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Vážení spoluobčané!
Letošní léto bylo příjemné jak svým průběhem, tak absencí atmosférických extrémů. Září pak
přineslo místo babího léta, spíše typické podzimní počasí i s poměrně prudkým poklesem
teplot. Topná sezóna tak začala ještě dříve než loni a to se hovořilo o její extrémní délce.
Naštěstí se většina akcí, které se v uplynulém období konaly, trefila do těch příjemnějších dnů.
I když se to bude někomu zdát jako klišé, znovu zde chci ocenit všechny ty, kteří se podílí na
tom, že nejsme pouhou noclehárnou, ale že se nám daří udržet společenský život i v období
volna a víkendů. Protože to co u nás bereme zatím jako samozřejmost, je jinde již pouhou
vzácností a právě proto o to musíme pečovat, protože stále platí, že samo od sebe se nic
nestane a hybatelem pokroku vždy byla a bude mladá generace. A v tom je naše štěstí, že
momentálně více jak jedna třetina obyvatel obce je mladších 18-ti let. Pokud je dokážeme
přesvědčit, aby se v co nejširší míře zapojili do správy veřejných věcí, tak se můžeme těšit i na
další rozvoj obce. Pokud se nám to nepodaří, přijde, i když ne hned, období stagnace a pak
poklesne i zájem o bydlení a služby v naší obci, který dosud převyšuje nabídku. Na konci října
nás čekají první volby, které sotva skončí, tak začne kampaň na volby prezidentské a pak
budou na podzim volby komunální. Troje volby během 12-ti měsíců znamenají téměř nekončící
smršť slibů, utopií, obvinění atd. Nenechte se tím otrávit a běžte volit. Je to ve Vašem vlastním
zájmu. Na závěr si opět dovolím citovat z antiky ,,Jen ten kdo měl šťastné dětství vyznává
tradici, ten druhý zuřivě útočí na svět „.
Starosta

některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 15.8 2017
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.6/2017 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce schválilo složení výběrové komise pro nákup kolového nakladače v rámci
projektu Efektivního nakládání s odpady v obci Řepeč ve složení : Předseda Čítek Vladislav,
členové Hořejší Antonín, Mrzena Jiří.
Zastupitelstvo obce schválilo návrh na pořízení projektové dokumentace a inženýring na
rekonstrukci povrchu místní komunikace p.č.1858 Na Humnech .
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o oslovení VLS s nabídkou na odkup
pozemku p.č.1679/8 o výměře 318 m2 ( u hřiště ). Zastupitelstvo obce pověřilo předsedu
pořádkového výboru kontaktováním občanů, kteří dosud neuhradili poplatky.

- některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 26.9.2017
Zastupitelstvo obce schválilo znění kupní smlouvy na pozemky p.č.1025/1 díl ,,a“ o výměře
965 m2, p.č.1006 –díl ,,b“ o výměře 507 m2, p.č. 1005/2 –díl ,,c“ o výměře 28 m2, p.č. 1007
– díl ,,d“ o výměře 17 m2 a p.č.1025/5 –díl ,,e“ o výměře 3 m2 . Sloučením těchto pozemků
vznikne nový pozemek p.č.1025/6 – jiná plocha o výměře 965 m2 a to na základě
geometrického plánu č. 260-3/2017, za celkovou cenu 96 500 Kč,-.( Jedná se o panelovou
plochu za rybníkem )
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o likvidaci odpadů s firmou Rumpold s účinností od
1.1.2018. Týká se navýšení cen za poskytované služby a to jak u komunálního odpadu tak i
separovaných odpadů.
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o prodeji vrtaných studen na pozemcích p.č. 1034/5,
p.č. 1034/6, a p.č. 1034/3 za cenu 76 458 Kč,- vč. DPH za jednu studnu. ( novostavby Na
Loučkách )
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení nájemného z nebytových prostor ( GARÁŽÍ ) v čp. 83
z 500 na 750 Kč,- měsíčně s účinností od 1.1.2018.

