RAPŠAŠSKÝ KECÁLEK

Čtvrtletník Obce Rapšach 2/2022
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstva obce.
Chtěla bych využít této příležitosti a jak se to patří složit účty za poslední čtyři
roky.
Zastupitelstvo obce pracovalo v tomto volebním období v devítičlenném
složení. Vzhledem k tomu, že se v minulých volbách v obci zaregistrovaly dvě
kandidátky, bylo zastupitelstvo složeno ze sedmi zastupitelů nezávislých
kandidátů za ČSSD a dvou zastupitelů za ODS. Nyní stručně k jednotlivým
oblastem činnosti.
V oblasti obecních financí jsme pokračovali v nastoleném trendu.
V uplynulém volební období obec každoročně měla vyrovnaný rozpočet
a každoročně vykazovala vyrovnané hospodaření. Jak se můžete přesvědčit na
webových stránkách obce, dosahujeme dobrého finančního zdraví. To se
posuzuje tzv. celkovou likviditou, která stanovuje poměr, kterým je obec schopna
krýt své závazky. Obecně platí, že je-li hodnota celkové likvidity vyšší než 5, je
obec ve finanční stabilitě. Přičemž podle tabulek ministerstva financí má obec
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Rapšach celkovou likviditu 7,8. Podíl dluhů k průměru příjmů za poslední čtyři
roky činí u naší obce 8,58%, přičemž alarm ohledně rizika hospodaření se spustí,
přesahuje-li tato hodnota 60%.
Pro připomenutí tady jsou důležité investiční akce, které se v průběhu
volebního období 2014-2018 podařilo realizovat:
• vybudovali jsme chodník od křižovatky u administrativní budovy Farmy
Rapšach s napojením na chodník u č.p. 63
• dokončili jsme rekonstrukci čelní fasády školy a dále pokračovali severním
křídlem budovy
• vybudovali jsme parkoviště před školou a zrekonstruovali příjezdovou
komunikaci
• před školou je nový plot a brána
• dokončili jsme výměnu oken a dveří školní budovy
• vylepšili jsme zahradu mateřské školky včetně oplocení
• zrekonstruovali jsme šatny a zázemí SK Rapšach
• pokračovali jsme v investicích do bytového fondu obce
• spolupodíleli jsme se na rekonstrukci exteriéru a interiéru kostela sv.
Zikmunda včetně restaurování fresek
• budova obecního úřadu bude mít novou fasádu
• obecní zeleň jsme rozšířili o květinové záhony
• rekultivovali jsme skládku na Spáleništi
• pokračovali jsme ve zpevňování cest v obecních lesích.
Celkem se vedení obce podařilo za hodnocené volební období získat na
dotacích 4 131 196,- Kč, a to z Programu obnovy venkova, který ze svého
rozpočtu zřizuje Jihočeský krajský úřad, z různých fondů Evropské unie
a z jiných zdrojů. Jako konečný spotřebitel i v tomto volebním období obec
odváděla ze všech investovaných finančních prostředků 20 respektive 21 procent
ve formě daně z přidané hodnoty do státní kasy.
Na oblast společenského a kulturního života v obci měla bohužel v tomto
volebním období vliv restriktivní opatření v rámci epidemie COVIDu 19 přesto:
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• proběhly další 2 ročníky velmi úspěšného hudebního a tanečního festivalu
Zikmundohraní, moderní to obdoby posvícení v obci.
• v minulém roce se konalo „malé Zikmundohraní“ na sv. Václava, letos si to
zopakujeme
• s výjimkou „COVIDOVÝCH“ let se konal Velikonoční jarmark, určitě
jeden z nejúspěšnějších v regionu
• probíhala slavnost vítání nových občánků
• naši sportovci pořádají Masopustní průvod a oslavy Dne dětí
• v obci funguje ženský taneční soubor Trnky brnky
• Sbor dobrovolných hasičů v obci znovu začal aktivně pracovat, ženské
družstvo, které pilně trénuje, se velmi úspěšně účastní soutěží v hasičském
sportu, SDH Rapšach je aktivní i v organizaci soutěže hasičského sportu
Třeboňská liga
• v obci působí velmi úspěšný fotbalový oddíl SK Rapšach, a to nejen ve
sportovní oblasti. Organizují i různé společenské akce (Den dětí, Masopustní
průvod apod.). Velmi si ceníme toho, že SK Rapšach rozšířilo své řady o mladé
sportovce, kteří pod vedením Honzy a Ladislava Pytlů pravidelně trénují.
