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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,
začátek každého roku je spojen s
očekáváním, co nového přinese. Proto si
také přejeme, aby byl nový rok dobrý, abychom byli zdraví, spokojení, aby se
nám splnila všechna přání, předsevzetí i budoucí plány. A tak Vám celé zastupitelstvo přeje
do nového roku 2017 jen to nejlepší.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Vážení a milí čtenáři Řepnického zpravodaje,
na začátku každého nového roku bilancujeme, co se nám
v minulém roce podařilo. O všech akcích, které v některé
ze třech částí obce probíhají, jste průběžně informování
v Řepnickém zpravodaji. Tak si připomeňme jen to nejdůležitější.
O letních prázdninách se nám podařilo zrekonstruovat
sociální zařízení v MŠ, zakoupili jsme nové šatní skříně a
do třídy nové stolečky a židličky. Fasáda hasičská zbrojnice v Řepníkách dostala nový nátěr a byla vyměněna
střešní krytina a svody. Po různých problémech byla dokončena místní komunikace u stavebních parcel v lokalitě
č. II (směr Libecina). Upravilo se prostranství před hřbitovem a kolem obecního úřadu, vybudovalo se oplocení sochy Krucifixu a opravila se podezdívka. Začali jsme opravovat hospodu KD v Řepníkách (nové sociální zařízení, bar,
elektroinstalace, odvětrávání). V Popovci se zrekonstruovaly místní komunikace a k hasičské chatě v Pěšicích se
postavila pergola.
A co plánujeme v roce 2017?
Chtěli bychom pokračovat v rekonstrukci hospody v KD
(výměna oken, topení). Po prodeji stavebních parcel
v lokalitě směr Domanice se musí vybudovat inženýrské
sítě. Připravujeme projektovou dokumentaci na chodníky a
další akce. V průběhu celého roku se budou opět konat
tradiční kulturní akce (plesy, divadlo, čarodějnice, pohádkový pochod, světýlka, rozsvícení stromečku, koncert, …)
Ing. Stanislava Dostálová, starostka
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

2.1., 16.1., 30.1.
13.2., 27.2.
13.3., 27.3.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

14.1., 28.1.
11.2., 25.2.
11.3., 25.3.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 2.11. 2016
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. Prodej parcel:
a) ZO projednalo a schválilo prodej stavební parcely p. č.
162/5 v k. ú. Řepníky p. Lukáši Zatloukalovi a Veronice
Hladíkové - cena za stavební parcelu 250 000 Kč
b) ZO projednalo a schválilo prodej stavební parcely p. č.
162/4 v k. ú. Řepníky – pí Lence Königové a p. Pavlu Vokounovi - cena za stavební parcelu 250 000 Kč
c) ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1196/35 v
k.ú. Řepníky paní Vlastě Erbenové. Prodejní cena 50 Kč/m2
. Požadovaný pronájem části dalšího pozemku zastupitelé
neschválili. Žadatelka může pozemek používat a obhospodařovat.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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d) ZO projednalo a schválilo prodej p. č. 1196/29 v k. ú.
Řepníky Romaně Němcové. Prodejní cena 50 Kč/m2 .
2. ZO projednalo a schválilo zadat provedení kanalizace,
vodovodu a zpevnění krajnice firmě NPS CZ s.r.o. VaK Vysoké Mýto přislíbili uhrazení části nákladů na vybudování
vodovodu. Stavba bude provedena až v jarních měsících
3. ZO schválilo žádost pí učitelky Moniky Bezdíčkové o
nové židličky a stolky do MŠ. Cena dle katalogu bude 41
220 Kč.
4. Starostka obce seznámila zastupitele s již proběhlou
kolaudací stavby „Realizace úspor energie – Mateřská
škola Řepníky“. Vše bylo v pořádku a byl vydán kolaudační
souhlas s užíváním stavby.
5. Starostka předala zastupitelům poděkování od pí Obolecké, předsedkyně představenstva Jednota, spotřební
družstvo Hlinsko za finanční výpomoc provozování prodejny v Řepníkách. Pí Obolecká již na minulém veřejném
zastupitelstvu obce seznámila přítomné se záměrem Jednoty poskytovat v místním prodejně poštovní služby (Pošta Partner). Jednotě se ale nepodařilo navázat spolupráci
s Českou poštou. Důvodem je získání zaměstnance, který
by tyto služby zajišťoval.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného
dne 19.12. 2016 v 17:00 hod. v Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017.
Rozpočet je vyrovnaný: příjmy i výdaje činí 5 252,6 tis.
Kč.
www.obecrepniky.cz
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2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a účinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o budoucí smlouvě kupní s firmou GASNET, s. r.
o. Hradec Králové (jedná se o připojení nových stavebních
parcel v lokalitě č. I k plynovému zařízení).
3. ZO projednalo a schválilo zadat akci „Osazení dopravního značení včetně dodávky DZ v obci Popovec“ firmě
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Luže.
4. ZO projednalo a schválilo výši členského příspěvku na
rok 2017 Svazku obcí Košumbersko. Příspěvek je ve výši
15 Kč na obyvatele.
5. Na žádost občanů byl proveden rozbor pitné vody. Z
výsledků je zřejmé, že veškeré hodnoty jsou v pořádku.
6. Byla vytýčena hranice pozemku u pí Koňjarové, čp. 49.
S pí Koňjarovou bude domluvena výměna pozemků, případně odkup.
KULTURNÍ AKCE
21 LEDNA 2017
11. ÚNORA 2017

