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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 

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Červenec: 4. 7, 18. 7. 

Srpen:  1. 8., 15. 8., 29. 8. 

Září:  12. 9., 26. 9. 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

 

Rozpis služeb: 

Červenec:  2. 7., 16. 7., 30. 7. 

Srpen:   13. 8., 27. 8. 

Září:  10. 9., 24. 9. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 6. dubna 2016 v Řepníkách 

 

1. Zastupitelé projednali a schválili prodej cenu parcely č. 

162/3  v k.ú. Řepníky paní Libuši Šípkové. Cena je 250 000 

Kč za parcelu. 

2. ZO projednalo a schválilo zadat zpracování projektové do-

kumentace, včetně geodetického zaměření, územního roz-

hodnutí, stavebního povolení a veškeré administrace žá-
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dosti o dotaci na akci chodníky v Řepníkách p. Malinovi ze 

společnosti PRO PR, s.r.o. Pardubice. 

3. ZO projednalo stížnost občanů Popovce na terénní úpravy 

na obecním pozemku a pozemku p. Hrubeše. Starostka za-

stupitelstvo seznámila se závěrem jednání s manželi Podme-

lovými a p. Hrubešem.   

4. ZO projednalo žádost pí Němcové o obnovení původní trasy 

cesty parcela č. 1277/1 v k. ú. Řepníky. Po jednání s ing. 

Stříteským bude cesta obnovena v následujícím hospodář-

ském roce. 

5. Starostka informovala o sdělení České pošty k projektu Poš-

ta Partner. Pošta zahájila další kolo hledání nového provo-

zovatele z řad jiných subjektů. 

6. ZO projednalo a neschválilo cenovou kalkulaci mapy čísel 

popisných od společnosti GPLUS. 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost p. Olgy Prokopové o 

koupi pozemku č. p. 1196/26, k.ú. Řepníky.  

8. Místostarosta informoval o demolici domu č. p. 81. 

9. ZO vydalo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č 

1/2016 o místních poplatcích. Změna – oddíl III, čl. 8, bod 3 

sazba poplatku za vyhrazení parkovacího místa u osobních 

automobilů 500 Kč/rok, u ostatních vozidel 700 Kč/rok. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného dne 

25. května 2016 v Řepníkách 

 

1. Zastupitelé projednali nabídky na akci „Místní komunikace 

k rodinným domům v Řepníkách“ a schválili zadat vyhoto-

vení firmě První vysokomýtská, cena 380 124 Kč. Na tuto 

akci nám byla schválena dotace z Programu obnovy venko-

va ve výši 100 000 Kč. ZO schvaluje na tuto dotaci uzavření 

smlouvy s Pardubickým krajem. 

2. ZO projednalo nabídky na akci „Rekonstrukce sociálního 

zařízení MŠ Řepníky“ a schválilo zadat vyhotovení firmě 

ELESTAV, s. r. o. Vysoké Mýto, nabídková cena 366 560 

Kč. 
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3. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy TRUTES, v. o. s. 

na akci „Pergola Pěšice“, nabídková cena 45 608 bez DPH. 

4. ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení laviček do per-

goly u dětského hřiště v Řepníkách firmě JOBO Řepníky, 

cena lavičky 8 000 Kč.  

5. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na opravu par-

kovací plochy u hřbitova. Opravu proveden SUS Pardubic-

kého kraje. Nabídková cena 224 944 Kč. Na tuto akci nám 

byla schválena dotace ze Svazku obcí Košumbersko ve vý-

ši 32 500 Kč.  

6. Dne 17. května 2016 proběhlo přezkoumání hospodaření 

obce. Vše je bez závad a připomínek. Starostka seznámila 

zastupitelstvo se Zápisem z přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2015.  

7. ZO projednalo a schválilo poskytnutí finanční půjčky na-

šemu občanovi ve výši 6 000 Kč. 

8. Starostka informovala zastupitele o jednání se Stavebním 

úřadem v Luži a P. Erbenem a Ing. Pařízkem. 