• Turistický oddíl mládeže „Práčata“ se velmi úspěšně prosazuje
v Turistických závodech. Uznání si určitě zaslouží i pravidelné letní tábory
tohoto oddílu, i všechny akce, které pořádají.
• v letošním roce proběhla veleúspěšná akce –Den s IZS, za to díky rodině
Polákových
• v obci působí Rapšašský komorní orchestr, který pořádá vánoční koncerty.
Chtěla bych ovšem uvést, že všechno, co se povedlo, je výsledkem kolektivní
práce. Velmi musím ocenit spolupráci zastupitelstva obce a obecního úřadu. Je
nezbytné v této souvislosti vyzvednout práci pana Jaroslava Čurdy, referenta
obecního úřadu a paní Miroslavy Barvínkové, která bezchybně, spolehlivě
a vzorně vede účetnictví obce. Péči o obecní lesy až do června letošního roku
vzorně obstarával pan František Šetka. Pan Šetka nás bohužel v červnu opustil
k naší velké lítosti. Kulturní akce by se vůbec nerealizovaly bez obětavé práce
paní Mgr. Pavlíny Křížové, minulého vedení školy pana ředitele Mgr. Karla
Snětiny a Mgr. Martina Kvapila a učitelů a žáků. Dnes na práci pana ředitele
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Snětiny úspěšně navazuje pan ředitel Mgr. Martin Wipplinger s pomocí pana
Mgr. Martina Kvapila. Paní Mgr. Růžena Kroniková se zasloužila o vzornou
organizaci slavnosti vítání občánků. Paní Božena Šetková vede obecní knihovnu
a kronika obce, kterou sepisuje, má ambice na nejvyšší ocenění. Pan Karel
Snětina nezištně rediguje Kecálek a fotí pro obecní úřad, stejně jako pan Martin
Kvapil. Vedení SK Rapšach Milana Císaře a Honzu Pytla a jejich aktivity znáte
všichni. Stejně jako starostu SDH pana Stanislava Kroniku. Nesmím zapomenout
poděkovat štědrému sponzorovi našich akcí, panu Petru Kepkovi. Všechny
sportovní a společenské akce vyžadují aktivní a iniciativní občany. Moc se
omlouvám, jestli jsem na někoho zapomněla.
Z toho, co se zatím nepodařilo uskutečnit, musím zmínit následující: Některé
plánované akce byly o několik let zpožděny tím, že se protahovalo díky
soudnímu projednávání řízení ve věci komplexních pozemkových úprav (KPÚ).
Proto se nám dosud nepodařilo provést celkovou rekonstrukci místní komunikace
na Bamšuli. Nepodařilo se nám opět přes veškerou snahu dosáhnout na dotace
z IROP ani z MMR na tuto akci. Ještě nám chybí rozšířit kapacitu kolumbária
a rozptylovou loučku na hřbitově. Také se nám dosud nepodařilo vybudovat
biokoridory a realizovat revitalizaci veřejné zeleně naplánované v KPÚ.
Nerealizovala se výměna kotle v bytovém domě čp. 20 za kotel plynový,
splňující normy na vypouštění emisí. To ovšem nechápeme jako naše pochybení.
Přesto, že jsme na tuto akci naplánovali v rozpočtu finance a máme hotový
projekt, rozhodli jsme se po zralé úvaze, že vzhledem k cenám plynu a nejistotě
v jeho dodávkách, akci odsuneme. Nemůžeme přece naše občany vystavit
takovému riziku. Vzhledem k restriktivním opatřením se též po dva roky
nekonala soutěž Vesnice roku, takže jsme měli omezenou možnost se přihlásit.
Co se týká práce obecního úřadu, v rámci široké správní agendy, kterou
vykonává, na konci volebního období nezůstaly žádné zásadní nevyřešené
problémy.
