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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, milí čtenáři zpravodaje,  

máme zde léto a pro děti vytoužené prázdniny. Krásné počasí Vás 

láká na výlety do přírody, někteří propadáte cestovní horečce, jiní 

zkrášlujete svoje příbytky nebo relaxujete na zahrádkách. Prázdni-

ny nejsou jen dny volna, přinášejí spoustu radostí a také dobrot v 

podobě čerstvé úrody ovoce a zeleniny a zdobí obec květinami. 

Proto bych Vám chtěla jménem celého zastupitelstva popřát krásné 

prázdniny strávené s dětmi. Ať si užijí co nejvíce zábavy, zažijí co 

nejvíce zážitků, na které budou dlouho vzpomínat. 

Zároveň bych chtěla poděkovat všem, co se podíleli na našich  

akcích a pomáhali nám při jejich organizaci. Krásné prosluněné a 

pohodové léto všem.  

       Jana Fránerová 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Červenec : 6.7., 20.7. 

Srpen : 3.8., 17.8., 31.8. 

Září : 14.9., 28.9. 
 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

Červenec: 4.7., 18.7. 

Srpen : 1.8., 15.8., 29.8. 

Září:  12.9., 26.9. 

 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY BYLY SPLATNÉ 

DO KONCE ČERVNA, KDO TAK NEUČINIL, PROSÍM AŤ 

ZAPLATÍ CO NEJDŘÍVE U P. NĚMCOVÉ NA OÚ ŘEPNÍKY!!! 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 13.4. 2015 v 17:00 hod. v úřadovně OÚ v Řepníkách 

 

1. ZO jednalo o žádosti pana Šípka na odkoupení stavební 

parcely č. 162/3 v k. ú. Řepníky. Na stavební parcely v této 

lokalitě je vypracován projekt inženýrských sítí, na základě 

které se ZO rozhodlo inženýrské sítě vybudovat (důležité je 

najít správný dotační titul). Z toho vyplývá, že zatím není 

možné jednotlivé stavební parcely prodávat. ZO žádost  

pana Šípka zamítlo.  

2. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely č. 85/2 v k. ú. 

Řepníky od p. Pokorného. Cena za m
2
 je 50 Kč.  

3. ZO projednalo a schválilo zadat realizaci akce „Opevnění 

příkopu v Pěšicích“ firmě TALLUS, s. r. o.  

4. Starostka obce informovala o jednání s p. Korbelem. ZO se 

rozhodlo odkoupit od pana Korbela stavbu i parcelu č. 93 v 

k. ú. Řepníky.  

5. Starostka obce se zúčastnila 2. oficiálního setkání  

představitelů obcí ve Vysokém Mýtě.  
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 15.6. 2015 v 18:30 hod. v úřadovně OÚ v Řepníkách 

 

1. 1. ZO projednalo nabídky pojišťoven na pojištění majetku a 

odpovědnosti. Z uvedených nabídek se ZO rozhodlo 

pojistit majetek a odpovědnost u pojišťovny Kooperativa 

a.s. 

2. ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-

ní za rok 2014. Kontrola proběhla 2. října 2014 a 22. květ-

na 2015 a nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. ZO 

Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný 

účet za rok 2014 včetně zprávy o výsledku  

přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

3. ZO projednalo kompetence starostky obce k provádění  

jednotlivých rozpočtových změn do výše 100 tis. Kč. 

4. ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou a.s., Pojistné smlouvy pro pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání ve 

výši 1 378,- Kč na rok. 

5. ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1196/6 v k. ú. 

Řepníky p. Kazdovi, Řepníky 23 za cenu 50 Kč/m
2
. 

6. ZO projednalo a schválilo zadat zhotovení střechy na MŠ 

firmě Jan Prokop, Střemošice. 

7. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky ZŠ a MŠ  

Řepníky o povolení výjimky z počtu žáků na rok 2015/16. 

8. ZO projednalo žádost pí Koňjarové o odkup pozemku  

p. č. 1290 v k. ú. Řepníky. Je potřeba zjistit další  

skutečnosti a rozhodne se na dalším zastupitelstvu. 

9. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na  

pozemku č. 1249 k. ú. Řepníky. 

10. ZO projednalo Zápis z jednání řádné valné hromady  

obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké  

Mýto, s. r. o. 
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11. ZO projednalo Zápis z jednání valné hromady Svazku obcí 

Košumberska. 

12. Starostka obce informovala o jednání ve věci „Odtok vody 

z nevyužívaného zářezu bývalého vodního zdroje na  

Popovci a podmáčení okolních pozemků“. 

