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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 

 

Říjen:   10.10., 24.10. 

Listopad: 7.11., 21.11.  

Prosinec: 5.12., 19.12.  

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

 

Říjen:   8.10., 22.10. 

Listopad: 5.11., 19.11. 

Prosinec: 3.12., 17.12., 31.12. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 27.7. 2016  v 17:00 hod.  v Řepníkách 

 

1. ZO Řepníky schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Jaro-

slavem Černíkem na rodinný dům čp. 38 na st.p.č. 80 a 

parcely č. 131, 132, 1203 v k.ú. a obci Řepníky za kupní 

cenu 400 tis. Kč. Na objekt se vytvoří projektová dokumen-
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tace a následně bude požádáno o demoliční výměr. Po od-

stěhování občanů, kteří v domě bydleli, zůstal na pozemku 

pes, který byl na náklady obce převezen do útulku. 

2. ZO projednalo a schválilo nařízení Obce Řepníky č. 1/2016 

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území ob-

ce. 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z 

Programy podpory stavební obnovy a restaurování kultur-

ních památek a drobných objektů památkového charakteru 

v Pardubickém kraji na rok 2016. (Krucifix s podstavcem u 

hřbitova v Řepníkách). 

4. MÚ Chrudim oznámil projednání návrhu zadání změny č. 1 

Územního plánu Jenišovice. Územní plán se mění s ohle-

dem na změnu napojení kanalizačního řádu. 

5. Firma ABCregulace, s. r. o. zastoupená jednatelem p. Mila-

nem Erbenem žádá o odstranění nepojízdných vraků aut z 

obecního pozemku u č. p. 69. Dále žádá o kontrolu zdviha-

cího zařízení na domě č. p. 69. Obě žádosti jsou v řešení. 

6. V pátek 8. července 2016 proběhlo jednání s firmou RO-

AD-PLAN s. r. o. o akci „Řepníky, bezpečný a bezbariéro-

vý chodník“. Během jednání bylo dohodnuto, že se stavba 

rozdělí na pět stavebních objektů: Chodník směr Libecina, 

Chodník směr Vysoké Mýto, Chodník u obchodu, Chodník 

u obecního úřadu, Chodník směr Luže. OÚ předjedná se 

soukromými vlastníky předpokládaných dotčených pozem-

ků možnost záboru pro stavbu tak, aby bylo možné defini-

tivně odsouhlasit umístění stavby. Budou navrženy úseky 

se snížením rychlosti na 30 km/h. OÚ rozhodne o řešení 

sjezdu, zda budou zpevněny až po stávající brány/vrata 

soukromých pozemků/budov. U některých úseku bude nut-

ná přeložka plynovodu. 
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného dne 

26.9. 2016 v 17:00 hod. v Řepníkách 

 

7. ZO Řepníky schvaluje příspěvek na provoz prodejny 

v Řepníkách ve výši 40 000 Kč. 

8. Starostka seznámila ZO se změnami v rozpočtu. ZO tyto 

změny projednalo a bere na vědomí. 

9. ZO obdrželo žádosti o odkup pozemků. Záměr bude zve-

řejněn a na příštím veřejném zasedání se žádosti projednají. 

Jedná se o tyto parcely:   

p. č. 1196/29 v k. ú. Řepníky, žadatelka Romana Němcová 

p. č. 162/5 v k. ú. Řepníky, žadatelé Lukáš Zatloukal a Ve-

ronika Hladíková 

p. č. 162/4 v k- ú. Řepníky, žadatelé Lenka Königová a Pa-

vel Vokoun 

10. 9. září 2016 proběhla kontrola hospodaření obce. Hospoda-

ření je bez chyb a nedostatků. 

11. Starostka seznámila přítomné s krádeží v hasičské zbrojnici 

v Popovci, kde se 21. září 2016 řešila ztráta zahradního se-

kacího traktoru ve vlastnictví obce.  

12. Stavební akce: 

* budování sociálního zařízení v KD (byla podána žádost o 

dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu oken a to-

pení) 

* hasičská zbrojnice Řepníky – výměna střešní krytiny, ná-

těr budovy 

* MŠ – o prázdninách dokončena oprava koupelny a šatny, 

zakoupeny nové šatní skříňky, výměna akumulačních ka-

men 
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* připravuje se zasíťování stavebních parcel v lokalitě I. 

(směr Domanice) 

* dobudování místní komunikace ke stavebním parcelám v 

lokalitě II. 

* byla vyměřena cesta k parcele pí Němcové 

 

AKTUALITY Z OBCE 

 

 
Změna prodejní doby v prodejně Jednoty v Řepníkách 

 pondělí             7.00 - 12.00 hod 

 úterý                 7.00 - 11.00 hod       11.30 - 15.00 hod 

 středa                7.00 - 12.00 hod          

 čtvrtek               7.00 - 11.00 hod       11.30 - 15.00 hod 

 pátek                 7.00 - 11.00 hod       11.30 - 16.00 hod 

 

 

Pekařství Včelákov  

 

Od pondělí 1. srpna 2016 zajíždí Pekařství Včelákov do obcí 

Pěšice a Popovec. 

Prodávají veškeré pekařské výrobky. 

Pěšice - 9.00 hod u autobusové zastávky 

Popovec - 9.10 hod u autobusové zastávky 

PONDĚLÍ STŘEDA PÁTEK ( čas je orientační ) 
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KULTURNÍ AKCE, KTERÉ PŘIPRAVUJEME 

* sobota 29. října 2016 Svátek světýlek 

* neděle 27. listopadu 2016 Vánoční jarmark 

Rozsvícení vánočního stromečku 

* pondělí 12. prosince 2016 Vánoční posezení s důchodci 

POKLONA 

 

Na skále Vraní mohyla stojí, 

nejeden příběh k místu se 

pojí. 

