1

Řepnický zpravodaj č. 51

ŘÍJEN 2015

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

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Říjen:
12.10. , 26.10.
Listopad:
9.11., 23.11.
Prosinec:
7.12., 21.12.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
Říjen:
10.10., 24.10.
Listopad:
7.11., 21.11.
Prosinec
5.12., 19.12.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného
dne 13.7. 2015 v 18:00 hod. v úřadovně OÚ v Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova: „Příspěvek na provoz prodejny č. 134
Řepníky“ ve výši 20 000 Kč.
2. ZO projednalo a schválilo rozhodnutí výběrové komise na zhotovitele akce „Zateplení MŠ Řepníky“. Akci provedla firma
Elestav, s. r. o. Vysoké Mýto. Bylo nutné ještě vyřídit ohlášení
stavby. (Zateplení je hotové, včetně vymalování, výměny sporáků
a digestoře ve školní kuchyni.)
www.obecrepniky.cz
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3. ZO projednalo a schválilo opravu cest v Popovci dle přiložené
nabídky SUS Luže. (Oprava začala 23. září 2015 a je rozdělena na
dvě etapy. Jedna část akce se provede v letošním roce a zbývající
na jaře 2016. )
4. ZO projednalo a schválilo „Smlouvu o dílo“ a „Smlouvu o
nájmu“ s firmou ALTERINVESTA CZ s. r. o. Podlažice. Jedná se
o svoz biologicky rozložitelných odpadů a pronájem kontejneru.
Cena za svoz jednoho kontejneru zajištění jeho obsahu je 1 000 Kč
včetně DPH. Pronájem každého kusu svozového kontejneru je 600
Kč za měsíc.
5. ZO schvaluje kupní smlouvu s M. Korbelem na st. parcelu 93 v
k. ú. Řepníky. Cena 150 000 Kč.
6. Různé: - Starostka obce informovala o řešení havárie dešťové
kanalizace u p. Dvořáka a řešení výzvy SUS Pardubického kraje,
oddělení majetkové správy Chrudim k odstranění zjištěného zdroje
ohrožování silnice III. třídy v obci Řepníky (nevyhovující zakrytí
kanálu u čekárny ve směru Pěšice). - Dále starostka informovala o
návštěvě JUDr. Fajtové ve Vysokém Mýtě ohledně koupě nemovitosti od p. Korbela. – Uskutečnilo se jednání se zástupcem firmy
Ekola Libchavy – způsobená škoda na vánočním osvětlení (škodní
událost je vyřešena). - Na web obce byly přidány historické mapy
obce.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného
dne 26.8. 2015 v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
1. ZO projednalo nabídky na akci „Zateplení soklu objektu č.p. 34,
OÚ a ZŠ Řepníky“. Vybíralo ze 3 nabídek: ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto 527 867 Kč Mgr. Michal Dobr Litomyšl 537 198 Kč
BAUSET CZ Pardubice 591 977 Kč. ZO vybralo firmu ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto. Akce je hotová. V příštím roce dojde
k úpravě parkovací plochy před hřbitovem a opraví se krajnice
podél nového chodníku u ZŠ.
www.obecrepniky.cz
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2. Obecní úřad obdržel žádost o povolení zahájení rekonstrukce
válečných hrobů rudoarmějců na území obce Řepníky. ZO tuto
žádost schválilo.
3. OÚ požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství o prodloužení platnosti souhlasu k provozování sběrného dvoru v k. ú. Řepníky. V pátek 21. srpna 2015
proběhlo jednání přímo ve sběrném dvoře a nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
4. ZO projednalo nabídku Správy a údržby silnic, Cestmistrovství
Luže na opravu parkovací plochy u hřbitova. Cenová nabídka činí
255 274 Kč. Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z prostředků
Svazku Košumberska.
5. Pozvánky: - Valná hromada České spořitelny, a. s. v pátek 18.
září 2015 - Setkání starostů obci Pardubického kraje s předsednictvem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pondělí 21. září
2015 - Městské slavnosti ve Vysokém Mýtě ve dnech 4. až 6. září
2015
6. Ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní
a poplatků na územním pracovišti Finančního úřadu pro Pardubický kraj ve Vysokém Mýtě k 1. 9. 2015.
7. Zastupitel Lukáš Přívratský se vzdal svého mandátu. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Pavel Ptáček.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného dne
14. 9. 2015 v 17:00 hod v úřadovně OÚ v Řepníkách.
1.ZO schválilo Přihlášku obce Řepníky k Programu obnovy venkova, která bude zaslána na Krajský úřad Pardubického kraje.
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2. ZO schválilo Smlouvu č. 15247233 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci „Zateplení mateřské školy –
obec Řepníky“ v celkové výši 1 188 495,80 Kč.
3. ZO schválilo nákup herních prvků na hřiště v Pěšicích a Popovci
ve výši celkem cca 100 000 Kč.
BABSKÉ RADY DO DOMU I ZAHRADY