9. Místostarosta informoval o termínu zahájení výměny oplo-

cení kolem zahrady MŠ v Řepníkách. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 29. června 2016 v Řepníkách 

 

1. ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a závě-

rečný účet za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkou-

mání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. 

2. ZO projednalo a schválilo žádost pí Borovcové o osvobo-

zení od poplatků za svoz komunálního odpadu za dceru 

Lenku, která žije prokazatelně celý rok ve Finsku. 

3. ZO projednalo žádost Jednoty spotřebního družstva Hlin-

sko o poskytnutí finančního příspěvku na provozování pro-

dejny v naší obci. Předsedkyně představenstva pí Obolecká 

bude pozvána k ústnímu jednání. ZO opět projedná žádost 

na dalším veřejném jednání. 
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4. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky 

z nejnižšího počtu žáků ZŠ na rok 2016/2017 a nejvyššího 

počtu dětí v MŠ na rok 2016/2017. V novém školním roce 

2016/2017 bude pravděpodobně navštěvovat ZŠ 14 žáků a 

MŠ 25 dětí. 

5. ZO projednalo a schválilo pořízení nových šatních skříněk 

do MŠ  
 

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 
 

Červenec 

Pírková Eva    55  Řepníky 

Dobrkovský Milan   65  Řepníky 

Bubnová Eva    75  Řepníky 

Zavadilová Marie   80  Pěšice 

Řeháková Alena   87  Řepníky 

Plšková Marie    96  Řepníky 

Srpen 

Syrový Vratislav   55  Řepníky 

Koutná Jana    65  Řepníky 

Černohorská Růžena   70  Popovec 

Ševčík Václav    80  Řepníky 

Září 

Morávek Miroslav   50  Řepníky 

Svatošová Sylva   55  Řepníky 

Hlavová Jana    75  Popovec 

Štosková Anna   75  Řepníky 

Černý Václav    89  Řepníky 

 

VŠE NEJLEPŠÍ !!! 
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CO ZAJÍMAVÉHO JSME LETOS PROŽILI V NAŠÍ 

ŠKOLE A ŠKOLCE? 

 

Dne 1. září 2015 jsme slavnostně uvítali děti v krásné, zre-

konstruované školce s novou fasádou a novými okny. Rekonstruk-

ci o letních prázdninách provedla firma Elestav, s.r.o. Od této fir-

my jsme také sponzorským darem dostali velikou průlezku na za-

hradu MŠ.  

Do ZŠ k nám nastoupila nová pí. uč. Mgr. B. Pauková, kte-

rá se kromě výuky starala o dodávky Ovoce do škol, o Školní mlé-

ko a vydávala školní časopis Školísek. Během tohoto školního ro-

ku se po mateřské dovolené vrátila pí. uč. Bc. R. Dvořáková, pro-

zatím na částečný úvazek jako asistentka pedagoga a vedoucí škol-

ní jídelny. 

          Začátkem října jsme se díky sponzorskému daru od firmy 

IVECO vydali na celodenní výlet do IQ parku v Liberci. Výstava 

byla interaktivní, mohli jsme si pohovořit třeba s robotem, postavit 

malou přehradu do vodního toku, posadit se do křesla pro kosmo-

nauty, vyzkoušet si cestu do nitra Země a ledacos se dozvědět o 

lidském těle. Mateřská škola v Liberci navštívila Dinopark, kde si 

děti prohlédly pravěká zvířata. Ve školce jsme zhlédli kouzelnické 

představení plné triků a magie. Školáci se také vydali do Šembero-

va divadla do Vysokého Mýta na divadelní představení „O Mike-

šovi“. Ve škole jsme si užili Halloween, kdy si žáčci připomněli 

historii tohoto svátku, vyrobili si strašidelné masky a program za-

končili vyplňováním zajímavých pracovních listů.  

Celý podzim, od září do konce listopadu, jsme společně 

jezdili každou středu na plavecký výcvik do bazénu ve Vysokém 

Mýtě. 

V listopadu jsme uspořádali pro děti drakiádu a připravili 

hudební vystoupení k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu 

v Řepníkách. 

