Vážení spoluobčané !
Počasí nám během uplynulých 3 měsíců předvedlo téměř vše, od krásných téměř letních
dnů po záplavy a zimu až ke kouřícím komínům počátkem června. Termín pouti se letos
překrýval s poutí v Opařanech, na návštěvnost odpoledního koncertu na návsi to však
nemělo vliv. Počasí pořadatelům opět přálo. Tak jak se mění celková situace ve společnosti
bohužel ne k lepšímu, je zaběhnutou tendencí hledat viníka, většinou však ne u sebe .Proč
to říkám ? Chci touto cestou znovu podpořit ty, kteří jsou ochotni část svého volného času
věnovat ve prospěch druhých, čímž se samozřejmě stávají i centrem pozornosti okolí. A
pokud se pak něco nepovede jsou právě tito aktivní jedinci oněmi ,,viníky“ . Já jim naopak
touto cestou znovu chci poděkovat a požádat je aby se nenechali otrávit různými
anonymními rejpaly a konspiračními teoriemi které se šířily, šíří a šířit budou ať chceme
nebo ne. Zároveň nebudeme ve Zpravodaji tyto ,,zaručené informace“ nijak komentovat.
Do období prázdnin a letních dovolených přeji všem našim spoluobčanům příjemně
strávené dny zaslouženého odpočinku a aby se nám všem vyhnuly jak přírodní tak i osobní
katastrofy.
starosta

 některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 23.4.2013
-zastupitelstvo schválilo žádost SDH do Grantového programu podpora jednotek sboru
dobrovolných hasičů za účelem nákupu nových pneumatik na zásahové vozidlo Tatra CAS
32. Žádost však nebyly úspěšná, realizace bude tedy plně hrazena z rozpočtu obce, protože
zajištění provozuschopnosti techniky patří mezi priority obecního rozpočtu.
-zastupitelstvo obce zamítlo nabídku firmy E.ON na fixaci ceny silové el. energie na 3 roky
-zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o dílo s firmou Služby Města Milevska na
vybudování nových chodníků od čp. 1 na Humna. I na tuto akci byla zpracována žádost o
dotaci do Programu obnovy venkova. Tato žádost byla úspěšná, přiznaná výše dotace
150 000 Kč,-. Celá akce bude dokončena do 31.7.2013.
-zastupitelstvo obce schválilo záměr opravy části místní komunikace od ,,Velíšků „ k lesu
v délce cca 150 m .
- zastupitelstvo obce schválilo rozdělení kompetencí pro zajištění činností při oslavách 730
výročí založení obce.
Technická zařízení – p. Čítek
Dopravní značení - ing. Štecher
Občerstvení – paní Přibylová
Dokumentace akce – p. Mrzena
Příprava pozvánky, obeslání pozvaných hostů – Vozábal
Na tyto pověřené osoby je možno se obracet s případnými dotazy nebo náměty k dané oblasti.

 některé body jednání ze zastupitelstva obce ze dne 18.6. 2013
- zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Řepeč za rok 2012. Závěrečný účet je
nejkomplexnějším přehledem o tom jak v uplynulém kalendářním období účetní jednotka
hospodařila. V roce 201 tedy obec Řepeč hospodařila s celkovými příjmy 6 804 763 Kč,- a na
všechny svoje aktivity vydala 5 680 660 Kč,Hospodářský výsledek byl tedy + 1 124 103 Kč,Nejvyšší položky na příjmové straně rozpočtu byly daňové příjmy ve výši 2 681 001 Kč,- a
prodej dřeva z obecních lesů ve výši 2 586 777 Kč,na dotacích obdržela obec v loňském roce 1 197 485 Kč,-.
Na výdajové straně rozpočtu bylo největší položkou zajištění činností v lesním hospodářství
ve výši 1 451 410 Kč a vybudování nových chodníků, které stálo 996 432 Kč, třetí nejvyšší
položkou výdajů byl odvod DPH částkou 457 027 Kč,Zůstatek na účtu k 31.12.2012 byl 4 756 864 Kč,- Celý kompletní závěrečný účet je
zveřejněn na webových stránkách www.repec.cz v oddíle výroční zprávy, kde je možno
nalézt závěrečné účty i z předchozích let.
- zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování za opravu povrchu místní komunikace od
,,Velíšků“ k lesu ve výši 144 000 Kč,-. Práce provedla firma Vialit Soběslav.
- zastupitelstvo obce schválilo způsob náhrady škod způsobených zvěří v obecních lesích.
Škody budou uhrazeny prací členů MS v lesním hospodářství obce.
- zastupitelstvo obce projednalo návrh územní studie zastavitelnosti pro lokalitu Na Loučkách
– návrh představil ing. arch.Jirovský.
- zastupitelstvo obce schválilo program oslav 730 let založení obce a 115 let
hasičského sboru