svíčky nekapou a také pomaleji hoří, když je asi na hodinu
před použitím ponoříme do studené osolené vody nebo je
vložíme do mrazničky.
Čím více má cibule sukének, tím bude zima tužší.
Chléb nám nebude plesnivět, když k němu do misky, ve
které ho skladujeme, přidáme kousek syrové brambory
Tupé nůžky si nabrousíte, když jimi nastříháte alobal.
Pomeranče a grepy se vám budou lépe loupat, když je na 3
minuty před loupáním ponoříte do vlažné vody.

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE
ŘEPNÍKY
Za hezkého slunného sobotního odpoledne dne 5. září 2015 se
vydal slavnostní průvod občanů a hostů za doprovodu dechové
hudby od hasičské zbrojnice ke kostelu sv. Vavřince. Zastavil se u
pomníku padlých z I. světové války, kde byla uctěna jejich
památka položením květiny a slavnostní fanfárou.
V kostele za účasti občanů, zastupitelů obce, hasičských sborů a
myslivců požehnal Mons. Josef Kajnek znak a prapor obce.
Přítomné přivítala starostka obce Ing. Stanislava Dostálová tímto
projevem:
www.obecrepniky.cz
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„Vážení přítomní, vážení vzácní hosté!
Nejdříve mi dovolte, abych Vás všechny velice srdečně pozdravila
a přivítala zde v kostele sv. Vavřince v Řepníkách, jménem svým i
jménem zastupitelstva obce Řepníky. Předně vítám důstojného
pána Mons. Josefa Kájneka, královéhradeckého biskupa, který
nám prapor a znak požehná. Dále vítám pana faráře Josefa
Hubálka z lužské farnosti, která obsluhuje i náš kostel, vítám i pan
doktora Andrleho, poslance Parlamentu ČR.
Proč prapor a znak u tak malé obce jakou Řepníky jsou? Možná je
to trochu móda mít vlastní znak a prapor. To však nebyl důvod,
který nás k realizaci tohoto záměru vedl. Naší snahou bylo prezentovat jistými symboly naši obec, symboly, které pro naši obec
budou originální a jedinečné, které budou chloubou obce i každého jejího občana, ke kterým se bude hrdě hlásit. A takový symbol
naše obec skutečně má.
20. ledna 2014 zastupitelstvo obce Řepníky na svém veřejném zasedání schválilo vytvoření znaku obce a 28. listopadu 2014 jsme s
panem místostarostou Liborem Hladíkem přebírali z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka dekret, který nás
opravňuje znak a prapor používat. „
Dále připomněla historii obce a vysvětlila jednotlivé prvky použité
na praporu a znaku.
„První nesporná písemná zmínka o existenci obce pochází z
r.1349, kdy Řepníky připadly litomyšlskému biskupství. Falzum z
r.1167 připomíná řepnický dvůr, který měl král Vladislav II. darovat nově založenému premonstrátskému klášteru v Litomyšli. V
r.1398 postoupil biskup Řepníky a Boží dům (později Nový Hrad)
klášteru benediktýnů v Podlažicích (mniši vlastnili tento majetek až
do r.1420).
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V r.1436 bylo novohradské a podlažické zboží zapsáno tehdy mocným Kostkům z Postupic. Později, po krátkém mezidobí vládli na
panství opět Kostkové, až v r.1559 prodal Bohuše Kostka z
Postupic Nový Hrad s příslušenstvím (mj. též s rychtou Řepnickou,
Střemošicemi a Zádolím) Janu Žateckému z Vejkrštorfu. Janův syn
Vojtěch (+cca 1563) odkázal pak majetek sestrám, z nichž jedna
jej přenesla na manžela Fridricha Švihovského z Rýzmberka.
Od něj získal novohradské panství včetně Řepníků v r.1583
Mikuláš z Lobkovic, po jeho smrti v r.1588 pak jeho tehdy nezletilí
synové Jan Viktorin a Mikuláš. Ti si dědictví v r.1594 rozdělili tak,
že rychta Řepnická s Hrochovým Týncem připadla staršímu Janu
Viktorinovi. Součástí nově vzniklého týneckého panství
zůstaly Řepníky až r.1848 Z potomních držitelů Hrochova Týnce
připomeňme především premonstráty z kláštera Hradiska u
Olomouce, posledními feudálními vlastníky byli od r.1845
Šlechtové z Hrochova).
Tvůrce návrhů řepnických obecních symbolů heraldik p. Miroslav
Pavlů vycházel právě z těchto informaci. Upravená figura
dvouramenného kříže vychází ze znaku benediktýnského řádu, který vlastnil klášter v Podlažicích, zvon je symbol zvonice,
konvalinka vonná je hojně rostoucí květena v okolí Pěšic.
Modro-zlatá kombinace jsou erbovní barvy Kostků z Postupic,
červená barva je barva ohně se vztahem ke způsobu umučení
sv.Vavřince.
Někteří z vás si možná kladou otázku, proč jsme se své symboly
rozhodli prezentovat právě tímto způsobem, jejich svěcením.
Odpověď není až tak složitá. Jsou-li nám tyto znaky obce svým
způsobem posvátné, dostanou tímto žehnáním ještě další dimenzi
výjimečnosti, vzácnosti, prostě čehosi, co je nad normou věci
obyčejné, denní a všední. Budou svým způsobem posvátné a jako s
takovými s nimi do budoucna bude zacházeno. V tuto chvíli je jedno, zda jsme přívrženci té či oné náboženské konfese, či zda jsme
nebo nejsme přesvědčeni o jsoucnosti něčeho nad námi a
www.obecrepniky.cz
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kolem nás. V této vzácné a jedinečné chvíli budeme přítomni
okamžiku, kdy se z obyčejného vyšitého kusu látky stává symbol,
symbol obce a jejich občanů. Proto jsme se po vzoru našich předků
rozhodli pro svěcení obecních symbolů.
Naše obec má krásnou vlajku a to by podle mne mělo znamenat, že
bychom se všichni měli společně pod tímto praporem snažit, aby
obec vzkvétala a rozvíjela se k lepšímu. Bylo by dobré, abychom si
to všichni uvědomovali a měli na mysli společné dobro, které bude
přinášet dobro i každému z nás. Nemít na mysli jen vlastní
prospěch a sobeckost. To si od tohoto praporu, pod kterým budeme
v naší obci dále žít a pracovat, slibuji.
Ještě než dojde k požehnání praporu a znaku, chtěla bych poděkovat všem, kteří se o pořízení našich obecních symbolů zasloužili i
všem těm, kteří dnešní slavnostní den připravili, na něm se
podíleli, nebo se ještě budou podílet. Zároveň i děkuji za krásnou
výzdobu a přípravu kostela.
A nyní prosím Mons. Josefa Kájneka o požehnání vlajky a znaku,
ale zároveň o požehnání pro celou naší obec, zdraví a spokojenost
pro všechny občany naší obce, ale i celého našeho národa.“
Dále Mons. J. Kajnek po krátkém úvodu též připomněl život sv.
Vavřince, patrona kostela, a poté požehnal obecní symboly.
Zvláště pak patří poděkování starostce obce paní Ing. Stanislavě
Dostálové za poutavé a cenné přiblížení historie obce a všem, kteří
se na této slavnosti podíleli. Tato akce byla velmi dobře připravená
a nemalým úsilím dovedena do zdárného cíle.
Za zmínku stojí výstava fotografií v ZŠ „JAK ŠEL ŽIVOT“, kde
bylo zdokumentováno vše, co se v této obci dělo v minulých
letech.
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Výborně se prezentoval i Dechový orchestr ZUŠ Vysoké Mýto a
mažoretky z DDM Choceň.
Oslava pokračovala zábavou u kabin.
Anna Severová