Hasičský ples 20:00
Dětský karneval 14:00
Společenský ples 20:00
Divadlo – Vodníkova něvěsta

26. ÚNOR 2017
Vodníkova nevěsta
Nastudovali jsme veselou pohádku z autorského pera jednoho z našich herců a režisérů Zdeňka Culky Vodníkova
nevěsta. Dokáže se vymanit rozverná princezna Liduška
ze spárů vládce vodní říše vodníka Břehule? A pomohou jí
www.obecrepniky.cz
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spíš vzácní princové, nebo prostý kovářský Honza? To se
dozvíte v tomto představení. V jeho průběhu se můžete
zaposlouchat také do několika upravených lidových písní a
spatřit jevištní zázrak proměny člověka v rybu!
(Petr Klofanda – divadelní spolek Šembera)
VÝPIS Z EVIDENCE OBYVATEL
Na konci roku 2016 má obec:
 Obyvatel s trvalým pobytem 389
 Z toho 177 žen a 212 mužů
 Věkový průměr žen je 44,5 let
 Věkový průměr mužů je 41,7 let
 Nejstaršímu občanovi je 91 let
 Děti 0-5 let – 14
 Děti 6-15 let – 29
 Za rok 2016 – narodily 3 děti, zemřelo 5 občanů,
přistěhovalo 8 občanů, odstěhovalo 5 občanů a 1
sňatek
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Obecnímu úřadu Řepníky za pořízení nových
stolečků, židlí, regálů na hračky a knihy do MŠ a za novou
kuchyňskou linku do ŠD.
Též děkujeme všem rodičům, učitelkám a přátelům školy,
kteří svými výrobky přispěli na vánoční jarmark. Celkem
jsme pro MŠ a ZŠ vybrali částku 8 285 Kč. Za utržené

www.obecrepniky.cz
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peníze jsme dětem zakoupili na zahradu mateřské školy
pět venkovních tabulí a karnevalové masky.
Mateřská škola děkuje společnosti ALA, a.s. za sponzorský dar ve výši 4 000 Kč, za který byla zakoupena nová
molitanová sestava kostek.
Mgr. Marie Beranová, ředitelka ZŠ a MŠ

