesení z 29. února 2016  

- bylo schváleno odkoupení pozemku před bytovkou č. p. 20 o celkové výměře 2074 m
2
 za 

smluvní cenu 100,- Kč za 1 m
2
 (jedná se o pozemek v centrální části obce s možností napojení 

na všechny inženýrské sítě) 

- byl schválen finanční příspěvek ve výši 1,- Kč na občana Nadaci Jihočeské cyklostezky 

- byla schválena Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Rapšach a městem Suchdol nad Lužnicí, na 

základě této smlouvy bude stavební úřad v Suchdole nad Lužnicí vykonávat ve správním obvodu 

naší obce přenesenou působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v 

rámci platných zákonů bezúplatně 
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- byl schválen návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s. 

na uložení zemního kabele NN na pozemcích par. č. 1218/7 KN a 1897/1 PK, jedná se o připo-

jení novostavby v lokalitě Spáleniště – Rafanda 

- zastupitelé dále schválili rozdělení hospodářského výsledku Základní a Mateřské školy v Rapša-

chu v celkové výši 117.418,62 Kč do fondu odměn (500,- Kč) a do fondu rezervního 

(116.918,62 Kč) 

- na zasedání byly předloženy návrhy záměrů prodeje pozemků a to pozemku par. č. 37/12 KN o 

výměře 383 m2, pozemku par. č. 31/1 o výměře 280 m2 a pozemku par. č. 470/7 KN o výměře 

1983 m2. Záměr prodeje pozemků par. č. 37/12 a 31/1 nacházející se za č. p. 15, 24 a 26 byl 

schválen a naopak nebyl schválen záměr prodeje zemědělského pozemku par. č. 470/7 v lokalitě 

Spáleniště – Rafanda 

- zastupitelé také projednali a schválili návrhy na podání žádostí o odkoupení popřípadě o bez-

úplatný převod pozemků par. č. 293/1 – zahrada o výměře 284 m
2
 a 294 m

2
 – ostatní plocha 

ostatní komunikace o výměře 127 m
2
, tyto pozemky se nachází v zaploceném pozemku před č. 

p. 16 a jsou ve vlastnictví státních organizací ČR 

V diskusi zastupitelé poukázali na některé provozní záležitosti, které by měl obecní úřad řešit. 

Například se jedná o požadavek řidičů veřejné dopravy ve věci zajištění odstranění větví v úseku 

Rapšach – Spáleniště, dále na horním Spáleništi dochází k častému výpadku elektrické energie u 

veřejného osvětlení. 

Rozprava se také týkala možnosti čerpání dotací pro SDH Rapšach, kde se jedná hlavně o mož-

nost nákupu automobilu pro více osob, který by byl k dispozici také pro ostatní organizace. 

Diskuse se také dotkla plánované dražby č. p. 179, která se koná 10. dubna. Obec do dražby 

vstupovat nebude, ale v případě výhodné nabídky tato nemovitost hlavně z důvodu výhodné polohy 

by byla obcí odkoupena. 

Ve věci žádosti občanů z č. p. 38 a 39 o vybudování chodníku byli zastupitelé informováni, že 

byla zajištěna identifikace vlastnických vztahů. Dotčený pozemek pro tuto stavbu je ve vlastnictví 

Jihočeského kraje a je ve správě SÚS Jindřichův Hradec. S ředitelem SÚS budou projednány mož-

nosti o možném převodu do vlastnictví obce. Ředitel školy seznámil zastupitele s požadavkem ko-

miníka p. Tótha ve věci jeho každoroční nabídky při revizi komínů na vložku do komína v mateřské 

škole. Protože revize komínů a čištění pro obecní úřad provádí jiný kominík, p. Lavrinčík, budou 

revize a čištění komínů u všech objektů ve vlastnictví obce zajištěny tímto kominíkem. 

V závěru zasedání bylo také zastupitelstvo seznámeno jedním zastupitelem s připomínkami ob-

čanů, aby obecní úřad věnoval větší pozornost vztahům mezi nájemníky, hlavně v č. p. 20 ve třetím 

vchodě. 