Obecní úřad pracoval ve složení neuvolněná starostka, 1 neuvolněný
místostarosta, 1 úředník, 1 účetní, 3 pracovníci údržby na plný úvazek, uklízečka
na 0,25 úvazku. Zaměstnanci obecního úřadu jsou odměňováni podle platných
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tarifů. Obec každoročně využívá nabídky Úřadu práce ČR na pracovníky na
veřejně prospěšné práce.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych nakonec na tomto místě poděkovala
všem, kteří se na chodu naší obce v tomto volebním období podíleli. Především
stávajícím zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu a samozřejmě také Vám
všem občanům za podporu, náměty a připomínky k naší práci.
Lenka Cvrčková, starostka

VOLBY 23. A 24. 09. 2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na Vás prostřednictvím Rapšašského Kecálku obrátila
jako kandidátka v podzimních volbách do zastupitelstva obce.
V letošních volbách se volí v naší obci sedmičlenné zastupitelstvo. Postavili
jsme proto sedmičlennou kandidátku sdružení nezávislých kandidátů PRO RAPŠACH. Oslovili jsme občany Rapšachu, kteří se již osvědčili v práci v zastupitelstvu nebo spolcích působících v obci, a je jisté, že jim osud Rapšachu a jeho
občanů leží na srdci. Jedná se o osobnosti, o nichž jsme přesvědčeni, že budou
v zastupitelstvu vždy poctivě, spolehlivě a nezištně pracovat a hájit Vaše zájmy,
zájmy všech obyvatel vesnice. Členy kandidátky všichni znáte: JUDr. Lenka
Cvrčková, Petr Kepka, Bc. Pavel Martínek, Mgr. Karel Snětina, Milan Císař,
Mgr. Andrea Poláková, Stanislava Pytlová.
Neslibujeme - dnes tak populární a přitom zprofanovanou - „změnu“, budeme
prostě pokračovat v naší práci a je na Vás, jestli nás v tom podpoříte. Náš program pro příští volební období je zcela konkrétní.
V oblasti investic zejména:
• budeme podporovat investice do obecního majetku podle rozpočtových
možností obce
• budeme zachovávat rozsah nemovitého obecního majetku a stávající způsoby hospodaření s nemovitostmi ve vlastnictví obce (pronájem bytů, pacht pozemků a vlastní hospodaření v obecních lesích)
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• budeme opravovat místní komunikace a prosazovat kompletní rekonstrukci
ulice k nové zástavbě na Bamšuli
• budeme spolupracovat při rekonstrukci komunikací podle plánu společných
zařízení v rámci KPÚ
• budeme usilovat o získání dotací a péči o krajinu – biokoridory
• soustředíme se na revitalizaci veřejné zeleně v obci
• vybudujeme v intervilánu obce odpočinkové zóny, parčíky a hlavně dětské
hřiště
• zrevitalizujeme školní zahradu
• na hřbitově zřídíme rozptylovou loučku a rozšíříme kolumbárium
• rozšíříme zpevněnou plochu skládky bioodpadu
Tyto investiční akce zajistíme jednak z rozpočtu obce, jednak se budeme snažit využít různých dotačních titulů a rozumné úvěrové politiky.
V oblasti kulturního a společenského života:
• budeme systematicky podporovat všechny kulturní, sportovní a společenské
aktivity v obci
• budeme podporovat existenci a rozvoj základní a mateřské školy v Rapšachu
• budeme podporovat činnost a materiální zázemí Sboru dobrovolných hasičů, SK Rapšach a tanečního souboru Trnky brnky, TOM Rapšach „Práčata“
avšech ostatních kulturních, společenských, zájmových a sportovních spolků
• budeme zajišťovat finančně a pomáhat s organizací tradičních kulturních
a společenských akcí (zejména Masopustní průvod, Velikonoční jarmark,
Zikmundohraní, Vítání občánků, Dětský den…)
• budeme pravidelně vydávat čtvrtletník Rapšašský Kecálek
V oblasti demografického rozvoje obce:
• budeme systematicky podporovat novou výstavbu rodinných domů v obci
a rekonstrukci stávající výstavby, na to budeme pamatovat při tvorbě nového
územního plánu obce
• budeme pokračovat v podpoře narozených dětí v obci
• budeme dbát na udržení a případně na zlepšení základní občanské vybavenosti včetně dopravní obslužnosti
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• budeme podporovat aktivity vytvářející trvalý a pozitivní vztah k Rapšachu
a jeho propagaci
V oblasti vnitřních věcí:
• zachováme současný systém neuvolněného starosty a místostarosty
V oblasti pořádku a čistoty v obci a vzhledu obce:
• budeme dbát prostřednictvím obecního úřadu na čistotu obce
• budeme podporovat aktivity občanů vedoucí ke zlepšení vzhledu obce
• budeme se účastnit soutěže Vesnice roku, (což mimo jiné nutně předpokládá zapojení všech obyvatel vesnice☺).