13. Starostka obce informovala o jednání s Ing. Recem ze  

společnosti RECPROJEKT, s. r. o. Pardubice ve věci  

kanalizace a ČOV. 

KULTURNÍ AKCE V NAŠICH OBCÍCH 

 
 Tenisový turnaj 29. srpna 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slavnostní vysvěcení znaku obce 5. září 2015 

 Divadelní představeni 2. října 2015 v KD Řepníky  

Divadelní spolek ŠEMBERA z Vysokého Mýta u nás zahraje 

představení slavného muzikálu NOC NA KARLŠTEJNĚ.  Je tam 

mnoho komických situací, vtipných dialogů, populární písně,  

pestré taneční vložky i šermířské souboje. Diváci určitě uvidí  

muzikál, tak jak má být.  
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DOMÁCÍ REPELENTY PROTI KOMÁRŮM A  

KLÍŠŤATŮM 

 

 Proti klíšťatům prý také funguje konzumace 2 stroužků 

česneku před odchodem do přírody, dále dostatečná  

konzumace vitamínu B (denní užívání), droždí (kvasnic) a 

potírání pokožky citrónovou šťávou. 

 Repelent proti komárům: Zalijte vroucí vodou karafiát 

(květ), nechte 24 hodin louhovat v termosce, potom sceďte, 

nalijte do rozstřikovače a používejte jako repelent.  

Uchovávejte v lednici. 

 Hřebíčkový repelent: 1dcl alpy (francovky) nebo lze použít 

také vodku či jiný líh, 1 lžíce hřebíčku (asi 10g). Hřebíček 

necháte týden až dva týdny louhovat v uzavřené  

lahvičce. Potom používejte v rozstřikovači jako repelent. 

 

PRANOSTIKY 

  

Červenec 

 Prší-li na sv. Prokopa, promokne každá kopa. 

 Svatá Anna chladna z rána 

Srpen 

 Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v  

zimě sněhu. 

 Vavřincův déšť, myší úroda. 

Září 

 Bouřky v září – sníh na jaře. 

 Teplé září – ovoci i vínu se daří. 

 

 

 

 

 

 



6                        Řepnický zpravodaj č. 50               ČERVENEC 2015 

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

 

BABSKÉ RADY DO DOMU I ZAHRADY 

 

 Aby vám vonělo prádlo, dejte  

do kovového vajíčka na čaj  

aromatickou koupelovou sůl  

nebo mezi oblečení vložte sušenou  

pomerančovou a citrónovou kůru. 

 září a déle - Chceš-li česnek  

pěkný míti, sázeti ho musíš bříškem k severu. 

 CIBULE PROTI PÍSKÁNÍ V UŠÍCH : Vymačká se šťáva 

z půlky velké cibule, pak se přidá lžička vinného octa a vše 

se dobře promíchá. Do šťávy se namočí vatový tampon, 

který se vloží na noc do ucha. 

 Víte, že babské rady mají prostředek i na to, aby vlasy tak 

rychle nešedivěly? Je jím docela obyčejný jablečný ocet. 

Pravidelně ho do vlasů vtírejte. 

 Rozpusťte 3 aspiríny ve vašem šampóně. Lupů se tak 

snadno zbavíte a nemusíte kupovat drahé kůry. 
 

 

KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU PO OKOLÍ 

 

Tradiční promenádní koncerty dechové hudby ve Vysokém 

Mýtě na náměstí Přemysla Otakara II. vždy v 17:00 hod. 

9.7.  Dolnovanka 

23.7.  Choceňačka 

6.8.  Dolnovanka 

 

Kinematograf bratří Čadílků na Vysokomýtském náměstí 

1.8.  Tři bratři 

2.8.  Hodinový manžel 

3.8.  Vejška 

4.8.  Fotograf 
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Týden hudby ve Vysokém Mýtě 24.-28. 8.  

pondělí / 24.8.  

19:00 - 20:00  Sabrage 

20:30 - 22:00  Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY 

úterý / 25.8.  

19:00 - 20:00  Biorchestr 

20:30 - 22:00  Čankišou 

středa / 26.8.  

19:00 - 20:00  Taipan 

20:30 - 22:00  Nová Růže (Ota Baláš, Vilém Čok, František Hönig, Petr 

Roškaňuk) 

čtvrtek / 27.8.  

19:00 - 20:00  Tichonov 

20:30 - 22:00  Please The Trees 

pátek / 28.8.  