založení

- zastupitelstvo obce schválilo finanční dar 25 000 Kč,- Obci Dobronice u Bechyně jako
výpomoc při opravách infrastruktury po záplavách.

 Záplavy 2013
V noci z 1 na 2. června 2013 způsobily vytrvalé deště na většině míst v Čechách vzestup
hladin malých vodních toků, které se pak vylily mimo svá běžná řečiště. U nás byla
nejkritičtější situace v neděli v časných ranních hodinách kdy se na návsi u čp. 15 vytvořila
laguna, která ohrožovala dotyčnou nemovitost, hlavně však hrozilo zatopení rozvodného
pilíře elektřiny, což by mělo za následek výpadek proudu pro velkou část obce. Díky
včasnému varování ze strany občanů, se podařilo hasičům vodu včas odčerpat a další přítok
odklonit .Další práce na odstraňování pak trvaly celé dopoledne, navíc byly zkomplikovány
nekvalitním palivem, které vyřadilo techniku z provozu na více než hodinu. Zvýšeným úsilím
všech přítomných a s využitím jejich zkušeností se podařilo palivovou soustavu vyčistit,
takže v odpoledních hodinách po sanaci největších škod v obci, mohli hasiči jet pomáhat
s jejich odstraňováním do okolních vesnic.
Proč však k této situaci vůbec došlo ? V dohledné době se jistě dočkáme mnoha zaručených
receptů co a jak se mělo udělat. Nebudeme zde vynášet žádné soudy ani závěry, pouze Vám
zde předložíme několik konkrétních doložitelných čísel .
Dlouhodobý celoroční průměr srážek se v našem katastru pohybuje kolem 600 mm/m2 ročně.

V inkriminované době napršelo za 24 hodin více než 100 mm /m2, tedy tolik co normálně
naprší za 2 a půl měsíce. Spádová oblast okolo Řepče z níž stéká voda do koryta Oltyňského
potoka je cca 90 ha. Jednoduchým vynásobením dojdeme k číslu 90 milionů litrů vody, které
dopadlo z 1 na 2. 6. 2013 v okolí Řepče. Vzhledem k tomu, že absorbční schopnosti krajiny
byly z předchozích dešťů z valné většiny vyčerpány, dovolujeme si tvrdit, že převážné
množství z těchto 90 milionů litrů muselo protéct kanalizací, nebo obcí po povrchu. Jaký
z toho plyne závěr již necháme na čtenářích.
Nejdůležitější pro nás je však fakt, že v okamžiku kdy se většina obyvatel probouzela do
nedělního deštivého rána, bylo již situace v obci pod kontrolou. Pro budoucnost pak zřejmě
bude nutností doplnit vybavení hasičů o prostředky potřebné k zásahům při záplavách.
HZS Jihočeského kraje nabídl zasahujícím jednotkám dobrovolných hasičů doplnění
pohonných hmot ze SSHR ( státní správa hmotných rezerv ) . Po předložení požadovaných
podkladů obdržela SDH Řepeč 210 l nafty a 40 l benzinu.