volby 2017
- v pátek 20 a v sobotu 21. října 2017 se budou konat volby do Parlamentu
České republiky . Hlasování se může zúčastnit každý občan, který má trvalý
pobyt na území České republiky.
Volební místnosti se první den tj. pátek 20. října otevřou ve 14 hod a uzavřou
ve 22 hod . V sobotu 21.října pak hlasování začíná v 8 hod. a končí ve 14 hod.
Volební právo má každý občan, který nejpozději druhý den voleb dovrší 18 let.

INFORMACE
Na Loučkách byl v měsíci srpnu uveden do provozu nový zdroj vody. Klíče od
čerpadla jsou k dispozici po tel. domluvě u starosty a místostarosty obce.
Vozábal tel. 603 740 436 / ing. Mleziva tel. 604 937 368
Opět se blíží další zima a je tedy znovu potřeba připomenout vlastníkům
motorových vozidel, aby omezili stání na komunikacích, které by nejen mohlo
ztěžovat zimní údržbu, ale některá vozidla svým způsobem parkování , porušují
i pravidla silničního provozu.

Koncem srpna a během měsíce září se u rybníka objevili rybáři vybaveni i
několika pruty najednou a co hlavně, nejednalo se o naše občany. Proto se na
zábradlí objevila tabulka se zákazem rybolovu. Pro domácí obyvatele se nic
nemění, ale nehodláme být samoobsluhou pro ,,dvounohé vydry“.
V parku na návsi jsou již více než rok pověšeny sáčky na úklid psích výkalů.
Pokud pomineme, že volné pobíhání psů v této lokalitě je zakázáno, je nám
nepochopitelné proč je někteří návštěvníci dosud nevyužívají pro úklid po svých
psech.

termíny svozu komunálního odpadu podzim – zima 2017 / 2018

5.10. / 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. / 14.12. /
28.12.2017 /
11.1. / 25.1. / 8.2. / 22.2. / 8.3. / 22.3./ 5.4. 2017
V průběhu měsíce října a listopadu budou přistaveny kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad. Konkrétní termíny a místa upřesníme
až podle vývoje počasí.

Obecní lesy
Vzhledem ke klimatickým podmínkám v souběhu s poškozením porostů větrem, které se
našim lesům naštěstí vyhnuly, vydalo Ministerstvo zemědělství Opatření obecné povahy
zakazující vlastníkům lesů na území České republiky provádění jiných těžeb než těžeb
nahodilých ( kůrovec, polomy ). Mýtní těžby v obecních lesích již v letošním roce plánovány
nebyly, pracovníci se soustřeďují na likvidaci ložisek kůrovce, která se objevují kontinuálně.
V letních měsících dokončil soudní znalec posudek zaměřený na ekonomické výsledky lesního
hospodářství a stavu lesních porostů za období platnosti současného LHP tj. od roku 2007 do
června 2017. S výsledky posouzení bylo seznámeno zastupitelstvo obce a jeho celé znění je
k nahlédnutí na Obecním úřadu. Abychom shrnuly závěry posudku do jedné srozumitelné věty
a nebyly přitom obviněni z uvádění polopravd, omezíme se pouze na konstatování, že na
současném způsobu hospodaření v obecních lesích není potřeba nic měnit. Hospodářský
výsledek za 8 měsíců letošního roku zatím činí + 171 124 Kč,-, při tržbách 660 859 Kč,- za
prodanou dřevní hmotu a výdajích 489 735 Kč,- za dodávky služeb a práce v lesním
hospodářství. Z výdajové části bylo 28 000 Kč,- vydáno za znalecké a advokátní služby.

