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vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501 

        úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00  

 

 

Kulturní akce, které připravujeme: 

 
 sobota 26. dubna 2014  Taneční zábava MAT 4 

    pořadatel SDH Řepníky 

    hraje pop-rocková kapela MAT 4  

 středa 30. dubna 2014 Pálení čarodějnic v Řepníkách 

   Tradiční stavění májky v Pěšicích 

 sobota 31. května 2014 Pohádkový pochod 

 sobota 7. června 2014 Hasičské cvičení ve Střemošicích 

 sobota 28. června 2014 Turnaj v minikopané    

 

Důležité informace obecního úřadu: 

 Svoz komunálního odpadu:  

 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7.  

 Provozní doba sběrného dvoru: 

 sobota (liché týdny) 8:00 – 11:00 

Rozpis služeb :  12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7.  

   

 Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného 

dne 3. března 2014 v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

 Zastupitelé projednávali a schválili znak obce. Občané měli 

možnost hlasovat pro jeden ze čtyř návrhů. Vydáno bylo 377 

hlasovacích lístků, odevzdáno 178.  

návrh č. 1 44 hlasy 

návrh č. 2 72 hlasy 

návrh č. 3 18 hlasů 

návrh č. 4 44 hlasy 

Znakem obce bude návrh č. 2. 
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 Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem pasportu do-

pravního značení ve všech třech obcích. ZO projednalo a rozhod-

lo se nechat vytvořit pasport dopravního značení u společnosti 

Asig, s. r. o. Chrudim. 

 L. Hladík dále informoval o průběhu řešení stížnosti pí Borovco-

vé na využívání místní komunikace za pomníkem „padlých“ 

v Řepníkách. Proběhlo šetření Policie ČR, která doporučila od-

borné posouzení konstrukčně technického stavu vozovky. Po ob-

držení tohoto posudku bude svolána schůzka zástupců občanů, 

policie, obce a statika. 

 Obci byla schválena dotace na „Zateplení obecního úřadu“. Cel-

ková náklady akce jsou ve výši Kč 2.010.532,--, uznatelné ná-

klady Kč 1.550.282,--, požadovaná dotace z FS Kč 1.317.739,-- 

a požadovaná dotace z SFŽP Kč 77.514,--. Akce by zahrnovala 

výměnu oken a dveří, zateplení obvodového pláště budovy a 

stropů. Uskuteční se výběrové řízení, realizace akce by měla být 

o letních prázdninách.  

 Akciová společnost ALA nabízí Obci Řepníky odkup budovy 

MŠ, která je v jejím vlastnictví. ZO odsouhlasilo tento nákup a 

pověřilo starostku k dalšímu jednání. 

 ZO projednávalo a schválilo ošetření dřevin v lokalitě u hřbitova 

v Řepníkách. Ořez provedla firma Arbo HK ze Ždárce nad Orlicí 

za 14 tisíc. Firma DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o. Mravín pro-

vede novou výsadbu.  

 ZO projednalo a schválilo žádost manželů Osvaldových na od-

kup parcel č. 848/8, 848/9, 855/3 v k. ú. Řepníky. Cena za jeden 

m
2
 u p. č. 848/8 a 848/9 je Kč 100,--. Cena p. č. 855/3 bude Kč 

50,--.  

 ZO projednalo a odsouhlasilo žádost M. Severy na odkup parcel 

č. 792/37, 792/38, a 855/2 v k. ú. Řepníky. Cena za jeden m
2
 bu-

de Kč 50,--. 

 ZO schválilo žádost M. Faltysové na odkoupení pozemku p. č. 4 

v k. ú. Pěšice. Cena za jeden m
2
 je Kč 50,--. 

  ZO projednalo smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na 

provozní náklady prodejny č. 134 v Řepníkách mezi Obcí Řep-

níky a Jednotou, spotřebním družstvem Hlinsko. ZO odsouhlasili 

poskytnutí příspěvku ve výši Kč 40.000,-- s tím, že bude 

v příštím roce požádáno o dotaci na provoz prodejny a cca 20 ti-

síc by se mělo obci vrátit. 
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  ZO projednalo a schválilo upravený ceník pronájmů zařízení ve 

vlastnictví obce. 

 ZO projednávalo nabídky na akci Oprava požární nádrže 

v Pěšicích. Byl vyhotoven projekt s položkovým rozpočtem Kč 

160.123,--. Akci vyhrála a zrealizovala společnost Agile, s. r. o. 

Vysoké Mýto –  Kč 133.873,-- Vyčištění nádrže provedli místní 

hasiči ve spolupráci s ALA a.s.   

 ZO projednalo a odsouhlasilo nákup nového vybavení tříd do ZŠ 

v Řepníkách. Bude zakoupeno 20 lavic + 38 židlí. Bylo osloveno 

několik firem k vypracování nabídky. ZO posuzovalo dvě – Ins-

graf, s. r. o., KLASSA plus, s. r. o., TERAsport-Müller. Nábytek 

byl objednán u firmy TERAsport-Müller, s. r. o. 