 Územní plánování
V předešlých vydáních Zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že jsme kontaktovaly některé
vlastníky pozemků v zastavitelném území s nabídkou odkupu jejich pozemků tak aby mohly
být připraveny další stavební parcely. Po vyhodnocení reakcí vlastníků se zastupitelstvo
rozhodlo nechat vypracovat územní studii pro lokalitu ,,Na Loučkách „ . V privátní sféře se
tomu říká developerský projekt. Cílem privátního developera je vytvořit zisk. Cílem obce jako
developera není vytvořit zisk, na druhou stranu není možno dotovat soukromé osoby pokud
se nejedná o nezpochybnitelný veřejný zájem. Protože i územní studie podléhá veřejnému
projednání chceme mít do té doby jasnou představu o nákladech na infrastrukturu, tak aby
bylo zřejmé jaká částka bude nutná investovat k zasíťování jednoho každého pozemku v dané
lokalitě. K této ceně se pak připočítá cena požadovaná vlastníkem pozemku ( samozřejmě
pokud bude stávající vlastník s prodejem souhlasit ).Veškerá tato jednání jsou během na
dlouhou trať a s každým dalším krokem se vynořují nové otázky na něž si musíme
odpovědět. Na jednu z nich Vám však můžeme odpovědět již dnes – Proč byla vybrána právě
lokalita ,,Na Loučkách ?
1. Napříč územím vede již vybudovaná kanalizace
2. Dislokace jednotlivých pozemků v podstatě znemožňuje jejich využití k výstavbě
vlastníkem, tak aby neomezil vlastníka sousedního
3. Ochota stávajících vlastníků k jednání o prodeji nebo výměně jejich pozemků.
Dalším krokem bude svolání veřejného projednání návrhu, tak aby se všichni dotčení vlastníci
a účastníci řízení mohli k předloženým podkladům vyjádřit.
Závěrem chceme ještě jednou zdůraznit, že hlavním cílem je předstoupit před majitele
pozemků s co nejkomplexnějšími informacemi, aby veškeré podmínky transakcí byly co
nejtransparentnější.

 Oslavy výročí
Poté co zastupitelstvo schválilo časový harmonogram a program oslav 730 výročí založení
obce a 115 výročí založení hasičského sboru proběhla v sobotu 22.6. veřejná schůze a
pracovní setkání se zástupci všech spolků působících v obci tak aby bylo zajištěno personální
zabezpečení celé akce. Zároveň byly veřejnosti dány k nahlédnutí seznamy adres rodáků
kteří zde v současné době nežijí a na něž bude odeslána pozvánka na oslavy , abychom
eliminovaly na minimum možná opomenutí. Nejpozději do poloviny července chceme
pozvánky rozeslat.

Touto cestou srdečně zveme všechny občany a jejich blízké na oslavy
730 let obce Řepeč a 115 let hasičského sboru, které se budou konat
v sobotu 24.srpna od 13 hod. na návsi. Celé odpoledne Vám
zpříjemní dechová hudba Šumavanka, zájmové spolky představí svoji
činnost, budou zpřístupněny všechny obecní budovy.
Bude představena publikace mapující historický vývoj obce.

 obecní lesy
Lesní hospodářství vytvořilo za první pololetí tržby ve výši 1 673 199 Kč,. Náklady s tím
spojené činily 739 679 Kč,- hospodářský výsledek za 6 měsíců tedy činí + 933 520 Kč,.Vydatné deště podmáčely lesní půdu natolik, že došlo k několika samovolným vývratům,
dokonce i u dubu jejichž kořeny zpevňují hráze mnoha rybníků.
Ve dvoře u hasičárny je postaven nový chladící box. Jeho instalaci hradilo Myslivecké
sdružení, provoz bude hradit Obecní úřad. Celá realizace byla navržena tak, aby ji bylo
možno využívat i ze strany ostatních spolků i jednotlivých občanů. Touto cestou je tedy
nabízena všem občanům možnost využití tohoto zařízení.

 důležité upozornění
Ve čtvrtek 31. října 2013 pořádá Obecní úřad zájezd do Národního divadla
v Praze na představení opery Rusalka. Vstupenky jsou zajištěny do přízemí a
do loží na prvním balkoně. Cena 500 Kč.- za osobu včetně dopravy. Zájemci se
mohou hlásit na OÚ.