Jaroslav Čurda 

 

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ KONCERT 
Rapšašský komorní orchestr při Základní a Mateřské škole v Rapšachu Vás co nejsr-

dečněji zve na Velikonoční koncert, který se bude konat v neděli 27. března 2016 od 15,00 

hodin v kostele sv. Zikmunda v Rapšachu. Připravili jsme si pro Vás písně jindřichohradec-

kého rodáka Adama Michny z Otradovic ze sbírky Loutna česká a Svatoroční muzika. Velice 

nás potěší, když si přijdete poslechnout překrásnou hudbu, která okouzluje posluchače už 

téměř pět století. 

Lenka Cvrčková 
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O B E C    R A P Š A C H 

schválený rozpočet obce na rok 2016 

PŘÍJMY 
  

Paragraf Položka Text Schváleno v Kč 

  1111 Daň ze závislé činnosti 1750000 

  1112 Daň z příjmů fyzických osob 28000 

  1113 Daň z kapitálových výnosů fyzických osob 210000 

  1121 Daň z příjmů právnických osob 1950000 

  1122 Daň z příjmů za obec 150000 

  1211 Daň z přidané hodnoty 3850000 

  1332 Poplatek za znečišťování ovzduší "DDM" 2000 

  1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 250000 

  1341 Poplatek ze psů 10000 

  1342 Poplatek za lázeňský pobyt 500 

  1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500 

  1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2000 

  1351 Odvod výtěž. z provoz. loterií 40000 

  1355 Odvody z výherních automatů 70000 

  1361 Správní poplatky 500 

  1511 Daň z nemovitostí 500000 

  4112 Neinv.příj.ze SR - SDV 100000 

  4122 Neinv.příj. od krajů - POV 100000 

  4222 Invest.příjmy od krajů - POV 120000 

1031 2111 Těžba z obecních lesů 180000 

2310 2111 Vodné 1000 

2321 2111 Stočné 60000 

3113 2139 Pronájem tělocvičny 500 

3314 2111 Knihovnické poplatky 100 

3612 2111 Zálohy na služby BH 640000 

3612 2132 Nájemné z bytů 850000 

3632 2131 Nájemné z hrobových míst 2000 

3633 2139 Nájemné ČMP a.s. 1 

3722 2111 KO podnikatelé, EKO-KOM, žel. šrot, pytle 65000 

6171 2111 Sečení, výpůjčky lešení apod. 1000 

6171 2131 Pachtovné 63000 

6171 3111 Prodej pozemků 0 

6310 2141 Příjmy z úroků 2000 

    Příjmy celkem 10998101 

VÝDAJE  
  

Paragraf Položka                         Text Schváleno v Kč 

Lesy       

1031 5021 Výsadby stromků - DPP 60000 

  5139 Nákup materiálu 30000 

  5156 PHM 10000 

  5169 
Ostatní služby (prořezávka, odměna 
OLH) 40000 

  5171 Opravy a udržování 40000 

    Celkem 180000 

Komunikace       

2212 5141 Úroky úv. Účet 140000 

  5169 
Ostatní služby (PD chodníky, zimní 
údržba) 10000 

  5171 Opravy a udržování 190000 
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  6122 Chodníky 200000 

    Celkem 540000 

Pitná voda       

2310 5171 Opravy a údržba 1000 

    Celkem 1000 

Kanalizace       

2321 5154 Elektrická energie 150000 

  5169 Ostatní služby, laborator.rozbory  60000 

  5171 Opravy a udržování 80000 

  5344 Rezervní fond 100000 

    Celkem 390000 

Mateřská škola       

3111 5021 Osobní výdaje - praní prádla 18000 

  5137 DHDM 15000 

  5154 Elektrická energie 30000 

  5162 Telefon 7000 

  5169 Barevná úprava fasády MŠ 25000 

  5171 Opravy a udržování 780000 

    Celkem 875000 

Základní škola       

3113 5331 Příspěvek obce 1388500 

  5137 DHDM 64000 

  6122 Kotel  1700000 

    Celkem 3152500 

Knihovna       

3314 5021 Odměna knihovnice 11500 

  5136 Nákup knih 5000 

  5139 Materiál 1000 

    Celkem 17500 

Vedení obecní kroniky       

3319 5021 Odměna kronikáře 5000 

  5139 Materiál,Zikmundohraní, Jarmark 7000 

  5169 
Ostatní služby - Zikmundohraní, Jar-
mark 70000 

    Celkem 82000 

Příspěvky na tělovýchovu       

3419 5229 Příspěvky TJ,DD,Práčata,Trnky Brnky 170000 

    Celkem 170000 

Bytové hospodářství       

3612 5011 Plat zaměstnance 70000 

  5021 Odměny DPP 40000 

  5031 Sociální poj. 20000 

  5032 Zdravotní poj. 10000 

  5131 Ochranné pomůcky 1000 

  5137 Nákup DHDM 200000 

  5139 Materiál 60000 

  5151 Studená voda 120000 

  5153 Plyn čp.8 120000 

  5154 Elektrická energie 40000 

  5155 Pevná paliva 350000 

  5167 Služby školení a vzdělávání 4000 

  5169 Ostatní služby - čištění komínů,revize 55000 

  5171 Opravy a udržování 400000 

    Celkem 1490000 

Veřejné osvětlení       

3631 5154 Elektrická energie 100000 
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  5171 Opravy a udržování 10000 