Řepnický ženich Hejdar s 

nevěstou svojí 

na svatbu do Luže na Chlu-

mek se strojí. 

Na cestě za vsí, když ke sva-

hu se blížili, 

uvítací zazněl výstřel, koně 

se náhle splašili. 

Udatný občan ze sousedních 

Střemošic, 

vrhl se k spřežení, koně zkro-

til jako nic. 

Od těch dob zázrakem čin ten 

nazývali, 

příštímu pokolení jej stále 

předávali. 

Že Prozřetelnost Boží to byla, 

na poděkování stojí zde tato 

Mohyla. 

 

 

Z Mohyly Boží oko do kraje 

dívá se, 

z místa, kde poutníci odedáv-

na klaní se. 

Klaní se k Panně Marii Po-

mocné, 

o požehnání prosí, zvlášť za 

nemocné. 

 

Tato událost se udála dle 

Kroniky obce Řepníky v polo-

vině XVIII. století. V této zá-

chraně viděli svatebčané Boží 

řízení a dali zde postavit na 

poděkování tento památník. 

Je vysoký 8 m a má podobu 

trojbokého hranolu. Zdobí jej 

barokní plastika s vyobraze-

ným Božím okem a třemi an-

děly v rozích. 

 

Veršovaný příběh – Anna 

Severová 
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

ŘÍJEN 

50 LET ZDENĚK BOROVEC  ŘEPNÍKY 39 

60 LET  KYNCL VLADIMÍR   ŘEPNÍKY 125 

75 LET  KREJČÍKOVÁ VLASTA  POPOVEC 17 

85 LET KOHOUTKOVÁ MARIE  PĚŠICE 5 

86 LET NEŠPOR STANISLAV  ŘEPNÍKY 27 

 

 

LISTOPAD  

55 LET  PŘÍVRATSKÝ MILOSLAV  ŘEPNÍKY 78 

65 LET  KLIMEŠ JAROSLAV  ŘEPNÍKY 64 

  DOSTÁLOVÁ LADISLAVA PĚŠICE 35 

83 LET ŠTOSEK FRANTIŠEK  ŘEPNÍKY 103 

84 LET BLATLINGOVÁ DRAHOMÍRA PĚŠICE 8 

 

 

PROSINEC 

 

50 LET HLADÍR LIBOR   ŘEPNÍKY 106 

55 LET ŠEBEK JAN    ŘEPNÍKY 43 

  VORLOVÁ MARIE   ŘEPNÍKY 84 

65 LET ŠÍPEK LADISLAV   ŘEPNÍKY 77 

  PLŠEK JOSEF   ŘEPNÍKY 40 

70 LET HOJSÁKOVÁ MARIE  ŘEPNÍKY 29 

80 LET BOROVCOVÁ MARIE  ŘEPNÍKY 39 

 

 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!! 
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PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Základní škola a Mateřská škola Řepníky děkuje Obecnímu úřadu 

Řepníky za rekonstrukci umývárny a šatny v mateřské škole, velmi 

děkujeme za nový plot na zahradě MŠ a za nové ohrazení pískoviš-

tě. 

Vážíme si daru od paní Marcely Michalcové z Chrasti, která našim 

dětem do školní družiny věnovala HiFi věž. 

Též děkujeme paní Vostřelové za darování houpacího slona do MŠ 

a paní Bednářové za ušití skřítka Medovníčka. 

V neposlední řadě mnohokrát děkujeme za sponzorský dar panu 

Jiráčkovi, který nám zdarma zajistil dopravu luxusním autobusem 

do pražské ZOO, kam jsme již na počátku září uskutečnili společ-

ný výlet. 

Firma IVECO nás též podpoří sponzorováním autobusové dopravy 

do Technického muzea v Brně, kam pojedeme 19. 10. 2016 a děti 

si opět zaplatí jen vstupné. 

Mgr. M. Beranová,ředitelka ZŠ a 

MŠ 
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ZNÁTE SVOJI VESNICI? 

 

1. V JAKÉ NADMOŘSKÉ VÝŠCE LEŽÍ ŘEPNÍKY? 

a) 420 m. nad mořem 

b) 450 m. nad mořem  

c) 470 m. nad mořem 

2. CO SE V ŘEPNÍKÁCH DŘÍVE PĚSTOVALO, VÍCE 

NEŽ KDE JINDE?  

a) řepa bílá 

b) řepa obecná 

c) kmín 

3. JAKÉ BARVY MÁ ZNAK OBCE? 

a) červena- zelena- bílá- modrá 

b) červená- žlutá- bílá- modrá 

c) žlutá- bílá- modrá- černá 

4. JAKÉ OBCI SE ŘÍKÁ ,, MALÉ JIŽNÍ ČECHY ‚ PRO 

JEJÍ TYPICKOU JIHOČESKOU NÁVES? 

a) Řepníky 

b) Popovec 

c) Pěšice 

5. JAK SE TAKÉ JMENOVALI PĚŠICE? 

a) Pěšičky 

b) Pušice 

c) Pěšánky 

6. JAK SE JMENOVAL LOUPEŽIVÝ RYTÍŘ 

Z POPOVCE? 

a) Jánošík z Popovce 

b) Slušek z Popovce 

c) Ješík z Popovce 

7. KDY BYLA PRVNÍ ZMÍNKA O POPOVCI? 

a) 1318 

b) 1381 

c) 1831 
 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ( 1B,2A,3B,4C,5B.6C,7A) 