19:00 - 20:00  Most Wonky 

20:00 – 21:00  Doctor Victor 

21:30 - 23:00  Lord Bishop Rocks (USA) 

 

POHÁDKOVÝ POCHOD ŘEPNÍKY 6.6. 2015 

V sobotu 6. června 2015 se konal již 5. Řepnický pohádkový  

pochod. Počasí nám letos přálo a celý pohádkový les byl plný  

sluníčka. Tentokrát se startovalo u vodní nádrže, kde se děti mohly 

sklouznout na obrovské nafukovací skluzavce, zakoupit cukrovou 

vatu či jiné občerstvení. 

Trasa pochodu byla stejná jako v minulém roce. Letos bylo opět 

připraveno mnoho stanovišť s novými pohádkovými bytostmi. Na 

každém stanovišti byly připraveny úkoly a samozřejmě i odměny. 

V cíli byla vyhlášena bohatá tombola. 

Na závěr všichni mohli posedět u živé hudby a pochutnat si na 

pivu, kýtě, párku v rohlíku nebo hranolkách. 

https://www.facebook.com/sabrage
https://www.facebook.com/kapelahruzy
https://www.facebook.com/pages/Biorchestr/334621665337
https://www.facebook.com/NovaRuze.oficial
https://www.facebook.com/tichonovband
https://www.facebook.com/pleasethetrees
https://www.facebook.com/mostwonky
https://www.facebook.com/doctorvictormusic
https://www.facebook.com/lordbishoprocks.official
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Největší odměnou pro nás byly spokojené a šťastné děti. 

VELICE DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A DOBROVOL-

NÍKŮM ZA JEJICH SPOLUPRÁCI 

 

 

 

 

 

 

 

OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH PĚŠICE + 

OKRSKOVÉ CVIČENÍ 

V sobotu 30. května 2015 se v Pěšicích konaly oslavy 90. výročí 

založení SDH Pěšice. Při této příležitosti se konala okrsková  

hasičská soutěž v požárním útoku. Účastnili se ji hasiči z Řepník, 

Pěšic, Střemošic a Popovce. Z Řepník přijela dvě  

družstva – „mladší“ a „starší“. Soutěž začínala slavnostním  

nástupem všech zúčastněných a po určení pořadí se začalo soutěžit. 

Každé mužstvo mělo dva pokusy a počítal se lepší z dosažených 

časů. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila. 
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Výsledky soutěže: 

1. místo  ŘEPNÍKY ,,mladší” 

2. místo  STŘEMOŠICE 

3. místo ŘEPNÍKY ,,starší” 

4. místo POPOVEC 

5. místo PĚŠICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

ČERVENEC  

86 LET Řeháková Alena  ŘEPNÍKY 

95 LET Plšková Marie  ŘEPNÍKY 

 

SRPEN 

50 LET Šubert Zděněk   ŘEPNÍKY 

50 LET Plšková Dana   ŘEPNÍKY 

 

ZÁŘÍ 

60 LET Hojsák František   ŘEPNÍKY 

86 LET Čáslavková Miroslava  PĚŠICE  

88 LET Černý Václav   ŘEPNÍKY 

VŠE NEJLEPŠÍ !!! 
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Základní škola a Mateřská škola Řepníky 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 

V září 2014 nastoupilo do MŠ 24 dětí. Z tohoto počtu bylo sedm 

předškoláků. V ZŠ zahájilo celkem 19 žáků v pěti ročnících, ale 

během ledna se 3 žáci odstěhovali. Na konci měsíce nás v mateřské 

škole navštívilo loutkové divadlo s představením pro všechny děti 

z mateřské i základní školy s názvem Rytíři. 

Na podzim jsme společně absolvovali celodenní výlet do  

Ratibořic, kde jsme si prohlédli zámek a Babiččino údolí. Cesta 

autobusem byla sponzorským darem od firmy IVECO. Také nás 

navštívil náš oblíbený Jiříček se svojí Školičkou kouzel a  

nechyběla ani drakiáda. 

V prosinci jsme děti seznamovali s Mikulášskými a vánočními 

tradicemi. Upekli jsme si již tradičně vánoční perníčky, navštívil 

nás Mikuláš s čertem, děti napsaly dopis Ježíškovi a rozbalily si 

dárky pod vánočním stromečkem, kde se objevily jako každoročně 

dárky od sponzorů i od obecního úřadu. Přivítali jsme u nás rodiče 

na Dni otevřených dveří a to jak v MŠ, tak v ZŠ a potěšili jsme 

babičky a dědečky naším vystoupením na Besídce pro důchodce. 