www.obecrepniky.cz
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TENIS
V Řepníkách se v letošní sezóně konaly dva turnaje v tenise.
Nejprve to byl v červnu turnaj HASIČI CUP 2015, kterého se
zúčastnilo 6 dvojic a hrálo se systémem každý s každým.
Vítězem turnaje se bez porážky stala dvojice Veronika Hladíková
– Libor Hladík, o pořadí na druhém a třetím místě rozhodovaly
vzájemné zápasy.
Severa – Křepelka a Borovec – Havlíček shodně 3x zvítězili a 2x
prohráli, ale lepší vzájemný zápas posunul mladší dvojici (druhou
jmenovanou) na stříbrný stupínek.
Dvojice na 4-6. místě měly shodně po 1 výhře : 4. Štosek Jiří –
Dan Bureš 5. Štosek Miroslav – Severa II. 6. Martin Duľa – Veronika Duľová
Poslední srpnový víkend se konal již VI. ročník tenisového
turnaje dvojic o pohár starostky obce Řepníky.
Tentokrát se pro větší zájem turnaj rozšířil na 8 dvojic, které byly
rozděleny do dvou skupin.
První dva celky postoupili do semifinále, dvojice na třetích a
čtvrtých místech ve skupině sehrála utkání o pořadí.
Vítězem turnaje se po finálovém vítězství nad Hájkem
s Kleprlíkem stali „domoráci“ Nekvinda – Dostál,
3.místo získala dvojice Černý – Kropáček
a na 4. místě skončila nejmladší
dvojice na turnaji
Hladíková – M. Dostál.
Další pořadí:
5. Hladík – Severa
6. Urbášek – Štosek
7. Dejdar – Kvaček
8. Baniari – Duľa (SK).
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Studený říjen - zelený leden.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná

NĚCO DOBRÉHO KE KÁVĚ
RAFAELO ŘEZ
1 hrnek cukru krystal, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 2 hrnky hladké
mouky, 1 vanilkový cukr, 0,25 l mléka
kokosová směs: 1 hrnek kokosu,
½ hrnku cukru krystal,
1 vanilkový cukr,
1 zakysaná smetana
nakonec: smetana ke šlehání,
kokos na posyp
Uděláme těsto na něj dáme
směs vložíme do trouby a
pečeme při 180°asi 25 minut.
Ještě na teplý placek namažeme
ušlehanou smetanu. Jakmile se
smetana roztopí posypeme
kokosem.
JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
ŘÍJEN
50 LET
50 LET
55 LET
60 LET
65 LET
84 LET

Ševčíková Lada
Záleská Dana
Vorel Zdeněk
Severa Miroslav
Novotný František
Kohoutková Marie

www.obecrepniky.cz
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Nešpor Stanislav

ŘEPNÍKY

Havlíček Vladimír
Štosek František
Blatlingová Drahomíra

ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
PĚŠICE

PROSINEC
50 LET
Král Petr
65 LET
Hyksa Břetislav
75 LET
Bezdek Milan

ŘEPNÍKY
POPOVEC
ŘEPNÍKY

KULTURNÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME
o
o
o
o

31. října 2015 Svátek světýlek
28. listopadu 2015 Mikulášská diskotéka
29. listopadu 2015 Rozsvícení vánočního stromečku
10. prosince 2015 setkání s důchodci

STŘEMOŠICE – VÝZNAMNÁ ZAJÍMAVOT Z NEDALEKÉ
OBCE
Mezi širokou veřejností je možná v menší povědomosti fakt, že
Pardubický kraj se intenzivně věnuje mimo jiné i podpoře nemateriálního dědictví v rámci své oblasti. Z tohoto důvodu byl vytvořen
Seznam nemateriálních statků Pk a každý rok na tento seznam
www.obecrepniky.cz
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přibude alespoň jeden nový zvyk. Nominaci k zařazení na Seznam
může Pardubickému kraji, oddělení školství a kultury předložit
instituce či jednotlivec (formuláře a další podrobnosti na
www.pardubickykraj.cz) a správnost nejprve posuzuje odborná
komise, externí recenzenti a posléze je nominace předložena ke
schválení Radě Pk.
Po zapsání Masopustního průvodu masek na Hlinecku, velikonočních obchůzek s Jidášem, loutkářství v Chrudimi a zvyku Stínání
kohouta na tento prestižní seznam v letošním roce přibyl i zvyk z
nedalekých Střemošic. Jedná se o zvyk s téměř stoletou tradicí,
zvyk náležící v obci k Velikonoční neděli. Velikonoční nedělní
dopoledne totiž muži ze zdejší obce staví ručně za pomoci lan a
bidel na návsi velikonoční strom (podoba májky). Nedělní
odpoledne pak dívky obchází ves za doprovodu živé muziky a
zvou mládence na věnečkovou zábavu do slavnostně věnečkově
vyzdobeného sálu místního Obecního úřadu. Zde se shromáždí
dívky i chlapci, recitují vinš, tančí besedu a na vše pak navazuje
taneční zábava. Nedělní velikonoční den je vše v obci vyzdobeno
věnečky, nejen smrkový strom, domy ale i kaplička a socha
sv. Floriana. Dlouhé týdny místní obyvatelé věnují každý rok
přípravě - muži vybírají vhodný strom, ženy připravují čerstvou
výzdobu, mládež se učí text vinše a taneční kroky. Právě z důvodu
veliké snahy a energie, kterou věnují místní obyvatelé udržení
popisovaného zvyku v živé formě před pamětníky i před mládeží,
byl tento zvyk v červnu 2015 schválen Radou pardubického kraje
k zápisu do Seznamu nemateriálních statků Pardubického kraje.
Na závěr prosba čtenářům - zvyk se zapisuje v současné aktuální
formě, nicméně pro jeho dokumentaci jsou velmi důležité jakékoli
historické materiály (fotografie, texty, osobní vzpomínky aktérů),
pokud někdo má takové materiály a je ochoten se o ně podělit,
prosím ozvěte se redakci Lužského zpravodaje. Autor nominace,tohoto textu a fotografie: Soňa Krátká, Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě
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obec.repniky@tiscali.cz

