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Řepníky, Pěšice a Popovec 

 
vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501 

úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

toto číslo Řepnického zpravodaje Vás překvapí jinou grafikou i 

novými rubrikami. Hlavní redaktorkou zpravodaje se stala Jana 

Fránerová, na kterou se můžete obracet s různými příspěvky, ná-

měty a nápady. 

 

Blíží se Velikonoce – svátky jara. Dovolte mi, abych Vám popřála 

jménem svým i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obecního 

úřadu Velikonoce plné radosti a štěstí, zdraví, lásky a sluníčka. 

  
 

Ing. Stanislava Dostálová 

starostka obce 

 

 

 

 



2                        Řepnický  zpravodaj č. 49                DUBEN 2015 

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

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Duben: 13.4., 27.4. 

Květen: 11.5., 25.5. 

Červen: 8.6., 22.6.  
 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

Duben: 11.4., 25.4. 

Květen: 9.5., 23.5. 

Červen: 6.6., 20.6. 

   

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 28.1. 2015 v 17.00 hod. v úřadovně OÚ v Řepníkách 

1. Zastupitelé projednávali a schválili obecně závaznou vyhlášku  

č. 1/2015, o symbolech obce a jejich užívání. 

2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce  

č. 2/2015, o stanoveném systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání 

se stavebním odpadem na území obce Řepníky. 

3. Starostka obce seznámila zastupitele se závěry jednání valné 

hromady MAS Skutečsko, Chrastecko a Košumbersko. ZO projed-

nalo a schválilo členský příspěvek MAS ve výši 5 Kč na obyvate-

le. 

4. ZO bere na vědomí oznámení pojistné události – poškození 

střešní krytiny na budově čp. 1 v obci Popovec. Krytina byla již 

opravena. 

5. ZO projednalo cenové nabídky na „Dešťovou kanalizaci a sana-

ci základů, okapový chodník v obci Řepníky“ (u budovy ZŠ). 

ZO schvaluje zadat tuto akci firmě NPS, s. r. o. Pardubice 
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6. ZO projednávalo žádost Oblastní charity Nové Hrady u Skutče  

o finanční příspěvek na podporu své činnosti. Tato společnost  

poskytuje v naší obci 1 klientce pečovatelskou službu a 1 klientce 

osobní asistenci. Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 10.000 Kč. 

7. ZO projednalo a odsouhlasilo pořízení dětského hřiště v míst-

ních částech Pěšice, Popovec. ZO schvaluje žádost o dotaci na  

vybudování dětských hřišť, žádost o dotaci zpracuje Ing. Troubilo-

vá. 

8. ZO projednalo a schválilo Program obnovy venkova obce  

Řepníky na období 2014-2020,  který je zveřejněný na webových 

stránkách obce. 

9. ZO odsouhlasilo ořez ořešáku v Popovci, par.č. 446. V případě 

vnitřního poškození bude strom pokácen. Strom není na obecním 

pozemku, majitele jsme vyzývali k odstranění, ale výzvu si majitel 

nepřevzal. ZO tak rozhodlo vzhledem k ohrožení bezpečnosti v 

okolí. 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného  

dne 2. 3. 2015 v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo žádost p. Beáty Patacké z Luže o  

zakoupení stavební parcely č. 792/6 v k.ú. Řepníky. Prodejní cena 

je 250 Kč/m2. 

2. ZO projednalo nabídku od p. Jindry na rekonstrukci VO v  

Pěšicích. ZO tuto rekonstrukci odsouhlasilo a rozhodlo se zadat 

práci p. Jindrovi. 

3. Starostka obce informovala o podání žádosti o dotaci na vybu-

dování dětských hřišť v Pěšicích a v Popovci. Dále informovala  

o přípravě žádosti o dotaci na zateplení budovy MŠ v Řepníkách. 
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4. V hasičské zbrojnici v Popovci byla zrekonstruována elektroin-

stalace. Došlo k posílení stávajícího rozvaděče. 

5. Do hospody v Popovci byla zakoupena nová kamna  

(cca 20.000 Kč) a hasičům byl pořízen hliníkový výsuvný žebřík. 

6. ZO projednalo a schválilo navýšení ceny dárkových balíčků pro 

důchodce na 300 Kč. 

