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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

Přání krásného zeleného prosluněného jara
Vám všem přináší Řepnický zpravodaj

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Duben:
11. 4., 25. 4.
Květen:
9. 5., 23. 5.
Červen:
6. 6., 20. 6.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
Duben:
9. 4., 23. 4.
Květen:
7. 5., 21. 5.
Červen:
4. 6., 18. 6.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného
dne 2.3. 2016 v Řepníkách
1. Zastupitelé projednali a schválili prodej parcely č 162/3 v k. ú.
Řepníky panu Šípkovi. Cena za m2 bude stanovena na příštím veřejném zastupitelstvu.
2. ZO projednalo a schválilo zadat zpracování variantní ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Řepníky“
společnosti REC projekt.
3. ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele pronájmu
kontejnerů a zajištění odvozu biologicky rozložitelných odpadů.
Bude vypovězena smlouva s p. Ročněm a sepsaná nová smlouva
s firmou TALLUS s. r. o. Hradec Králové.
4. ZO projednalo a neschválilo projekt Pošta Partner. Pro obec se
tento projekt jeví jako ekonomicky nevýhodný.
5. ZO schválilo pořízení nového dělícího zábradlí v požární nádrži
v Řepníkách. Bude vyhotoven v nerez provedení.
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6. ZO projednalo a schválilo poskytnutí peněžitého daru Oblastní
charitě Nové Hrady u Skutče ve výši 20.000 Kč. Dále zastupitelé
byli informování o výsledcích Tříkrálové sbírky v našich obcích:
Řepníky – 3 252,- Kč, Pěšice a Popovec – 2 314,- Kč.
7. ZO projednalo a schválilo elektro práce v obci Pěšice. Bude
vyměněn rozvaděč venkovního osvětlení, montáž fotobuňky,
nového přívodního a vývodního připojení. Cenová nabídka
od p. Miloslava Jindry je 39 791 Kč.
8. ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Obcí Řepníky a Městem Vysoké Mýto. Město
Vysoké Mýto připravuje výstavbu splaškové kanalizace v obcích
Svařeň a Domoradice, dotčená nemovitost je p. č. 478 v k. ú.
Popovec u Řepníků.
9. ZO projednalo a schválilo žádost Vlasty Sůrové o odkoupení
části pozemkové parcely 76/4 v k. ú. Řepníky o výměře cca 46 m2.
Žadatelka si na vlastní náklady zajistí geodetické vyměření.
Prodejní cena 50 Kč/m2.
10. ZO projednalo a neschválilo žádost České abilympijské asociace, z. s. Pardubice o peněžitý dar.
11. ZO bere na vědomí Zprávu o vývoji bezpečnostní situace v
teritoriu Policie ČR, Obvodní oddělení Skuteč za rok 2015.
12. ZO bere na vědomí Veřejnou vyhlášku ke stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Řepníky,
Pěšice, Popovec. Proběhne výběrové řízení na dodavatele dopravního značení a na základě schváleného pasportu budou na místních
komunikacích v obcích umístěny nové dopravní značky.
13. Místostarosta L. Hladík informoval o plánovaných stavebních
akcích v letošním roce. – dokončení projektu na opravu KD,
www.obecrepniky.cz
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silnice a chodníky v Řepníkách, rekonstrukce sociálního zařízení
v MŠ.
POPLATKY ZA ODPAD A PSY
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. V případě, že
neuhradíte tyto částky bude vám účtováno penále.
JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
DUBEN
STANISLAV ŘEHOŘ
JOHANOVÁ LUDMILA
DOSTÁL JIŘÍ
BLATLING JOSEF
VYSKOČILOVÁ JAROSLAVA
VYSKOČIL JAROMÍR
KVĚTEN
KLESAL LUDĚK
SKUTIL MIROSLAV
PROKOPOVÁ OLGA
ČERVEN
DOSTÁL PETR
ŠEVČÍKOVÁ JANA
LANGEROVÁ MARIE
SYROVÁ BOŽENA
VŠE NEJLEPŠÍ !!!
www.obecrepniky.cz
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KULTURNÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME




30. dubna 2016 ČARODĚJNICE
4. června 2016 ŘEPNICKÝ POHÁDKOVÝ POCHOD
(každý kdo má chuť a čas se zapojit do příprav pohádkového pochodu kontaktujte prosím OÚ)
18. června 2016 Hasičské cvičení + oslavy výročí založení
SDH Řepníky