V prosinci na nás dýchla vánoční atmosféra. Navštívil nás 

Mikuláš s čertem, ve družině i v MŠ jsme si upekli a nazdobili 
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perníčky. Pilně jsme trénovali vánoční vystoupení na Besídku pro 

důchodce a rodiče, kterou jsme poprvé předvedli v kulturním domě 

v Řepníkách. S těmito svátky jsme se rozloučili jako Tři králové, 

kdy se žáci vydali koledovat do MŠ, na poštu, do obchodu a na 

obecní úřad. Také jsme obdivovali vyřezávaný betlém v řepnickém 

kostele. Předškoláci se pilně připravovali k zápisu do 1. třídy zá-

kladní školy. Když nám přálo počasí, stavěli jsme na zahradě MŠ 

sněhuláky a iglú.  

          V únoru nás opět navštívili manželé Jasanští 

s Muzikohrátkami. Tady jsme si mohli zahrát na africké bubny, 

zazpívat si písničky a vyzkoušet si relaxaci při hudbě. Díky vý-

chovnému koncertu na téma „Bedřich Smetana“ jsme se dozvěděli 

zajímavosti o životě a díle našeho významného hudebního sklada-

tele. Karnevalovým rejem jsme si připomněli masopust. 

          V březnu jsme se vydali do Vysokého Mýta na cestopisnou 

video přednášku Thajsko, která se nám moc líbila. K připomenutí 

Měsíce knihy nás navštívila paní spisovatelka Eliška Polanecká, 

která si pro nás připravila tzv. „autorské čtení“ svých knih, my 

jsme se rozhodli jimi obohatit naši školní knihovnu a využít je ve 

škole při společné četbě. 

       Mateřská škola navštívila Městskou knihovnu v Luži, kde paní 

knihovnice připravila pro děti velmi pěkný a bohatý poznávací 

program. Školní družina se vydala na návštěvu knihovny ve Vyso-

kém Mýtě. Díky sponzorskému daru firmy Iveco, a.s. jsme Veli-

konoce zahájili výletem na Velikonoční jarmark na zámek do Par-

dubic, kde nás čekaly lidové tradice, velikonoční dílny, soutěže, 

ukázky řemesel a mohli jsme obdivovat i hospodářská zvířata. MŠ 

vyjela do Vysokého Mýta na divadelní představení „Najdi kličku 

k ciferníčku“. 

V dubnu – Měsíci bezpečnosti opět probíhal v MŠ i ZŠ do-

pravní den. Děti v MŠ se seznámily s pravidly silničního provozu a 

bezpečným pohybem na silnici. Zasoutěžily si při dopravní soutěži 

a předvedly své umění při jízdě na kole. Nechyběl ani oblíbený 

Barevný týden, který si děti moc užily. Také jsme navštívili  Zá-

kladní uměleckou školu ve Vysokém Mýtě, kde se děti při boha-

tém doprovodném programu seznámily s různými hudebními ná-
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stroji. I v ZŠ jsme se v dubnu věnovali dopravní výchově, nejprve 

jsme se ve škole prostřednictvím přednášky seznámili 

s teoretickými poznatky a poté se žáci 4. a 5. ročníku vydali do 

Vysokého Mýta na dopravní hřiště, kde získali průkaz cyklisty. Na 

náměstí Přemysla Otakara II. jsme se zúčastnili oslav „Dne Země“, 

kde na nás čekalo plno zábavy a poučení. V rámci projektu „Ovoce 

do škol“ jsme zdarma obdrželi ochutnávkový koš plný ovoce a 

zeleniny a také jsme absolvovali projekt „Zdravé zoubky“. 

           Květen patřil maminkám a jejich svátku. Na besídce děti 

předaly dárečky a sehrály krátké představení. Na zahradu MŠ za 

námi přilétli dravci s poutavým vyprávěním chovatele a ukázkami 

jejich výcviku. Školáci se opět vydali na cestopisnou přednášku do 

Vysokého Mýta, tentokrát na téma Filipíny. V  budově MŠ jsme 

společně zhlédli interaktivní divadélko „Příběhy kočky Micky“, 

které bylo plné písniček. V pátek 13. jsme si ve škole uspořádali 

projekt s názvem „Den naruby“, kdy si starší žáci připravili výuku 

pro své mladší spolužáky a při výtvarné výchově jsme netradičně 

malovali nohama.  