    Celkem 110000 

Hřbitov       

3632 5139 Materiál 1000 

  5169 Služby-odvoz odpadu 10000 

    Celkem 11000 

Komunální odpad       

3722 5138 Nákup pytlů na KO 5000 

  5139 Materiál 5000 

  5169 Ostatní služby - likvidace KO 600000 

    Celkem 610000 

Péče o vzhled obce a veřej-
nou zeleň       

3745 5011 Plat zaměstnance 390000 

  5021 DPP 10000 

  5031 Sociální pojištění 100000 

  5032 Zdravotní pojištění 30000 

  5132 Ochranné pomůcky 2000 

  5137 Nákup DDMH 40000 

  5139 Materiál 20000 

  5153 Plyn č.p.9 1000 

  5154 Elektrická energie 7000 

  5156 Pohonné hmoty a maziva 70000 

  5167 Školení 2000 

  5169 Ostatní služby 20000 

  5171 Opravy a udržování 20000 

    Celkem 712000 

Vítání občánků       

4339 5194 Květiny 1000 

  5175 Pohoštění 600 

  5492 Dary obyvatelstvu 5000 

    Celkem 6600 

Hasiči       

5512 5137 nákup DHDM 45000 

  5139 materiál 2000 

  5156 PHM 3000 

    Celkem 50000 

Zastupitelstvo obce       

6112 5023 Odměny zastupitelů 190000 

  5032 Zdravotní pojištění 20000 

  5162 Telefon - kredit. karty 5000 

  5167 Školení a vzdělávání 5000 

  5173 Cestovné 10000 

    Celkem 230000 

Vnitřní správa       

6171 5011 Platy zaměstnanců 620000 

  5021 Odměny DPČ 40000 

  5031 Sociální pojištění 160000 

  5032 Zdravotní pojištění 70000 

  5038 
Úrazové pojištění za všechny zaměst-
nance 6000 

  5132 Ochranné pomůcky 1000 

  5136 Tisk, literatura 3000 

  5137 Nákup DHDM 40000 

  5139 Materiál 40000 

  5153 Plyn čp.5,7 140000 
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  5154 Elektrická energie 20000 

  5161 Poštovné 5000 

  5162 Telefon 35000 

  5163 Pojištění majetku 60000 

  5164 Nájemné z pozemků-parkoviště 1000 

  5166 Konzult. a porad. činnost 3000 

  5167 Školení 5000 

  5169 Ostatní služby 120000 

  5171 Opravy a udržování 20000 

  5173 Cestovné 20000 

  5175 Pohoštění 3000 

  5192 Poplatky OSA 2000 

  5194 Živ. jubilea-květiny, dárkové koše 15000 

  5222 Příspěvek obč. sdružením 3000 

  5223 
Neinvestiční příspěvek na opravu kos-
tela 200000 

  5329 Příspěvek svazku obcí 30000 

  5339 Příspěvek LS první pomoci 7601 

  5361 Nákup kolků 1900 

  5362 Poplatky 6000 

  6130 Nákup pozemků 160000 

    Celkem 1837501 

Výdaje z finančních operací       

6310 5163 Poplatky bance 15000 

    Celkem 15000 

Výdaje celkem     10480101 

Rozdíl příjmů a výdajů:      518000 
Financování       

* 8124 Splátky půjček a úvěrů, jistina AVE CZ 518000 

    Celkem 518000 

Přebytek hospodaření     0 

 
Rozpočtový výhled  2017 - 2018 v tisících korun 

  2017 2018 

  Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 

Daňové 7200   7300   

Místní poplatky 270   270   

Správní poplatky 1   1   

Bytové hosp. - služby 760   760   

Bytové hosp. - nájemné 890   890   

Pronájem pozemků 63   63   

Prodej pozemků 0   0   

Obecní lesy 2   2   

Ostatní 2014   2014   

Celkem 11200   11300   

Obecní lesy   140   200 

Komunikace   700   1000 

Stavby   1000   800 

Pitná voda   0   0 

Kanalizace,odp.vody   260   200 

MŠ   120   120 

PO ZŠ   2000   2000 

Knihovna   15   15 

Obecní kronika   5   5 