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MYSLIVCŮ
(Ladislav Rössler)
Každoročně, vždy na konci mysliveckého roku, který trvá od
1. dubna běžného roku do 31. března roku následujícího, se scházejí řepničtí myslivci na své pravidelné výroční členské schůzi, na
které vyhodnocují celou mysliveckou činnost za uplynulý myslivecký rok. Letos připadl termín konání na sobotu 12. března 2016
a řepničtí myslivci pozvali na tuto významnou schůzi nejen všechny své členy s partnerkami ale také všechny své honce
s partnerkami a dále zástupce všech sousedních mysliveckých
organizací, zástupce místní zemědělské společnosti, zástupce obce
a další přátele a příznivce myslivosti. Myslivecký spolek „Háj“
Řepníky tvoří v současné době 10 členů, 2 myslivečtí hosté, 1
adept myslivosti a 5 stálých honců. Nadále hospodaří v honitbě
„Řepníky“, pronajaté od jejího držitele Honebního společenstva
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 výšce 360 až 470 m n.m. standardně zazvěřená, normované
kmenové stavy u srnčí zvěře ve výši 49 kusů jsou dosud dobře
udržovatelné. Horší situace je u zajíce, kde jeho stavy kolísají okolo normovaných 68 kusů. Proto se také v posledních letech loví
skoro pravidelně jeden zajíc za sezonu. V uplynulém roce jsme
však výjimečně ulovili zajíce tři. Kde však jsou ty časy, kdy se v
této honitbě lovívalo 100-130 zajíců za podzim. Černá zvěř neboli
www.obecrepniky.cz
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prase divoké je stále velkou starostí místních myslivců, protože
působí svými vysokými počty neúměrné škody v zemědělství i v
lesnictví. Po uplynulých letech téměř padesátikusových úlovků
jsme za rok 2015-16 ulovili jen dvacet divočáků ve složení
2 kňouři, 4 lončáci a 14 selat, to vše o celkové hmotnosti 795 kg
proti loňským 1611 kg. Ne snad proto, že bychom se jejich lovu
nevěnovali, ale snad konečně dochází ke snížení jejich stavů,
alespoň v našem regionu. Za snížení jejich počtů nám poděkoval
zástupce zemědělské společnosti ALA, a.s. Řepníky a i lesní
hospodáři mohou být s nastoupeným trendem spokojeni. Místním
zemědělcům jsme vděčni za jejich přístup a pomoc při výkonu
práva myslivosti a za to jim v létě pro jejich zaměstnance i hosty
upečeme na rožni divočáka. Plánovaná srnčí zvěř byla z větší části
ulovena a zbytek, hlavně zvěře holé, byl nalezen jako zvěř uhynulá. Tím došlo k přesnému splnění plánu lovu. Pro správný výkon
myslivosti mají naši členové v držení dva ohaře se způsobilosti pro
dohledávku a dosled, jednoho norníka a jednoho honiče. Tím
přeplňujeme zákonné požadavky na počty a druh držených a používaných psů. Průběh uplynulého mysliveckého roku můžeme
hodnotit v požadovaných souvislostech jako úspěšný a zavazující k
další odpovědné péči o zvěř.
Čas strávený v přírodě s myslivostí ať už prací na mysliveckých
zařízeních nebo péčí o honitbu nám působí radost, neboť myslivost
není jen prostý volnočasový koníček, myslivost je pro většinu
myslivců životní styl.
NOVÝ S-KLUB VYSOKÉ MÝTO
Od ledna 2016 jsme v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě
(Ledax) založili S – K L U B. Vizí S – K L U B U je umožnit seniorům z našeho Domova, ale také z Vysokého Mýta a okolních obcí
měst, aby měli místo, kde se mohou setkávat a smysluplně trávit
svůj volný čas. V rámci S – K L U B U se koná různé odborné
poradenství, informace ze světa, přednášky o terapiích, besedy,
filmové dokumenty, koncerty apod. Rádi bychom naši myšlenku
www.obecrepniky.cz
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šířili dál a dostali ji tak do povědomí Vysokého Mýta a okolí.
Bc. Veronika Vytlačilová

HOKEJ
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NĚCO DOBRÉHO KE KÁVĚ
OŘECHOVĚ KARAMELOVÉ ŘEZY
Těsto:
5 ks vejce
200 gr. kr. cukr
1 bal. vanilkový cukr
200 ml. vlažná voda
250 gr. polohrubá mouka
100 gr. mleté oříšky
1 bal. prášek do pečiva
Krém:
1 l mléko
200 gr. kr. cukr
1 bal. vanilkový cukr
3 bal. karamelový pudink
50 gr. hladká mouka
250 gr. máslo
Celá vejce vyšleháme s cukrem a vanilkovým cukrem do pěny, pomalu
přiléváme vodu a nakonec přisypeme mouku smíchanou s mletými
oříšky a práškem do pečiva.
Hotovou hmotu dáme do hlubokého plechu, který jsme vystlali pečícím
papírem a pečeme při teplotě 170 stupňů cca 20 minut.
Z mléka, cukru, vanilky, hladké mouky a karamelového pudinku
uvaříme hustou kaši. Necháme vychladnout za občasného míchání, pak
přišleháme máslo a vznikne nám karamelový krém.
Krém natřeme na vychladlý ořechový plát a vrch posypeme mletými
ořechy a strouhanou čokoládou nebo čokoládovými hoblinami.
DOBROU CHUŤ
www.obecrepniky.cz
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