Vážení spoluobčané !
Léto uteklo jako voda a opět nás čeká období dlouhých večerů. První podzimní dny jsou
zatím velmi přívětivé a přejme si aby nám vydržely co nejdéle. V polovině října pak
proběhnou volby do krajských zastupitelstev. Nechci zde dělat nějakou předvolební
kampaň, té jste si jistě užili dost, pouze chci Vás všechny, kteří disponujete volebním
právem, požádat, aby jste ho využily, ať již máte na současné dění v politice jakýkoli názor.
Nám všem pak přeji aby slibovaná rekonstrukce silnice III/1228 dospěla k úspěšnému
konci a protože s kvalitou povrchu vozovky, roste přímo úměrně i průměrná rychlost
projíždějících vozidel, přeji řidičům hodně šťastných kilometrů bez nehody.
Starosta

 některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 11.9. 2012
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na opravu místních komunikací v osadě
Kášovice s firmou VIALIT Soběslav. Cena za rekonstrukci
1 700 m2 komunikací dosáhne částky 165 000 Kč,- vč. DPH..
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 3 a 4 dle přílohy – související
s dokončenými grantovými programy.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o zahájení přezkumu hospodaření obce Řepeč
Krajským úřadem za rok 2012. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v kontrolovaném
období.
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečné vyúčtování na akci ,,Rekonstrukce Místní lidové
knihovny v obci Řepeč „ se závěrem bez vad a nedodělků.
- Zastupitelstvo obce schválilo maximální cenu za níž může Obec vykupovat pozemky pro
výstavbu a to maximálně za 90 Kč,-/ m2 .
- Zastupitelstvo obce schválilo dodatek smlouvy o dílo s firmou Hydrosed Veselí nad
Lužnicí, která se týká prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace pro ČOV do
30.9.2012 a snížení ceny za inženýrské práce o 8 000 Kč,- .
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečnou zprávu a vyúčtování Grantu na obnovu drobné
sakrální architektury v krajině – Oprava kamenného kříže u Velíšků. Celková cena opravy
21 900 Kč,- .
- Zastupitelstvo obce schválilo schvaluje firmu GPL INVEST pro realizaci výběrového řízení
na výběr zhotovitele stavby ČOV v Řepči.
- Zastupitelstvo obce pověřuje JUDr. Ondru, AK Tábor k podání návrhu na vydání
předběžného opatření soudu k omezení mýtní těžby na pozemku p.č. 501 v k.ú. Řepeč do
doby fyzického vydání pozemku obci Řepeč. Zároveň pověřuje jmenovaného k zastupování
Obce Řepeč u soudu v této věci.

 některá problematika podrobně
Začátkem měsíce září obdržela obec k vyjádření návrh objízdných tras a uzavírek
souvisejících s rekonstrukcí povrchu komunikace III/1228. Věříme tedy, že na třetí pokus již
opravdu dojde k realizaci slibované opravy. Rekonstrukce by měla probíhat v měsíci říjnu
letošního roku a to ve třech etapách. Plné znění navrhovaných dopravních opatření včetně
datumů a objízdných tras je samostatně uvedeno na další straně .
Naše obec byla v rámci přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje a horního Rakouska
vybrána jako jedna z těch u nichž bude přímo v obci uspořádán den bezplatného
energetického poradenství a seminář o úsporách a obnovitelných zdrojích. I tato pozvánka je
součástí tohoto vydání Zpravodaje.
Během léta se znovu objevily připomínky od občanů k parkování vozidel na komunikacích
v obci. Tento problém je více frekventovaný v letních měsících, protože v zimním období se
valná většina našich spoluobčanů chová velmi zodpovědně, což pak usnadňuje úklid sněhu
v zimních měsících. Stání vozidel na pozemních komunikacích vymezuje silniční zákon, který
jasně stanoví pravidla pro používání komunikace – viz § stání na komunikaci