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Příspěvek organizacím   140   140 

Bytové hospodářství   2500   2500 

Veřejné osvětlení   160   100 

Hřbitov   60   60 

Komunální odpad   670   670 

Údržba  vzhledu obce   400   500 

Vítání občánků   5   5 

Hasiči   30   30 

Zastupitelstvo obce   250   250 

Vnitřní správa   1700   1700 

Úroky z úvěru   200   150 

Poplatky bance   70   70 

Výdaje celkem   10425   10515 

Financování:         

Splátka jistiny AVE   18   18 

Č. spoř. a.s. splátky komunikace   500   500 

Ostatní úvěr JK   250   250 

Financování celkem   750   750 

Rozdíl příjmů a výdajů    775   785 

Přebytek hospodaření   25   35 

 

SLOVO STAROSTY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Vážení spoluobčané, vážení přátelé. 

V dnešním vydání bych Vás nechtěl unavovat nějakou zprávou, co dělali hasiči v roce 

2015 anebo co budou dělat v roce letošním, ale chtěl bych se zaměřit na požár ve staré by-

tovce, ke kterému došlo před několika týdny letošního roku. 

Na místě jsme byli asi do osmi minut po nahlášení a hned se začalo se zjišťováním, kde a 

co vlastně hoří. Proto byla hlavní pozornost věnována bytu v prvním patře, kde majitelka 

požár ohlásila. Museli jsme rozebrat kuchyňskou linku v bytě, odpojit veškeré elektrické 

spotřebiče v kuchyni, kde jsme nakonec zjistili, že nehoří v bytě, ale kouř se šíří podél od-

padní trubky někde ze sklepa. Po prohlídce sklepů, kde bylo všechno v pořádku, jsme nako-

nec zjistili, že hoří v místnosti, hned vedle vchodových dveří, kde jsou komínová tělesa. Po 

otevření dveří, to již byli na místě profesionální hasiči z Třeboně, byla celá místnost v pla-

menech a začalo se s hašením, kde jsme nejdříve vypnuli v jedné polovině domu elektrický 

proud. Na místo byl povolán pracovník firmy EON. Při prováděném zásahu hasiči obešli 

všechny byty v levé půlce bytovky s tím, ať všichni okamžitě odejdou ven, aby nedošlo k 

nadýchání kouře a zdravotním problémům. Po částečném uhašení požáru hasiči zjistili, že 

pod uskladněným harampádím jsou dvě malé propanbutanové láhve, které byly okamžitě 

ochlazeny, a profesionální hasiči provedli měření teploty těchto lahví. Ovšem po úplném do-

hašení a vyklizení místnosti se našla třetí propanbutanová nádoba… 

Proč o tom vlastně píšu a proč Vám to říkám?  

Bylo během požáru zjištěno, že naši občané jsou velice neopatrní a lehkomyslní. V této 

malé místnosti bylo uskladněno velké množství harampádí, hadry, papíry, dřevo, nářadí a 

také propanbutanové láhve. Toto všechno bylo namačkáno kolem komína, kde jsou umístěna 

vybírací dvířka na popel. Samozřejmě, že dvířka byla poškozená, rozlomená. Nikdo z obyva-

tel domu hasiče neinformoval, že tam jsou nějaké propanbutanové láhve. Představte si, že by 

došlo k výbuchu, co se mohlo stát. První na řadě by byli ti, kteří prováděli samotný zásah, 

tedy hasiči a také tři děti a jejich matka, která zůstala v domě i přes výzvu hasičů ať opustí 
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byt. Vidíte další problém, hasiči byty obešli, ale jedna matka nereaguje a klidně v bytě zůsta-

ne i s dětmi. 