Všechny tyto aktivity, jejichž cílem je zvelebení naší vesnice, můžeme prosadit jen s Vaší podporou. Doufám, že svou podporu našemu programu vyjádříte
účastí na volbách ve dnech 23. a 24. září 2022. Slibujeme Vám, že budeme při
naší práci v zastupitelstvu a na obecním úřadě vždy mít na mysli blaho obce
a jejich občanů a budeme nezištně a rozhodně hájit Vaše oprávněné zájmy.
Děkuji Vám.
Lenka Cvrčková

POZVÁNKA NA ZIKMUNDOHRANÍ NETRADIČNĚ NA SV. VÁCLAVA
Zveme Vás srdečně na „malé“ Zikmundohraní, které se bude konat ve středu
dne 28. září 2022 na sv. Václava od 9,00 hodin na návsi v Rapšachu.
Letos jsme vzhledem k nejisté situaci kolem COVIDu 19 nepořádali naši pravidelnou akci 1. května a tak to chceme vynahradit Vám a vlastně i sobě. Akce
bude menšího rozsahu, nicméně Vás čeká od 8,00 mše sv. v kostele, na návsi na
podiu ve stanu zajímavý program a tradiční občerstvení. Podrobnosti naleznete
v přiloženém letáku.
Za MŠ a ZŠ a obecní úřad Lenka Cvrčková
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ZA FRANTIŠKEM ŠETKOU
4. 7. 1942 – 27. 6. 2022
Jako blesk z čistého nebe nás zasáhla zpráva, že zemřel František Šetka. Dovolte mi, abych mu na tomto místě vzdala upřímný hold.
Především je třeba připomenout, že František byl první starosta obce po roce
1989. Vzal na sebe se skromností sobě vlastní břemeno odpovědnosti za řízení
obce v neznámé situaci a v nelehkých dobách po celá tři volební období. Zanechal obec ve stavu, na který bylo snadno navazovat.
Mnohokrát jsem na stránkách našeho Kecálku Františkovi děkovala za nezištnou a skvělou práci pro obec. Bez něj by naše obecní lesy nebyly v tak vzorném
stavu, bez něj by vůbec nebyly aleje kolem našich cest, bez něj by se křížky kolem nich ztrácely v zapomnění. Vzpomínám si, jak byl pyšný na nové lesní cesty,
které naplánoval a vybudoval. František byl lesník tělem i duší, lesu rozuměl
a miloval ho a les mu to dozajista oplácel.
Především byl František dobrý člověk. Se vším, co si za těmi slovy dovedete
představit. Vzor skromnosti, vlídnosti, laskavosti, pracovitosti a trpělivosti, kterou mu dozajisté vtiskla láska k přírodě. Některé osobnosti kolem nás lze jen stěží nahradit. František je bezpochyby jednou z nich.
Františku, ještě jednou a bohužel naposled: Moc děkuji. Nikdy nezapomenu.
Čest Tvojí památce.
Lenka Cvrčková

RODINA ŠETKOVA DĚKUJE VŠEM ZA SOUSTRAST PROJEVENOU ÚČASTÍ NA POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ.
_________________________________________________________________
Rapšašský Kecálek vydává Obec Rapšach, IČO 666521,
číslo registrace MK ČR E 14588 ze 7. 7. 2003
Články neprocházejí jazykovou korekcí.
Redakce: Jaroslav Čurda, Karel Snětina, Martin Wipplinger, Lenka Cvrčková,
Jan Pytel.
Uvítáme všechny Vaše příspěvky, podněty a návrhy na tel. a fax 384 786 113,
e-mail: info@rapsach.cz, karel.snetina@seznam.cz
Toto číslo vychází 16. 9. 2022. Uzávěrka příštího čísla je 30. listopadu 2022.
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