V novém roce k nám zavítali Tři králové, šli jsme se podívat na 

ručně vyřezávaný betlém do místního kostela a 3 děti absolvovaly 

zápis do 1. třídy ZŠ. S novými hudebními prvky se seznamovaly 

děti v podobě Muzikohrátek manželů Jasanských – hra na africké 

bubny a v programu Wolfík. Jako každý rok proběhl v MŠ dětský 

karneval a před Velikonocemi jsme navštívili divadlo a knihovnu 

ve Vysokém Mýtě a školáci si také prohlédli muzeum aut. 
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Jaro jsme uvítali velikonočními svátky a krásnou výzdobou. Děti 

předvedly své schopnosti při dopravní soutěži a seznámily se se 

základy první pomoci při přednášce Červeného kříže. 

Pro maminky jsme připravili krásnou besídku s předáním dárečků 

a přáníček. Na pozvání manželů Zajícových z Pěšic jsme se vydali 

na pěší výlet za koníky. 

Školní rok jsme ukončili indiánským dobrodružstvím na škole v 

přírodě ve Štířím dole u Krucemburku. Slavnostně jsme se  

rozloučili s našimi předškoláky a se školáky rozdáním vysvědčení. 

K zápisu do MŠ se dostavil dostatečný počet dětí, takže příští 

školní rok bude kapacita MŠ naplněna. Ze ZŠ se odhlásili z  

docházky další 3 žáci, takže jejich počet pravděpodobně klesne 

opět na 13 žáků. Ačkoliv se celý sbor snaží školu zatraktivnit a 

nabízet kroužky AJ, sportovní hry i hru na flétnu, přesto si někteří 

rodiče myslí, že děti u nás o něco přicházejí. Předností naší školy 

je a bude pestrá nabídka doprovodných programů, které jsou  

součástí vzdělání a výchovy. Navíc kromě obvyklých standardů 

nabízíme útulné prostředí v rekonstruovaných budovách a  

individuální přístup v malém kolektivu. Škola je vybavená 8  

počítači s připojením na internet a interaktivní tabulí, využívá ve 

výuce mnoho výukových programů, které zpestřují výuku. 

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na našich  

webových stránkách www.msrepniky.webnode.cz, o které se  

vzorně stará vedoucí učitelka MŠ Monika Bezdíčková. Naše  

školka se umístila díky její propagační práci na 3. místě v žebříčku 

nejlépe hodnocených státních mateřských škol za rok 2014 v  

Pardubickém kraji. Je vidět, že zde prezentuje zajímavý obsah a 

inspiruje i širší veřejnost. 

K propagaci naší školy jsme též přispěli účastí v projektu EU - 

Malí kutilové, jehož součástí byla i týdenní zahraniční stáž ve  

španělské Valenci. Účastnila se jí ředitelka školy  
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Mgr. M. Beranová a získané poznatky o tamním školství později 

prezentovala svým kolegům. Též jsme v rámci tohoto projektu 

získali zdarma pomůcku pro chemické pokusy pro děti z MŠ i ZŠ. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům a přátelům  

školy, kteří s námi sbírali starý papír, baterie a elektrozařízení, 

ALE, a.s a panu Němcovi za poskytnutí finančního daru, za který 

jsme pořídili nové herní prvky na zahradu MŠ. Obecnímu úřadu  

Řepníky děkujeme za autobusu na školu v přírodě, za nákup  

nových peřinek, polštářků a povlečení do MŠ. Přispěním rodičů z 

MŠ jsme mohli pořídit i novou školní pomůcku Demonstrační  

obrázky. Velký dík patří i manželům Bednářovým za výměnu  

písku v pískovišti v MŠ a za dárek pro každé dítě pod stromeček. 

Děkujeme rodičům za věcné dary, které přinášejí do MŠ během 

celého školního roku. Těšíme se na další školní rok a všem  

přejeme pěkné prožití letních prázdnin a vydařenou dovolenou. 

VYSOKE MÝTO A POBYTOVÉ SLUŽBY PRO SENIORY 

Domov pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) je  

provozován společností Ledax Vysoké Mýto. Domov poskytuje 

jak pobytovou sociální službu domov pro seniory, tak domov se 

zvláštním režimem. Jeho výhodná poloha umožňuje uživatelům 

jednodušší kontakt se společenským prostředím. Domov pro 

seniory Vysoké Mýto je určen osobám starším 55 let především z  

Pardubického kraje, které mají sníženou soběstačnost zejména z 

důvodu věku, zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje  

pravidelnou pomoc druhé osoby při zvládání běžných denních  

činností. Služba domova se zvláštním režimem je navíc  

přizpůsobena osobám s chronickým duševním onemocněním,  

Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. Další a 

podrobnější informace získáte na webové adrese: 

www.dsvysokemyto.cz  