S plnou odpovědností tvrdím, že zasahující hasiči a to jak dobrovolní, tak i profesionální 

zachránili statisícové hodnoty a hlavně zachránili lidské životy. Ne, to není žádný populistic-

ký argument, ale prostý fakt. 

Právě na tomto případu Vás chci všechny požádat o pár věcí, které mohou výše uvedené-

mu případu předejít. 

1- Nikdy neskladujte propanbutanové láhve, kanystry a další materiál pod hromadou ha-

rampádí, ale vždy je nutné tyto věci uskladnit někde venku pod střechou, ale tak, aby 

se k nim nemohly dostat děti, či nepovolané osoby. Když toto není možné, tak je po-

třeba tyto nebezpečné věci nechat hned za dveřmi místnosti, aby byla možná okamžitá 

manipulace s nimi. 

2- Vždy uposlechněte pokynů hasičů, jako evakuovat byt a shromáždit se na určeném 

místě, nedělají to pro sebe, ale pro Vaši bezpečnost. 

3- Provádějte pravidelné kontroly komínových těles, případně o toto požádejte majitele 

nemovitosti. Povinná kontrola je vymezena i zákonem. Je třeba si uvědomit, že pokud 

dojde k nějaké takovéto události, tak první co bude pojišťovna požadovat, bude potvr-

zení o kontrole komína. 

4- Pomalu začíná jaro a s tím začne úklid zahrad a mnoho lidí bude zase vypalovat trávu. 

Pozor na to, vypalování trávy je zakázáno. 

Vážení spoluobčané, tímto článkem jsem Vás chtěl jenom informovat o možných násled-

cích neuváženého jednání. Chraňte si svůj majetek a hlavně svoje zdraví a draví ostatních 

lidí. Při každé práci je třeba trochu přemýšlet o tom, co by se mohlo stát když…… 

Je samozřejmě mnoho dalších problémů o kterých bych Vás chtěl informovat, ale to si 

necháme zase do dalšího vydání. 

 Starosta SDH Rapšach Stanislav Kronika 

 

P E L M E L Z FOTBALOVÉHO RAPŠACHU 
A je tady opět nové číslo Kecálku a s ním spojené informace nejen pro příznivce fotbalu. 

Souhrn událostí ze světa čutálistů 
V září nám začala nová sezóna. 

Po loňské úspěšné sezóně jsme si vytýčili cíl neskromný. Umístění na bedně, tj. do 3. místa ta-

bulky Okresní soutěže. 

Věděli jsme, že favoritem celé sezóny 

bude nový klub – společenství oddílů Ha-

lámky/Hranice. 

Tento „spolek“ také předpoklady napl-

ňuje a suverénně vede celou soutěž bez ztrá-

ty bodu a impozantním skóre 51:8 !!! 

Náš SK Rapšach okupuje po podzimní 

části 5. pozici se ziskem 17 bodů. Ztráta na 

cíl je pouze dvoubodová, navíc máme o zá-

pas méně, a to díky lichému počtu účastní-

ků. 

Pokud budeme i v jarní části pokračovat 

v dobrých výkonech, tak pevně věřím, že se 

cíl podaří splnit… 
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I mimo hřiště jsou naši členové pilní jak 

včeličky. 

Výborně nastavená spolupráce s hasiči 

trvá i nadále. Podpora na soutěžích a na 

mistrovských utkáních je oboustranná. Jsem 

přesvědčený, že tomu tak bude i v letošním 

roce a obě složky budou vzorně reprezento-

vat naši malou obec Rapšach. 

V prosinci jsme pomohli Trnkám Brn-

kám s průvodem čertů. Masky byly straši-

delné, kočár Lucifera suprový, rámus na 

návsi velmi slyšitelný. Bály se nejen děti, 

ale také spousta dospěláků  

V lednu se „chodil“ tradiční Masopustní 

rej. V průvodu bylo dostatečné množství 

masek, někteří účastníci zájezdu ani masku nepotřebovali  

Poděkování patří převážně 

obyvatelům Spáleniště a někte-

rým částem Rapšachu, kteří byli 

připraveni na žíznivé a hladové 

škrabošky.  