7. Starostka informovala o jednání s Ing. Ročněm, který nabízí 

svoz bioodpadu. Budou vyžádány nabídky i od jiných firem  

a vybere se pro obec nejlepší nabídka. 

8. ZO diskutovalo o oslavách vysvěcení praporu obce. Akce by se 

mohla uskutečnit v červenci 2015. 

KULTURNÍ AKCE V NAŠICH OBCÍCH 

 

 Čarodějnice 30. dubna 2015 Řepníky 

 Hasičské cvičení 30. května 2015 Pěšice 

+ Oslavy 90. výroční  založení SDH Pěšice 

 Pohádkový pochod 6. června 2015 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  

J. Fránerové. Výše poplatků je nezměněna 500 Kč za osobu nebo 

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

majitel 100 Kč a za každého dalšího psa 150 Kč. 
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KARNEVAL KONANÝ 17. LEDNA 

 

Tato sobota byla výjimečná zejména pro děti, které měly možnost 

být na chvíli někým jiným. Sešlo se tu spoustu nádherných masek 

a skvělých dětí, které si karneval naplno užily. Mohly vyhrát 

v tombole, koupit cukrovou vatu nebo balonky a plno dalších věcí. 

Celé odpoledne se táhlo v duchu her, které je zabavily, ale i poba-

vily. Například židličková, omotání toaletním papírem, tancování 

v kruhu a mnoho dalších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKONOCE 

 

Velikonoce Jsou největšími svátky 

křesťanů, spjatými s památkou smrti 

a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  

Název je odvozen od Velké noci, 

kdy Kristus vstal z mrtvých. 

 

Pár zajímavostí: 

Škaredá středa – v tento den by se 

lidé neměli mračit, aby se nemračili 

všechny středy v dalším roce. 
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Zelený čtvrtek - v tento den se jí zelená strava (špenát, zelí), aby 

byl člověk celý rok zdravý. 

Velký pátek - v tento den se nesmělo nic půjčovat, protože půjče-

ná věc by se mohla očarovat. 

Tradice v Anglii - ženy přivazují muže k židlím a za propuštění 

chtějí peníze. 

Jak vznikla pomlázka? - Samotné slovo pomlázka má původ ve 

slově pomladit a mělo značit předání svěžesti, mládí a pružnosti, 

jaké má jarní proutek, děvčatům. Proto se také říká, že dívka,  

kterou nikdo »nevyšlehá«, do roka uschne. Jde o zvyk známý už 

od pohanských dob, který u nás přetrval dodnes. Chlapci chodí po 

domech děvčat, symbolicky je šlehají, a za to dostanou odměnu – 

nejvíce sladkosti či alkohol. Některé výklady pak uvádějí, že jde 

o symbol oplodňovacího aktu – pomlázka symbolizuje mužský úd 

a vejce jsou znakem plodnosti.  

 

PRANOSTIKY 

 

Duben 

Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 

Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj. 

Květen 

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. 

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena. 

Červen 

Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa. 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 

 

BABSKÉ RADY DO DOMU I ZAHRADY 

 

Cibule bez slz - těsně před krájením cibuli schovat na krátkou 

chvilku do mrazáku. 
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Pokud máte v domě mravence, nalijte jim do hnízda ocet. Pomáhá 

i kypřicí prášek, pepř, sůl nebo pálivá paprika, které nasypete na 

jejich cestičky. 

 

Nevylévejte vodu, ve které se vařily 

vejce natvrdo. Je to totiž vynikající 

hnojivo pro pokojové rostliny. 

Samozřejmostí  je nechat vodu před 

zálivkou vychladit. 

 

Pažitka bude lépe růst, budete-li ji 

hnojit kávovou sedlinou. 

 

Na popálený jazyk si vezměte trochu 

cukru, zklidní ho to. 

 

 

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU PO OKOLÍ 

 25.4. Slavnostní zahájení návštěvnické sezony na Veselém 

kopci. 

 Hrad Košumberk zahajuje turistickou sezónu velikonoční 

výstavou od 4. dubna do 19. dubna 2015. Hrad je otevřen 

každý den kromě pondělí. 

 Slatiňany – zámek plný příběhů, vynálezů a koní otevírá 

novou sezonu 4. dubna. 

