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vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501
úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00

Vážení spoluobčané,
končí volební období, které bylo pro naši obec mimořádné. V jeho průběhu se zastupitelstvo obce rozpadlo a konaly se volby nové. Ale dle
mého názoru se všechno zvládlo a podařilo se i tak uskutečnit hodně
akcí.
Co se nám tedy podařilo?
Největší akcí bylo zateplení budovy ZŠ (podřezání budovy, výměna oken
a dveří včetně žaluzií, zřízení samostatné rozvodné skříně pro každou
část budovy, výměna elektrických rozvodů a světel v OÚ, výmalba veškerých prostor v budově, nové vylepení stěn kobercem v tělocvičně,
odstranění nevyhovující podlahy na půdě – bude položena tepelná izolace a prkna), plánujeme ještě dodělávku soklu budovy, broušení parket
v úřadovně OÚ, výměnu linolea ve vstupním prostoru pošty). Do obou
tříd ZŠ se nakoupil nový školní nábytek.
Od společnosti ALA, a. s. byla odkoupena budova MŠ. Bylo upraveno
prostranství před kulturním domem.
Delší období se věnovalo vypracování a poté schválení nového územního
plánu obce.
Po neúspěšné žádosti o dotaci na odbahnění a opravu dolního rybníka v
Řepníkách jsme vlastními prostředky zaplatili terénní úpravy rybníčka
horního.
Pokácely se nebezpečné stromy kolem hřbitova a vysázely se nové. U
kabin byla postavena pergola, kam se budou uskladňovat lavice. SUS
Luže provedla opravu cesty za pomníkem padlých.
www.obecrepniky.cz
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V Pěšicích byla konečně provedena slibovaná oprava cesty a byla opravena požární nádrž. Na kapličce se vyměnila okna a dveře, celá kaplička
bylo znovu natřena. Objekt bývalého kurníku u hasičské chaty obec odkoupila od ALA a.s. Následně byla vyměněna střešní krytina a hasiči
postupně provádějí obložení stavby palubkami a laminátovými deskami.
V Popovci bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení. V příštím roce se
bude pokračovat obnovou a rekonstrukcí asfaltových cest. U hospody se
zabudovala nová vrata. Zbývá položit dlažbu pod kontejnery na tříděný
odpad.

Dále bych chtěla připomenout dobrou spolupráci s pedagogickým
sborem ZŠ a MŠ, kterému patří poděkování za vzorné, láskyplné věnování se našim dětem a úkolům a požadavkům ze strany obce. A
nemohu zapomenout na spolupráci s akciovou společností ALA a.s.
Řepníky.
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční nové volby do zastupitelstev
obcí. My budeme tentokrát volit sedm členů které budeme vybírat
z následujících kandidátů (seřazeno podle abecedy): Baťová Zdeňka
(Řepníky), Ing. Dostálová Stanislava (Pěšice), Fránerová Jana (Popovec), Hladík Libor (Řepníky), Hyksová Dana (Popovec), Pavel Johan
(Řepníky), Morávek Miroslav (Řepníky), Přívratský Lukáš (Řepníky),
Ptáček Pavel (Řepníky).

Na závěr děkuji končícím zastupitelům za odvedenou práci pro naši
obec a přeji všem vše dobré.
Já se, Vážení občané, s Vámi za stávající obecní zastupitelstvo loučím
a pevně věřím, že jsme vaši důvěru nezklamali. Prosím, přijďte k volbám ve dnech 10. - 11. října 2014 a dejte hlasy těm kandidátům, kterým věříte. Tedy těm, kteří jsou schopni zodpovědně spravovat naši
obec s péčí řádného hospodáře.
Ing. Stanislava Dostálová
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Kulturní akce, které připravujeme:


Sobota 25. října 2014



Sobota 29. listopadu 2014 14:00 Mikulášská diskotéka pro děti
20:00 Diskotéka



Neděle 30. listopadu 2014 Rozsvícení vánočního stromu



Úterý 9. prosince 2014

18:00 Slavnost světýlek
(sraz u čekárny směr Pěšice)

Posezení s důchodci

Důležité informace obecního úřadu:
 Svoz komunálního odpadu:
13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 22. 12., 5. 1. 2015
 Provozní doba sběrného dvoru:
sobota (liché týdny)
8:00 – 11:00
Rozpis služeb:11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12., 3. 1.
2015


Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného
dne 18. srpna 2014 v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
1. Zastupitelstvo obce Řepníky projednalo předložený návrh
Územního plánu s jeho odůvodněním. Vydává formou opatření
obecné povahy č.1/2014 Územní plán Řepníky.
2. ZO Řepníky projednalo a schválilo opravu čekárny u KD Řepníky. Opravu střechy provedl p. Prokop a nátěry p. Nekvinda.
3. ZO projednalo a schválilo opravu elektrických rozvodů
v úřadovně OÚ Řepníky. Akce se spojila s již probíhající akcí
sanace a zateplení budovy. Opravu provedl p. Rouha..
4. ZO projednalo oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření.
Kontrola bude provedena 26. září 2014. Dále projednalo oznámení o provedení kontroly VZP ČR ÚP Chrudim, která bude
provedena 9. září 2014.
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5. Starostka obce informovala ZO o podpisu smlouvy s firmou
ALA, a. s. Řepníky o odkupu budovy MŠ v Řepníkách. Obec
odkoupila tuto budovu za 880.000,-- a celá částka již byla převedena na účet prodávajícího.
6. V pondělí 25. srpna 2014 se uskutečnilo pracovní jednání ve věci
komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.
7. Místostarosta Hladík informoval o problému dopravního značení
v obci. Jedná se zástupci firmy ASIG, s. r. o. Vše se konzultuje
s p. Kaplanem, zástupce dopravní policie.
8. Firma MONTPROJEKT a. s. zpracovává projektovou dokumentaci na stavbu Pěšice, výška vodičů u čp. 1, NN. Jedná se o
opravu venkovního vedení nn (1x nový betonový sloup, 1x výměna dřevěného sloupu za betonový). Společnost žádá o vyjádření k tomuto projektu a schválení smlouvy o zřízení věcného
břemene.
9. Místostarosta Hladík seznámil zastupitele s výsledky pracovního
setkání ke Strategii MAS SKCH 2014-2020.
Jsou stanoveny čtyři základní cíle:
- Chráníme svůj životní prostor
- Podnikáme pro budoucnost
- Žijeme spokojeně, zdravě, osobnostně rosteme
- Nasloucháme si a domluvíme se

Jubilea v našich obcích
říjen - prosinec
50 LET

Štosková Jitka

Řepníky

55 LET

Plšek Miloš

Řepníky

65 LET

Filip Evžen

Pěšice

Kašpar Vladimír

Pěšice

Bezdeková Emilie
www.obecrepniky.cz
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75 LET

Nemcová Alena

Řepníky

81 LET

Štosek František

Řepníky

82 LET

Blatlingová Drahomíra

Pěšice

83 LET

Kohoutková Marie

Pěšice

84 LET

Nešpor Stanislav

Řepníky

90 LET

Křepelková Jaroslava

Řepníky

Blahopřejeme!

OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ
KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE
ŘEPNÍKY VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
i n f o r m u j i v o l i č e,
že volby do Zastupitelstva obce Řepníky se uskuteční
v pátek 10. října 2014 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
 OKRSEK č. 1 – OBECNÍ ÚŘAD ŘEPNÍKY
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky
 OKRSEK č. 2 – HASIČSKÁ CHATA
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Pěšice
www.obecrepniky.cz
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 OKRSEK č. 3 – OBECNÍ ÚŘAD POPOVEC
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Popovec
Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného
členského státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu na území
České republiky či cestovním pasem jiného členského státu Evropské
unie).
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději
v úterý 7. října 2014, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební
místnosti.

V Řepníkách dne 25. září 2014
Ing. Stanislava Dostálová
starostka
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Tenisový turnaj 6. září 2014
V sobotu 6.září se konal již 6.ročník amatérského turnaje v tenise ve
čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo jako tradičně šest dvojic a dle očekávání
zvítězili favorité.Tentokrát měli velké zastoupení domácí, ale zatím to
výsledkově na ty nejlepší nestačí. Každé utkání se hrálo na jeden set,
finále na dva vítězné sety.
Konečné pořadí turnaje:
1.

Herynek jiří / Herynek Adam

2.

Tůma Josef / Tůma Jan

3.

Štosek / Urbášek

4.

Nekvinda / Křepelka

5.

Baniari / Kavula

6.

Hladík Libor / Hladíková Veronika
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Městská knihovna Vysoké Mýto
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí:
9:00 – 12:00
Úterý:
8:00 – 15:30
Středa:
9:00 – 12:00
Čtvrtek:
Pátek:
9:00 – 12:00
Dětské oddělení
Pondělí:
Úterý:
Středa:
8:00 – 12:00
Čtvrtek:
Pátek:

13:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 17:00
12:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Zimní stadion Skuteč – veřejné bruslení
Středa
Sobota
Neděle

15:00 – 17:00
18:00 – 20:00
14:00 – 16:00

Krytý plavecký bazén Skuteč - plavání pro veřejnost
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

6:30 - 7:30
6:30 - 7:30
6:30 - 7:30
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00

www.obecrepniky.cz

16:00 - 19:00
16:00 - 20:00
14:00 - 18:00
16:00 - 20:00
16:00 - 19:00
13:00 - 19:00
13:00 - 19:00
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