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Řepnický zpravodaj č. 46

červenec 2014

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

Kulturní akce, které připravujeme:
 6. září 2014

Sportovní super den pro celou rodinu

Důležité informace obecního úřadu:
 Svoz komunálního odpadu:
7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 6. 10.
 Provozní doba sběrného dvoru:
sobota (liché týdny)
8:00 – 11:00
Rozpis služeb: 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10.


Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky, konaného
dne 18. června 2014 v 18.00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
 ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
 ZO schválilo účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013.
 ZO projednalo cenové nabídky na akci „Terénní úpravy na parcele č. 733/1 v k. ú. Řepníky“ (horní rybníček). Nabídky jsme
obdrželi od 3 společnosti: NPS CZ s. r. o. Pardubice Kč
315.810,--, Bauset CZ, a. s. Pardubice Kč 347.814,50 a LOUČKA Pardubice s. r. o. Kč 370.865,--. ZO vybralo společnost NPS
CZ s. r. o. Pardubice. Akce bude provedena v červenci 2014.
 ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nejvyššího počtu
dětí v MŠ a z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na školní rok
2014/2015. Na školní rok 2014/2015 je v ZŠ zapsáno 20 žáků.
V MŠ je pro rok 2014/2015 zapsáno celkem 25 dětí.
 ZO projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce – rozpočtové
opatření č. 1/2014. Obci byla poskytnuta neinvestiční účelová
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dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím s konáním voleb do
EP a ostatní úpravy v rozpočtu.
ZO projednala a schválilo prodej pozemků p. č. 792/8 a 848/7
v k. ú. Řepníky manželům Novákovým, Řepníky 9. Prodejní cena
pozemku p.č. 792/7 je 250,--/m2 a p.č. 848/7 je 100,--/m2.
ZO projednalo žádost pí Mikanové o odkup pozemku č. 1196/1
v k. ú. Řepníky. ZO s prodejem nesouhlasí. Pozvou pí Mikanovou na osobní jednání.
Městský úřad VM vydal veřejnou vyhlášku, kterou se zahajuje
řízení o Územním plánu Řepníky. Veřejné projednání návrhu
územního plánu se bude konat dne 24. července 2014 ve 13:00
na Městském úřadu ve Vysokém Mýtě.
Městský úřad VM vydal rozhodnutí, na základě kterého souhlasí
se zásahem do významného krajinného prvku, který spočívá
v odbahnění stávající vodní nádrže, vyčištění stávající tůně na
výtoku a vytvoření dvou nových tůní na přítoku v rámci akce
„Oprava a odbahnění retenčního rybníka Řepníky“.
ZO se seznámili se Zápisem z jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
ZO projednalo a schválilo úpravu a zpevnění plochy před KD v
Řepníkách. Tyto úpravy provede Jiří Petřek – stavební firma Vanice.
ZO obdrželo pozvánku na jednání valné hromady místní akční
skupiny SKCH, které se uskuteční v pondělí 23. 6. 2014 v Luži.
Setkání se nezúčastníme.
ZO obdrželo pozvánku na jednání valné hromady Svazku obcí
Košumbersko, které se koná 26. 6. 2014 v Luži. Za obec se zúčastní starostka obce.
ZO rozhodlo o pořízení zahradního traktoru od firmy S+E Solutions s.r.o. Litomyšl ve výši 132 753,-- Kč.
ZO vybralo firmu na akci „Sanace vlhkostních defektů v objektu
Obecního úřadu čp. 34 Řepníky“ – Grifmont CZ s.r.o. Chrudim
II.

Komunální volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 10. a 11. října 2014. Zastupitelstvo Obce Řepníky při svém letošním zasedání v lednu se rozhodlo
navýšit počet zastupitelů z 5 na 7.
www.obecrepniky.cz
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Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku 18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v
obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se
musí jednat o státní občany České republiky, případně o státní občany
jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv (státní občané členských zemí Evropské unie). U kandidáta nesmí
být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a)
a b) zákona, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti (nově k výkonu volebního práva; u osob do 31. 12. 2013 zbavených způsobilosti k
právním úkonům do doby rozhodnutí soudu, pokud soud ve lhůtě 3 let
nerozhodne, nabudou pro volby tyto osoby svéprávnosti). A poslední
podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž
následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 3, 4
zákona, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební
strany (vzor kandidátní listina a petice je na OÚ). Kandidátní listina
včetně petice musí být podána do 5. srpna 2014 registračnímu úřadu,
v našem případě do Vysokého Mýta.
Prosím každého, kdo uvažuje o kandidatuře, kdo chce něco pro obec
udělat, ať neváhá a kandidátní listinu podá.