 obecní lesy
Výsledek hospodaření za osm měsíců letošního roku byl ve výši 1 868 708 Kč,- na straně
příjmů a 994 809 Kč,- na straně výdajů. Hospodářský výsledek tedy činí + 873 509 Kč,-.
Nabídka prodeje hotového palivového dřeva prozatím splnila naše předpoklady, doposud bylo
prodáno 30 bm. paliva. V červnu letošního roku schválila Sněmovna novelu zákona
č.172/1992 na jejímž základě by obec měla získat zpět doposud nevydaný majetek obce a to
lesní pozemek p.č. 501 ( Stříteř ). Protože se jedná o vzrostlý les rozhodlo se zastupitelstvo
pro podání žaloby k soudu o vydání předběžného opatření omezujícího mýtní těžbu
v předmětné lokalitě, aby se tak zabránilo dlouhodobým a nevratným škodám na obecním
majetku. K vlastnímu fyzickému vydání majetku by mělo dojít k 1. lednu 2014.

 termíny svozu komunálního odpadu na období podzim – zima
2012/2013

2.10. / 16.10. / 30.10. / 13.11. / 27.11./ 11.12. / 25.12.2012
/ 8.1.2013 / 22.1. / 5.2. / 19.2. / 5.3. / 19.3.2013