I letos se našly příbytky, kde 

se neotevřelo. Je to samozřejmě 

každého věc. Masopustní rej 

nedělají fotbalisti s hasiči pro 

zisk, nýbrž jako tradici. Zkuste 

vy, kteří děláte, jako že nejste 

doma, příští rok otevřít. Nemu-

síte dávat vůbec nic, nám stačí, 

když se s námi pobavíte, zatan-

číte a uděláme si radost navzá-

jem.  

Děkujeme… 

 
Co nás čeká a nemine v měsících budoucích ??? 
V dubnu začínáme jarní část sezóny sice výjezdem do Žďáru, ale hned následující mač bude 

bonbónkem roku. 

23. 4. hostíme v Rapšach Aréně v derby utkání lídra celé soutěže, společenství HA/HR  

Čekáme velkou diváckou kulisu a pevně věříme, že také dobrý 

fotbal… 

V červnu uspořádáme tradiční Den Dětí a FIRMCUP 2016… 

Červenec přinese turnaj O Pohár obce Rapšach… 

O všech dalších akcích budete včas informováni, a to hlavně 

obecním rozhlasem. Prostřednictvím skvělého hlasu a komentářů 

Járy Čurdy. Díky Jardo… 

Na závěr bych chtěl za náš klub poděkovat všem sponzorům. 

Bez nich by akce neprobíhaly a nehrál by se náš milovaný fotbal 

– D Ě K U J I… 

Honza Pytel – jednatel SK Rapšach 
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DROBNOSTI ZE ŠKOLY 
4. 3. se uskutečnila přehlídka našich zlatohrdelních nadějí za účasti žáků a žákyň I. 

stupně v rámci již tradiční školní pěvecké soutěže. V tento čas směřujeme v pilné přípravě 

k účasti na dalším ročníku víceoborové soutěže ZVONEK z Novohradských hor 2016 

v oboru zpěv.  

Zazněly písničky a písně různých žánrů: oblíbené lidové i k táboráku, populární a moder-

na, od různých autorů, z různých zpěvníků, publikací a jiných zdrojů v originálním podání 

jedinečných interpretek a výlučných interpretů. 

Dětské publikum odměňovalo výkony svých favoritů a favoritek zaslouženými ovacemi a 

bdělá dospělácká porota spravedlivě dospěla k níže uvedenému pořadí na medailových pozi-

cích. Diplomek nebo pamětní list je vzpomínkou na účast a za umístění v soutěži. 

Výsledky školní pěvecké soutěže 2016 

Kategorie 1. třída 

1. místo Anička Búthová a Toník Ouška 

2. místo Janička Hubálovská 

3. místo Filípek Bárta, Štěpánek Koller a Kubík Daněk 

Kategorie 2. třída 

1. místo Eliška Vávrová a Danda Šikr 

2. místo Kačenka Ferencová a Natálka Hanková 

3. místo Štěpánka Vaňátková a Vaneska Móžiová 

Kategorie 3. třída 

1. místo Nikolka Cibulková 

2. místo Karolínka Korbelová 

3. místo Nelinka Hanková 

Kategorie 4. třída 

1. místo – nebylo uděleno 

2. místo Kájinka Žahourová 

3. místo Samanta Dudiová 

Kategorie 5. třída 

1. místo Ondra Šikr 

2. místo Klárka Oušková a Ríša Krkoška 

3. místo Verunka Břenková a Evička Mikudimová. 

Děkujeme všem zúčastněným dětem za hodnotný umělecký zážitek a vítězkám a ví-

tězům gratulujeme!!! Děkujeme všem vyučujícím  

za zorganizování nezapomenutelného setkání s písničkou!!! 

 

4. 3. jsme zaznamenali: v měsíci únoru 2016 byl dosažen nejvyšší počet přístupů na 

náš školní web za celou dobu jeho existence – 660 přístupů a 2041 prohlédnutí našich 

webových stránek. Do magického čísla 100 000 přístupů nám zbývá 407 přístupů. 

DĚKUJEME!!! 

_____________________________________________________________________ 
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