  ZO projednalo a schválilo návrh MěÚ Vysoké Mýto na zakres-

lení ČOV pro Domoradice v k. ú. Popovec do územního plánu 

obce Řepníky. 

 Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje pořizování 3. aktualizace 

územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Vy-

soké Mýto 2014. 

 V ZŠ proběhla fyzická kontrola pracoviště prováděná Oblastním 

inspektorem BOZP, který zjistil několik závad. Na jejich odstra-

nění pracujeme. 

 Byla uzavřena nová nájemní smlouva s pí Zerzánovou na p. č. 

111/2 a 452/9 v k. ú Libecina. Nájemné zůstává stejné, tj. Kč 

600,-- za rok. 

 Starostka obce seznámila zastupitelé se Zápisem ze schůze před-

stavenstva MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko. 

 Ve čtvrtek 20. března 2014 se konalo jednání valné hromady 

Svazku obcí Košumberska. 

 ZO bylo seznámeno se Zprávou o vývoji bezpečnostní situace 

v teritoriu PČR, Obvodní oddělení Skuteč za rok 2013. 

 COMA, s. r. o. předložila Zprávu o pravidelné revizi elektrické-

ho zařízení - retranslační stanice, kterou má umístěnou  

v KD Řepníky. 

 Městský úřad Luže vydal Oznámení o spojení územního a sta-

vebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání 

k veřejnému ústnímu projednávání stavby v areálu ALA a.s.  

„Nádrž AB“ na pozemku p. č. 1038/3 v k. ú. Řepníky. Schůzka 

proběhla v pátek 7. března 2014. 

 ZO řešilo černou skládku stavební sutě v Popovci.  
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  V místní části Popovec proběhla anketa – provoz veřejného 

osvětlení v Popovci. Na základě výsledků ankety bude zachován 

dosavadní stav provozu osvětlení (VO bude svítit celou noc). 

 Je zpracováván projekt terenních úprav “horního” rybníku v obci 

Řepníky. 

 Vybírání poplatků ze svozu komunálního odpadu: 

Od března do konce června se budou vybírat poplatky ze svozu 

komunálního odpadu a ze psů. V Řepníkách budou tyto poplatky 

vybírány na OÚ, v Pěšicích u S. Dostálové, v Popovci u D. Hyk-

sové. Výše poplatků je nezměněna 500,- Kč za osobu nebo re-

kreační objekt, děti do 15 let jsou osvobozeny. Za 1. psa zaplatí 

majitel 100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč. 
 

Jubilea v našich obcích 

duben - květen  
50 LET Martinovská Hana Řepníky 

  Mlejnková Radka Popovec  

55 LET Pappová Hana  Řepníky 

60 LET Šplíchalová Dáša Řepníky 

65 LET Pokorná Jindřiška Řepníky 

75 LET Severová Anna  Řepníky 

  Flídr Josef  Řepníky 

80 LET Langerová Marie Řepníky  

81 LET Syrová Božena  Řepníky 

82 LET Langer Jaroslav  Řepníky 

83 LET Blatling Josef  Pěšice 

85 LET Vyskočilová Jaroslava Pěšice 

89 LET Vyskočil Jaromír Pěšice     

Blahopřejeme! 
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Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského 

parlamentu  dne 23. a 24. května 2014  
  

Starostka Obce Řepníky podle ust. § 32 zákona č.62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění vyhlá-

šek č. 251/2006 Sb. a č. 368/2008 Sb. 

 

o z n a m u j e: 

 

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 

 

v pátek 23. května 2014 od  14.00  do  22.00 hodin 

v sobotu 24. května 2014 od    8.00 do  14.00 hodin 

 

Místo 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 

 

OKRSEK č. 3 – OBECNÍ ÚŘAD POPOVEC 

pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Popovec  

 

     Volič má povinnost prokázat před hlasování ve volební místnosti svou 

totožnost a státní občanství /platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním pasem/, v případě cizince EU průkazem o povolení k pobytu. 

Voličem je občan EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let.       

       Hlasovací lístky a informace o způsobu hlasování obdrží občan nej-

později 3 dny před konáním voleb /tj. do úterý 20. května 2014/. Hlaso-

vací lístky budou k dispozici i ve volebních místnostech.  

     

     Ing. Stanislava Dostálová 

V Řepníkách 20. března 2014            starostka 
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Myslivci bilancovali! 

 
V sobotu 15. března 2014 se sešli řepničtí myslivci na své výroč-

ní členské schůzi, na kterou pozvali také všechny sousedící myslivecké 

organizace, zástupce místní samosprávy obce a všechny své přátele, pří-

znivce a hosty.  