 23.5. Čermákovo Vysoké Mýto 

 5.6. – 6.6. Sodomkovo Vysoké Mýto 
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

DUBEN 

50 LET  Mlejnek Jiří   Popovec 

50 LET  Štosková Naďa   Řepníky 

55 LET  Kohoutek Vladimír  Pěšice 

75 LET  Zamastilová Marie  Řepníky 

84 LET  Blatling Josef   Pěšice 

86 LET  Vyskočilová Jaroslava  Pěšice 

90 LET  Vyskočil Jaromír  Pěšice 

KVĚTEN 

83 LET  Langer  Jaroslav  Řepníky 

ČERVEN 

65 LET  Filipová Zdeňka  Pěšice 

70 LET  Dostál Jan   Pěšice 

81 LET  Langerová Marie  Řepníky 

82 LET  Syrová Božena   Řepníky 
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HOKEJISTÉ 

 

Hokejisté Řepník v letošním ročníku MHL ve Skutči výborně re-

prezentovali naši obec a jen těsně je minula účast v play-off. 

Sestava: 

Brankáři: Hladíková (Kotlář) 

Obránci: Syrový, Jirsák Petr - Hladík Dominik, Jirsák Martin - 

Roleček, Severa 

Útočníci: Svatoš, Borovec, Němec Tibor - Koš, Jirsák Jarda,  

Mokrejš - Hladík Libor, Sobotka, Havlíček (Němeček, Šplíchal) 
 

Výsledky HC Řepníky v letošní sezóně: 

Řepníky - Hostovice 0:7 

Řepníky - Skulls Hlinsko 5:0 kont. 

Řepníky - Ostrov 4:9 

Řepníky - Jenišovice 4:5 

Řepníky - Rosice 3:6 

Řepníky - Chlumětín 6:5 

Řepníky - Otradov 2:3 

Řepníky - Budislav 4:8 

Řepníky - Štěpánov 1:2 po SN, 1:11 

Řepníky - Vidlatá Seč 2:3, 

Řepníky - Zaječice 3:4, 7:3 

Řepníky - HC Ice Horses Pce 4:2 

Řepníky - Patapuf Pce 9:5, 6:5 

 

TABULKA MHL PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI A NADSTAVBĚ: 

 

1. HOSTOVICE 117:18 45b 

2. HC OSTROV 90:51 37 

3. HC SKULS 83:48 32 

4. HC Budislav 78:42 31 

5. HC Rosice 89:48 27 

6. HC Jenišovice 67:60 27 

7. HC Otradov 62:42 27 

8. HC Chlumětín 79:88 23 
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9. HC Řepníky 61:78 19 

10. HC Štěpánov 51:72 17 

11. TJ Vidlatá Seč 55:97 15 

12. HC Ice Horses 39:96 13 

13. HC Zaječice 45:85 11 

14. Patapuf Pce 43:134 3 

 

Play-off , které se týkalo prvních 8 celků, určilo semifinalové 

dvojice Hostovice - Jenišovice a Skulls Hlinsko - Ostrov. Úlohu 

favorita splnili hokejisté Hostovic a v utkání Skulls Hlinsko - 

Ostrov se radovali hráči z Hlinska. V utkání o 3.místo zvítězil 

obhájce trofeje celek Ostrova nad HC Sokol Jenišovice 7:4 a získal 

tak bronzové medaile. Ve finále, které sledovalo 250 diváků se hrál 

výborný hokej, ve kterém se nerozhodlo o vítězi dalšího ročníku v 

základní hrací době, kdy utkání skončilo 1:1. Stejně jako v 

loňském ročníku /ve finále s Ostrovem/ neuspěli hráči Hlinska v 

samostatných nájezdech. Až v páté sérii rozhodnul kapitán 

Hostovic, že trofej vítěže MĚSTSKÉ HOKEJOVÉ LIGY na rok 

putuje do HOSTOVIC! 

 

 

SPORTCENTRUM VYSOKÉ MÝTO OTEVÍRACÍ DOBA A 

CENÍK 
 

PONDĚLÍ - ČTVRTEK   

14,00 – 22,00 hodin 

PÁTEK         

14,00 – 24,00 hodin 

SOBOTA               

10,00 – 24,00 hodin 

NEDĚLE    

10,00 – 22,00 hodin 

 

 

 

 