Jubilea v našich obcích
červenec - září
55 LET

Solilová Marie

Řepníky

65 LET

Dostálová Marie

Pěšice

70 LET

Pokorný Miroslav

Řepníky

Křepelka Jaroslav

Řepníky

Řeháková Alena

Řepníky

85 LET

Čáslavková Miroslava Pěšice
www.obecrepniky.cz
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87 LET

Černý Václav

Řepníky

94 LET

Plšková Marie

Řepníky
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Blahopřejeme!

Základní škola a Mateřská škola Řepníky
ve školním roce 2013/14
ZÁŘÍ
- do mateřské školy nastoupilo celkem 25 dětí, kapacita MŠ tak
byla naplněna
- do základní školy nastoupilo celkem 14 dětí
- děti ze základní i mateřské školy navštívily společně ZOO
v Jihlavě
(od září 2014 bude opět naplněna kapacita mateřské školy, tj. 25
dětí, do ZŠ nastoupí 20 dětí)
ŘÍJEN
- v ZŠ proběhl projektový den Dopravní výchova
LISTOPAD
- v mateřské škole i družině si děti zasoutěžily při drakiádě
- děti ze základní i mateřské školy shlédly společně divadelní
představení Zvířata v ZOO
PROSINEC
- vánoční dílna s paní Štenclovou z Vysokého Mýta
- děti ze ZŠ i MŠ vyrobily dárečky, přáníčka a nacvičily pásmo na
besídku pro důchodce
- v mateřské škole si děti již tradičně upekly a ozdobily vánoční
perníčky
- v mateřské škole proběhl Den otevřených dveří, rodiče a příbuzní
dětí se tak mohli seznámit s prostředím mateřské školy a při této
příležitosti si děti rozbalily dárky pod stromečkem, ochutnaly
cukroví a předvedly pásmo básní, písní a tanečků
- v základní škole proběhla též vánoční besídka pro rodiče spojená
s vánočním tvořením a zdobením perníčků
LEDEN
- děti z mateřské školy navštívily základní školu, kde si prohlédly
www.obecrepniky.cz
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třídy a tělocvičnu a podívaly se na ukázku výuky žáků
v ZŠ proběhl projektový den Zdravé zuby
v lednu proběhl také Zápis do první třídy ZŠ, bylo zapsáno 6
žáků
v mateřské škole si děti společně užily Den sněhuláčků