Z historie - rok 1985
V lednu byly velké mrazy, stupňovaly se až na -30 st. Celsia. Takto mrzlo celý leden, na zemi
ležela souvislá sněhová pokrývka. Začátkem února přišla obleva, pak se však vrátily mrazy až
-20 st.Celsia. Toto počasí nadělalo hodně škod, zamrzaly vodovody i tam kde se to ještě
v žádném roce nestalo. Lidem ve sklepech zmrzly brambory. I březen byl dosti chladný, počasí
se zlepšilo až koncem měsíce kdy bylo i několik slunných dní. Duben byl přívětivější, takže se
během několika dní podařilo zasít jařiny. Květen a červen byly chladné s častými přeháňkami.
Ještě v červnu klesaly noční teploty pod nulu. Zelené píce narostly spousty, ale díky vlhkému
počasí se svízelně sklízí. Také včelaři si letos stěžují na počasí. Včelstva hůře přezimovala a
dlouhotrvající chladna a na jaře jim na síle nepřidala. Ještě počátek července byl deštivý.
Teprve v druhé polovině měsíce se oteplilo, ale srpen byl již opět deštivý. Žně se tak protáhly
až do poloviny září. Pak přišlo teplé a suché počasí které vydrželo až do poloviny října.
V listopadu napadly spousty sněhu takže se nedaly dokončit podzimní orby. V prosinci sníh
roztál a Vánoce byly na blátě beze sněhu.
Zemřeli : Marie Hořejší č. 37, Jan Přibyl, František Kovařík č.67, Ladislav Hořejší č.79, Jan
Hruška č.35, Rudolf Vrchota č.36, František Přibyl č.16.
Narodily se : Veronika Domínová, Miroslav Hořejší, Jaroslav Hrala.
Svatby : Irena Kosobudová a Jiří Pětivlas z Opařan, Hana Vrcholová a Jiří Buriánek
z Dobronic, Miroslav Hořejší ze Řepče a Hana Metelcová z Dobřejic, Jitka Brodinová a
Miroslav Břicháček z Nových Dvorů, Hana Hořejší a Jan Dončuk z Tábora, Jiří Hořejší a
Jana Straková z Tábora.
Manželé Svobodovi dokončují stavbu rodinného domku. Družstvo staví nový seník nad
skladem u silnice a započalo s přestavbou bývalé haly pro slepice na odchovnu selat.
V lednu pořádají Pořárníci každoročně ples – hráli Doudlebáci. ČSŽ pořádal také v lednu
,,Babský bál“ a v únoru pro děti ,,Maškarní bál“ – hrála Štecherova domácí kapela. Na
drobné dárky pro děti se skládají všechny místní spolky.
JZD pořádalo družstevní ples v sále pohostinství v Opařanech – hrála Rolnička. TJ jako
každoročně uspořádala pro ženy k jejich svátku v kulturním domě zábavu s pohoštěním –
Hrála hudba V. Břicháčka.
V dubnu pořádal ČSŽ kurz vaření – tématem byla studená kuchyně. Tradiční pouť se konala
26. května, letos byla na atrakce chudší. V sobotu večer a v neděli byla taneční zábava –
hrála Harmonie. V červnu uspořádalo JZD zájezd pro děti a rodiče do ZOO v Praze.
23. června uspořádala TJ v Řepči na hřišti Dětský den. 29. června pořádal ČSŽ zájezd na
zámek Kratochvíle u Vodňan.
V dubnu bylo v hotelu Palcát slavnostní vyhodnocení nejlepších kolektivů pracujících
v zemědělství v okrese Tábor.
I.
MÍSTO kombajnéři – Cícha, Přibyl
I.
MÍSTO ošetřovatelé z kravína v Oltyni
II.
MÍSTO ošetřovatelé z NK v Řepči
Na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích získalo JZD ocenění ,, Zlatý klas“ za
komplexní systém evidence a operativního řízení chovu skotu.