Myslivecký spolek „Háj“ Řepníky tvoří v současné době osm 

členů, tři myslivečtí hosté, jeden adept myslivosti, který již úspěšně ab-

solvoval zkoušky z myslivosti a pět stálých honců. Nadále hospodaří 

v honitbě „Řepníky“, pronajaté od jejího držitele Honebního společen-

stva Řepníky a která má celkovou výměru 963 ha, z čehož je 774 ha 

zemědělská půda a 189 ha lesní půda. Honitba je na svoji polohu ve výš-

ce 360 až 470 m. n. m. standardně zazvěřena, normované kmenové stavy 

u srnčí zvěře ve výši 49 kusů jsou dosud dobře udržovatelné. Horší situa-

ce je u zajíce, kde jeho stavy kolísají okolo normovaných 68 kusů. Proto 

se také v posledních letech loví skoro pravidelně jeden zajíc za sezonu. 

Černá zvěř neboli prase divoké není v naší honitbě normována a její sta-

vy nejsou úředně stanoveny, přesto její přítomnost je největší starostí 

řepnických myslivců a v podstatě všech českých a středoevropských 

myslivců, v jejichž honitbách se prasata v posledním desetiletí mimořád-

ně rozmnožují. Zde všude nachází příznivé podmínky pro svůj rozvoj. 

 

  



7                        Řepnický  zpravodaj č. 45                 duben 2014 

www.obecrepniky.cz                                 obec.repniky@tiscali.cz 
                 

Místní myslivci od počátku roku pečovali o zvěř v honitbě, 

ochraňovali ji před nepříznivými vlivy počasí, zvířat i člověka. Ve vege-

tačním období jsme zajistili dostatek krmiv pro přikrmování zvěře v době 

zimní nouze a rovněž dostatek medicinálního lizu. Uplynulá zima byla 

mimořádně příznivá a zvěř přežívala bez větších stresů. Na druhou stranu 

jsme pro ochranu lesních porostů před škodami zvěří provedli slušný 

rozsah ochranných opatření jak mechanických tak chemických. Ochranu 

polních porostů můžeme provádět, vedle malého rozsahu použití che-

mických odpuzovadel v podstatě jen puškou, vytlačováním černé zvěře 

z porostů jejím lovem. A to je způsob velice nesnadný a časově náročný. 

Přesto se nám tento lov poměrně dařil a z celkového úlovku 42 kusů 

jsme odlovili 24 kusů při osamělých lovech a zbytek na společných ho-

nech. Při jednom z nich jsme ulovili jedenáct prasat. V těchto 11 kusech 

byla i čtyři selata váhy okolo deseti kilogramů. Tak se snažíme místním 

zemědělcům ochraňovat jejich plodiny. Je pravdou, že se nám snaží po-

moci. My jim na oplátku v létě upečeme na jejich veselici a pro všechny 

hosty divočáka. 

Plánovaná srnčí zvěř byla z necelé poloviny získána lovem, ale 

bohužel více než polovina byla nalezena jako uhynulá nebo dosledována 

po zranění. Příčinou zranění byl střet s motorovými vozidly a ve dvou 

případech prokazatelně potrhání od psů. Zřejmě se některým psům daří 

unikat do honitby anebo někteří „páníčkové“ nechávají v rozporu se zá-

konem o myslivosti své miláčky v honitbě volně pobíhat. 

Pro dobrý výkon myslivosti mají myslivci v držení tři ohaře, jed-

noho teriéra a štěně honiče Slovenského kopova je ve výcviku. Tím pl-

níme zákonnou povinnost o počtu a druzích používaných psů, kteří jsou 

nezbytnou potřebou myslivce.  

Čas, strávený při pracích a činnostech v honitbě nepočítáme, pro-

tože si důvěřujeme a každý pracuje podle svých sil a možností a starší 

myslivci si užívají zasloužený odpočinek a oblažují nás svou přítomností 

a radou. Čili času s myslivostí trávíme nepočítaně. Rádi mezi sebou při-

vítáme dobré myslivce, příp. uchazeče o první lovecký lístek a to nejra-

ději z řad místních občanů nebo občanek.  

                                                   

MYSLIVOSTI ZDAR! 
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Zdvojení stávajícího vedení V401/801 

Týnec – Krasíkov 
 

Obecní úřad obdržel od společnosti ČEPS, a. s. dokumentaci k záměru 

„Zdvojení stávajícího vedení 401/801 Týnec – Krasíkov“. 

Toto vedení v napěťové hladině 400 kV bylo uvedeno do provozu v roce 

1960. Prochází katastry obcí Pěšice a Popovec. Jedná se o rozsáhlou 

stavbu liniovou stavbu v délce cca 104 km z rozvodny Týnec (u elektrár-

ny Chvaletice) do rozvodny Krasíkov (u Lanškrouna). Zdvojení bude 

spočívat v zbourání stávajících stožárů včetně patek a jejich nahrazení 

novými o 13 m vyššími a o 5 m širšími stožáry. Celková výška nových 

stožárů bude 46 m a šířka 29 m. Trasa vedení v katastru našich obcí bude 

zachována. Dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě. Realizace 

investičního záměru se předpokládá v letech 2021-2023. 

 

 