Některá problematika podrobně
Od nového roku vstoupí v platnost nové vyhlášky o místních poplatcích. Přestože přinese od
Nového roku pro většinu poplatníků citelné změny a to zejména v oblasti úlev, neozvali se
žádní kritikové, ani dotazovatelé, přestože jsme nové vyhlášky uveřejnili již během léta. Proto
se k těmto předpisům opětovně vracíme, abychom připomněly všechny podstatné změny,
které přináší.
Podle rozhodnutí Ústavního soudu je poskytování slev z místních poplatků diskriminační a
proto jsou tyto slevy od Nového roku zrušeny. Prakticky to znamená – pro trvale hlášené
občany to bude znamenat zvýšení plateb, majitelům rekreačních nemovitostí to poplatky
zlevní.
Na druhou stranu se rozšířila možnost osvobození od platby a to zejména u osob s trvalým
pobytem v obci, kteří se však dlouhodobě na této adrese nevyskytují. Dále pak je možnost
osvobodit od poplatku malé děti a to až do období plnoletosti. Obou těchto možností
zastupitelstvo obce při přípravě nových OZV využilo. U rodin s malými dětmi se budou
započítávat maximálně 2 děti. Prakticky to znamená, že 4 - členná rodina se dvěma malými
dětmi bude platit stejně jako rodina s 3 a více dětmi.

Dnes Vám namísto tradiční rubriky ,, z historie“ předkládáme příspěvek paní Aleny Novotné
z Oltyně, která společně s manželem stála u myšlenky nabídnout dětem novou formu využití
volného času. To jestli byli úspěšní, tak na to Vám snad odpoví následující řádky.

UŽ JE NÁM 5 LET
V březnu roce 2012 vznikl nápad pod SDH Oltyně založit družstvo mladých
hasičů Oltynští soptící. Začínali jsem s devíti Oltyňskými dětmi, pak přibyli děti
ze Řepče, dnes už jich je přes třicet z 8 okolních vesnic. Původním záměrem
bylo jezdit po soutěžích v požárním útoku. Ale vše se změnilo, přibyly výlety a
dále jsme se rozhodli zapojit mladé hasiče do celoroční hry Plamen, kde děti
soutěží např. ve vázání uzlů, překonávání překážek, základech první pomoci,
základech topografie. Plamen se skládá z jarní části (požární útok a čtyř štafet,
kde je zapojené celé družstvo) a dále se skládá z podzimní části(závod požární
všestrannosti a štafeta požárních dvojic) V letošním roce se dětem podařilo
dostat do krajského kola jednotlivců v dorostu. Za kategorii 12-13 let běžela
Petra Novotná, která se umístila na 4. místě a za kategorii 13-15 let běžela
Natálie Máchalová, která se umístila na 1. místě a postoupila do republikového
finále ve Zlíně, kde skončila na krásném 9.místě.

V současnosti mají děti možnost se zapojit ve třech kategoriích : přípravka děti
od 3 do 6-ti let, mladší žáci 6-11 let věku, starší žáci od 11 do 15-ti let věku.
Pokud nepočítáme mimosoutěžní aktivity tak se během roku zúčastníme 17 akcí.
A na závěr bych ráda poděkovala zastupitelstvům obce Řepeč a Opařany za
finanční dary a celkovou podporu, dále můj dík patří SDH Řepeč v čele
s Ondřejem Mrzenou za pomoc při pořádání dětských soutěží a také veliké díky
patří firmě VOPSS a panu Vladislavu Čítkovi za finanční podporu.

Oltynští Soptíci při mimosoutěžních aktivitách – Řepeč 2017

Pozn redakce: chtěli bychom připomenout že tyto aktivity jsou pro děti zdarma což je v dnešní
době kdy se zisky kapitalizují a náklady socializují, zcela určitě raritou a i proto si velice
Vážíme všech, kteří věnují bez nároku na odměnu tolik svého volného času pro ostatní a
doufáme že i budoucí zastupitelstva a firmy budou tento druh aktivit i nadále podporovat.