ÚNOR
- v únoru se děti ze ZŠ i MŠ zúčastnily přednášky Záchranné
stanice v Pasíčkách s názvem Kam zpěváčkům na zimu,
připravíme obživu
- pro žáky základní školy připravily paní učitelky Olympijské hry,
ve kterých děti závodily jako jednotlivci i jako družstva
- děti z mateřské školy navštívily představení Jak na obra v
divadle ve Vysokém Mýtě
- v mateřské škole si děti zařádily při karnevale
BŘEZEN
- žáci ze základní školy absolvovali ve Vysokém Mýtě cestopisné
vyprávění o Madagaskaru
- děti ze ZŠ i MŠ společně navštívily představení O princezně,
Luciášovi a makových buchtách v divadle ve Vysokém Mýtě
- v mateřské škole proběhl již tradiční Barevný týden
- v základní škole si žáci vyzkoušeli roli učitelů při projektovém
dni Den učitelů – den naruby
DUBEN
- děti z mateřské školy se společně rozloučily se zimou vynesením
Morany
- ve školní družině paní učitelky připravily Pohádkové odpoledne
s Andersenem
- v mateřské škole děti předvedly své dovednosti při jízdě na kole
v Dopravní soutěži
- žáci ze ZŠ navštívili divadelní představení Jaro je tady a také
absolvovali exkurzi u hasičů ve Vysokém Mýtě
- od 24. 4. 2014 do konce června jezdily děti ze ZŠ i MŠ na
plavecký výcvik do bazénu ve Vysokém Mýtě
- děti ve školní družině vyzkoušely své vědomosti při ekologické
vycházce ke Dni země
- základní i mateřskou školu navštívila paní policistka s
přednáškou o bezpečnosti
www.obecrepniky.cz
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KVĚTEN
- v květnu proběhl zápis do mateřské školy, ke kterému se
dostavilo 13 dětí, školička bude opět naplněna
- děti z MŠ i ZŠ připravily besídku ke Dni matek, maminky si
odnesly krásné dárečky a přáníčka
- děti z mateřské školy jely na celodenní výlet do Luže, kde si
prohlédly hrad Košumberk, prošly se v areálu Hamzovy odborné
léčebny, viděly ukázku výcviku dravých ptáků, práci kováře a
další zajímavosti
- v květnu jsme byli též pozváni na návštěvu k manželům
Zajícovým do Pěšic, kde si děti mohly vyčistit a povodit koně,
seznámit se s péčí o koně a vymalovaly si opravdovou podkovu
ČERVEN
- 9.6. - 13. 6. 2014 děti strávily pohádkový týden na škole v
přírodě v chatě Poutník – Krkonoše, Horní Lysečiny, kde se
všem moc líbilo. Školáci soutěživou formou ve družstvech
sbírali sojčí pírka a zdobili si jimi každý svůj Krakonošův
klobouk. Na děti z mateřské školy čekala každý den jiná
pohádka. V pondělí je přivítal Krakonoš, v úterý vysvobozovaly
Budulínky od lišky, ve středu vyráběly herbáře s vílou Amálkou,
ve čtvrtek šly děti stezku odvahy k čarodějnici pro perníček a
v pátek na děti čekalo Rákosníčkovo sportovní dopoledne, kde si
děti vysoutěžily odměny, poháry a diplomy.
- 18.6.2014 jsme se v mateřské škole slavnostně rozloučili
s předškoláky, kteří byli na památku obdarováni pěknou
knížkou, ze ZŠ letos nikdo neodchází ( neměli jsme páťáky)
Jak je vidět, uplynulý školní rok byl pro školáky i děti z mateřské
školy velmi bohatý na různé zajímavé akce a činnosti. Jsme rádi, že tímto
způsobem můžeme dětem zpestřit školní výuku a docházku do MŠ a
zároveň jim zážitkovou formou zprostředkovat nové vědomosti a znalosti. Věříme, že i příští školní rok bude stejně úspěšný a děti si pořádané
akce ve škole a školce patřičně užijí i prožijí. Paní učitelka Mgr. E. Mencová - Krejsová se stěhuje za manželem do Kladna, kde našla nové zaměstnání. Tímto jí děkujeme za dobře odvedenou práci a v novém působišti přejeme hodně úspěchů. Od září za ni přijmeme paní učitelku Bc. D.
Fuksovou .
Na jaře letošního roku jsme s úspěchem dokončili projekt EU Peníze
školám.
www.obecrepniky.cz
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Poděkování patří všem rodičům a přátelům školy, kteří s námi sbírají
starý papír a elektrozařízení, ALA, a.s., p. Němcovi za poskytnutí finančního daru na provoz školy. Obecnímu úřadu Řepníky děkujeme za
pořízení nových lavic do ZŠ, za zaplacení autobusu na školu v přírodě do
Krkonoš. Obecní úřad též letos o prázdninách financuje nová okna a
zateplení budovy ZŠ.
Těšíme se na další školní rok a všem přejeme pěkné prožití prázdnin a
vydařenou dovolenou.
M. Bezdíčková, vedoucí učitelka MŠ

Řepnický pohádkový pochod
V sobotu 31. května 2014 se uskutečnil již 4. ročník Řepnického pohádkového pochodu. Po předchozím prudkém dešti byla tradiční trasa pochodu podmáčená, a proto pořadatelé zvolili jinou trasu.
Pro děti bylo připraveno několik zastavení s pohádkami. Hned na startu
se děti mohly povozit na ponících, zakoupit občerstvení a cukrovou vatu.
To jim zkrátilo čekání na cestu za pohádkami. Během putování
v pohádkovém lese potkaly Anče a Trautenberka, Pralidi, Asterixe a
Obelixe, Krakonoše, Sněhurku a sedm trpaslíků, Rumcajse, Manku a
Cipíska, Loupežníky, Čerty, Víly a Pavoučnice, Jeníčka, Mařenku, babu
Jagu s dědkem, Mickey Mouse a Mini.
V cíly si pochutnaly na opečeném buřtíku a limonádě. Pro rodiče byla
připravena grilovaná uzená kýta a nápoje všeho druhu.
Poděkování patří sponzorům, účinkujícím a všem, kteří se podíleli na
přípravách pohádkového pochodu. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet dětí. Věříme, že i v příštím roce se Řepnický pohádkový
pochod uskuteční a návštěvnost bude přinejmenším stejná.
Sponzoři pohádkového pochodu: ALA, a. s. Řepníky, Truhlářství JoBo,
Truhlářství Jaroslav Jirsák, Martin Severa Stavební činnost, Iveco, a. s.
Vysoké Mýto, MAURICIO JEZDECKÉ POTŘEBY Pěšice, Petr Němec.
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Osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalových, Obec Řepníky ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv. 21,767 tun, Úspora energie: 494 971 MJ
www.obecrepniky.cz
obec.repniky@tiscali.cz