Dne 1. června na Den dětí si žáci ZŠ pro děti z mateřské 

školy připravili různé soutěže a zábavné úkoly. V týdnu od 13. 6. 

do 17. 6. 2016 jsme se vydali na dobrodružnou „Cestu do pravěku“ 

na škole v přírodě v Deštném v Orlických horách. Byli jsme uby-

tovaní v lese, v hotelu Šerlišský mlýn, kde se o nás všichni dobře 

starali. Poté jsme se vydali s pí. uč. Petránkovou a p. Morávkovou 

na plánovaný výlet do Luže a na Košumberk. Na závěr školního 

roku jsme se ve škole rozloučili slavnostním předáním vysvědčení. 

V MŠ jsme také kreativně zakončili uspořádáním malé zahradní 

slavnosti, kde děti předvedly rodičům a rodinným příslušníkům 

pásmo písniček, básniček a tanečků. 

 Během celého školního roku si děti z MŠ užily různé pro-

jektové dny např. “Den světýlek“, „Můj den s mazlíčkem“, „Den 

ve vesmíru“, „Námořnický den“, apod.  

V průběhu letních prázdniny nás opět čeká rekonstrukce, 

tentokrát umývárny a šatny v budově MŠ.  

 Závěrem děkujeme všem učitelům, vychovatelům a za-

městnancům školy, rodičům, zřizovateli a přátelům školy za pří-
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zeň, ochotu a spolupráci při všech akcích. Děkujeme též za spon-

zorské dary i pomoc při sběru starého papíru. 

Přejeme všem dětem, žákům, jejich rodičům a všem pra-

covníkům školy krásné a pohodové prázdniny. Absolventům naší 

školy i budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů. 

Fotografie a další informace si můžete prohlédnout na 

našich webových stránkách www.msrepniky.webnode.cz. V 

případě zájmu o naši školu nebo školku se s dotazy můžete 

obrátit na tel. č. 605 018 638 a domluvit si prohlídku, popřípa-

dě se podívat v reálu na styl výuky.  

             za  kolektiv ZŠ a MŠ Řepníky Mgr. M. Beranová 

 

ŘEPNICKÝ POHÁDKOVÝ POCHOD 

 

V sobotu 6. června 2015 se konal již 6. Řepnický pohádkový po-

chod. Počasí nám letos opět přálo a celý pohádkový les byl plný 

sluníčka. Startovalo u vodní nádrže a trasa pochodu byla stejná 

jako v minulém roce. Bylo opět připraveno mnoho stanovišť 

s úplně novými, ale i tradičními, pohádkovými bytostmi: RÁ-

KOSNÍČEK, VODNÍCI, MLYNÁŘ S MLYNÁŘKOU, HARRY 

POTTER V BRADAVICÍCH, MOTOPEKLO, VÍLY, LEDOVÉ 

KRÁLOVSTVÍ, TŘI PRASÁTKA S VLKEM, KRAKONOŠ, 

KŘEMÍLEK S VOCHOMŮRKOU, JESKYŇKY, ČERVENÁ 

KARKULKA S MYSLIVCEM, PRAVĚK, MAKOVÁ PANEN-

KA A MOTÝL EMANUEL a na závěr předal dětem KRTEČEK 

medaili za absolvování náročné cesty.  Na každém stanovišti byly 

samozřejmě připraveny úkoly a odměny. V cíli byla vyhlášena 

bohatá tombola.  

Na závěr všichni mohli posedět u hudby a pochutnat si na pivu, 

kýtě, párku v rohlíku nebo hranolkách. 

Největší odměnou pro nás byly spokojené a šťastné děti. 

VELICE DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM (ALA, a. s., ABC 

Regulace s.r.o.,  Jaroslav Jirsák, Vratislav Syrový, Petr Němec, 

Libor Syrový, Miroslav Flídr) A DOBROVOLNÍKŮM ZA JE-

JICH SPOLUPRÁCI. 

Foto z akce najdete na stránkách obce ve fotodokumentaci. 