Den bezplatného energetického poradenství
PŘIJĎTE SE PORADIT ZDARMA A NEZÁVISLE
Přijďte se poradit zdarma a nezávisle ve čtvrtek 18.října od 19 hod. do Řepečské hospůdky na
den nezávislého bezplatného energetického poradenství.
Od odborníků na stavebnictví, vytápění a úspory energií se dozvíte mnohé o stavbě,
rekonstrukci, zateplení domů, tepelných ztrátách budov, způsobech vytápění, tepelných
čerpadlech, fotovoltaice, solárních kolektorech, vyúčtování energií, povinných energetických
štítcích domů, bytů a podnikatelských objektů i o možnosti využití obnovitelných zdrojů
energie dle lokálních podmínek. Odborní poradci Energy Centre České Budějovice (ECČB) vám
poskytnou aktuální přehled o možnostech úspor energií i prostor pro individuální dotazy.
Energy Centre České Budějovice již 14 let nabízí široké veřejnosti, městům a obcím i podnikatelům a
firmám především poradenskou činnost, zaměřenou na úspory energií. Poradenství, které je
poskytováno mailem, telefonicky a po předchozím objednání i osobně v prostorách Energy Centre
České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, je bezplatné a nezávislé. Bližší informace
získá každý zájemce na internetových stránkách www.eccb.cz, na telefonu 387 312 580 nebo na
eccb@eccb.cz. Mezi zpoplatněné služby ECČB patří např. měření tepelných úniků budov
infrakamerou, které odhalí chyby v zateplení apod.
V rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM nabízí nyní poradenské středisko Energy Centre České
Budějovice městům a obcím podporu při zpracování nebo aktualizaci „Územní energetické koncepce“
a další akce - exkurze, přednášky a semináře - mající za cíl oslovit nejen zástupce měst a obcí,
širokou veřejnost, ale i školy, odbornou veřejnost a podnikatelský sektor za účelem zvýšení
informovanosti v oblasti účinného využívání energií a docílení jejich úspor.
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Z historie - rok 1982
Letošní rok začal silnými mrazy až -23 st. Celsia. Celý leden ležela silná vrstva sněhu.
V únoru bylo sucho a mrazivo skoro bez sněhu. V březnu pak napadlo spoustu mokrého
sněhu. Sněhové přeháňky se objevovaly ještě počátkem května. Teprve červen přinesl teplé a
suché počasí. Teploty vystoupily až na 30 st. Celsia. Sena i zeleného krmení bylo v důsledku
nepříznivého počasí nedostatek. I prázdninové měsíce byly suché a teplé. I díky tomu bylo již
na konci srpna po žních a byla sklizena i veškerá sláma z polí. V září bylo opět teplo a sucho.
Podařilo se sklidit všechny brambory a řepu a byla zaseta většina ozimů. Na počátku října se
ochladilo a přišel velký vítr, který sházel ze stromů velké množství jablek. Úroda ovoce za
celý rok byla velmi štědrá. Listopad i prosinec byly opět s minimem srážek. Sníh který
v prosinci napadl se během pár dnů opět rozpustil.
V lednu pořádali Požárníci tradiční ples s pěknou tombolou. Hráli Doudlebáci. V únoru
pořádal ČSŽ ,,Babský bál „ účast v maskách byla pestrá, hrála Václavanka. Pro všechny děti
pak upořádaly všechny místní organizace společně Dětský karneval. Přišly i děti z okolních
vesnic. Všechny dostaly drobný dárek a 3 nejlepší masky byly zvlášť oceněny. Hrála jim
Řepečanka. V únoru byla v kulturním domě v Bechyni i Výroční členská schůze JZD.
Autobusy odváží do Bechyně družstevníky z celého sloučeného JZD Opařany. V průběhu roku
byly kulturním domě uspořádány dvě vzdělávací přednášky, jedna o alkoholismu, kouření a
drogách a druhá na téma dětské nemoci. 8. března byla již tradiční oslava MDŽ. Členové TJ
zajišťují zábavu pohoštění i obsluhu. Děti z mateřské školky pod vedením Stanislavy Hořejší a
Jitky Brodinové nacvičily pěkné pásmo veršů a písniček.
Pouť byla 30. května za krásného počasí s hudbou Doudlebách. Pouťové atrakce byly letos
přestěhovány mimo hlavní silnici před prodejnu Jednoty. Je to nově upravené prostranství.
Letos nebyl uspořádán ,,Dětský den „. Místo toho byl 30. července pořádán pro děti a rodiče
zájezd do zoologické zahrady do Prahy. 25. prosince byl Myslivecký ples.
Byl zrušen jeden odpolední autobus, který odjížděl v 17 hodin z Tábora do Řepče. Do školy
začaly letos chodit: Luboš Nikitinský, Tomáš Náhlovský, Tomáš Kadlec, Pavlína Svobodová.
Narodily se : Knížová Helena, Klicmanová Helena, Hořejší Věra, manželé Přibylovi
adoptovali 3letou holčičku Petru.
Zemřeli : Anna Kozojedová - 72 roků, Marie Chocholová – 82 roků, Josefa Velíšková – 78
roků, Růžena Šedá – 40 roků, Josef Kolář z Oltyně.
Svatby : Jaroslav Hořejší Ř 43 a Věra Knotková Opařany,
Zdeněk Kupilík z Opařan a Jana Hořejší Ř 24
Antonín Kovář a Ilona Zadražilová z Klokot
František Stejskal a Eva Skibertová ze Sokolova
Jarmila Čítková a Antonín Šimák z Tábora
10. srpna se prvně naskladňovala telata do nového teletníku s kapacitou 456 kusů jalovic.
Zootechničkou je Jana Slaninová z Olší, provoz zajišťuje 6 ošetřovatelek ve dvousměnném
provozu. Při teletníku je vybudováno velmi pěkné a moderní sociální zařízení.
Na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích získaly vystavené krávy ocenění Zlatý klas
I. Stupně. Ze šlechtitelského chovu Řepeč jsou 3 krávy s celoživotní užitkovostí 53 360 kg
mléka, 2247 kg Tuku. Z tohoto chovu byla také nejlepší kráva Líza, která dosáhla ve všech
ukazatelích prvenství v České socialistické republice. V září byla v rámci chovů skotu
z Táborského okresu pořádána přehlídka mladých krav v Řepči. Těmito hospodářskými
výsledky se naše JZD zařadilo na prvé místo v táborském okrese a na jedno z předních míst
v Jihočeském kraji. Průměrný výdělek na jednoho pracovníka v JZD činil letos 2 288 Kčs,-.