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 14
žáků. V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník a navštěvuje ji
celkem 7 žáků, které vyučuje paní ředitelka Mgr. Marie
Beranová. Ve II. třídě je spojen 3., 4. a 5. ročník, třídní
paní učitelkou sedmi žáků je Mgr. Barbora Pauková. V této
třídě je také zřízena funkce asistenta pedagoga, kterou
vykonává Bc. Renata Dvořáková, která také vede školní
družinu a vyučuje anglický jazyk.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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V září do školních lavic zasedli noví prvňáčci: Evelínka
Šolcová, Lucinka Ptáčková, Daneček Motl a Lukášek Baťa.
Ve škole jsme také přivítali nové spolužáky Kamilu Dvořákovou a Zdendu Junka, kteří se za námi přistěhovali až z
Prahy.
V letošním školním roce jsme se díky sponzorským darům
podívali do pražské ZOO a do Technického muzea v Brně.
Ve Vysokém Mýtě jsme navštívili divadelní představení O
Gulliverovi. Uspořádali jsme si projektové dny: Halloween
a jablíčkový den. Adventní čas jsme zahájili vystoupením
u vánočního stromečku a vánočním jarmarkem, navštívil
nás čert s Mikulášem a před Vánocemi jsme uspořádali
vánoční besídky.
V prosinci nás také všechny moc potěšila zpráva o velikém
úspěchu naší malé školičky. Kdy jsme se v celorepublikové
soutěži Fit pomazánka umístili mezi dvaceti nejlepšími
školami a pro školu jsme vyhráli krásné ceny.
Mgr. Barbora Pauková, učitelka ZŠ
PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ
ZOO PRAHA
Jednoho dne, když jsme přišli do školy, bylo na tabuli velkým písmem napsáno: POJEDEME DO ZOO!! Štěstím mi
spadla taška na zem. Musela jsem si sednout! Nad nápisem
visely ještě další informace, kde bylo napsáno, co si máme
vzít s sebou a také tam byl obrázek mláděte hrabáče
kapského! Bylo moc roztomilé!
A tak jsme se vydali do Prahy! V Praze se nám moc líbilo a
počasí se také vydařilo! Paní učitelka nám koupila vstupenky a vydali jsme se na procházku pražské ZOO. Viděli
www.obecrepniky.cz
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jsme žirafy, slony a hlavně mládě hrabáče kapského!!!!!
Chrupkalo u maminky a neustále se převalovalo jako já v
lavici! V Praze bylo nádherně a všem se nám tu líbilo.
Renata Skipalová, 5. třída
ŠTĚDRÝ DEN Z POHLEDU VÁNOČNÍHO STROMEČKU
Zdravím, jmenuji se pan Smrček a jsem již řadu let vánočním stromečkem v jedné české rodině.
Každý rok (den před Vánocemi) mě rodiče snesou z půdy,
postaví mě do kouta, dají na mě světýlka, ozdoby, čokolády a na konec na špičku i zlatou hvězdu. Na štědrý den se
po bytě linou nejrůznější vůně, cítím, jak se dopéká cukroví a smaží řízky. Celý den mě všechno bolí, protože na
mě navěšeli spoustu ozdob. Kymácí se mi hlava, protože
mám na hlavě velkou, těžkou hvězdu. A potom přijde to
nejhorší: rozbalování dárků, všichni se na mě nahrnou a
strkají do mě. Pak si děti rozbalí dárky a celý večer radostí výskají. Když jdou všichni konečně spát, mohu si po
tom dlouhém dni konečně odpočinout. Další den mě odnesou na půdu, kde opět celý rok čekám, než budou Vánoce.
Matěj Bezdíček, Vojta Urban, 5. třída
JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
LEDEN
60 LET
65 LET
82 LET
87 LET

POSLUŠNÁ JANA
NOVOTNÁ ZDEŇKA
HOLUBÁŘ VLADISLAV
ROUHOVÁ LUDMILA

www.obecrepniky.cz

ŘEPNÍKY 82
ŘEPNÍKY 15
PĚŠICE 18
ŘEPNÍKY 5
obec.repniky@tiscali.cz
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ÚNOR
50 LET
50 LET
65 LET
88 LET
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LUKES PAVEL
HATSCHBACH PAVEL
SEVERA JOSEF
KOHOUTEK VLADIMÍR

LEDEN 2017

ŘEPNÍKY 34
POPOVEC 18
ŘEPNÍKY 91
PĚŠICE 5

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!

SHROMÁŽDĚNÝ ODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE ZA
ROK 2016
KOVY
DŘEVO
PAPÍR
PLASTY
ODĚVY
SKLO
BARVY
AUTOSKLO
PNEUMATIKY
ELEKTRO
SOUČÁSTKY BLÍŽE NEURČENÉ
OBALY (PLECHOVKY)

148 KG
612 KG
153 KG
668 KG
925 KG
85 KG
425 KG
11 KG
58 KS
129 KS
2050 KG +45 KS
130 KG

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

11

Řepnický zpravodaj č. 56

LEDEN 2017

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Obyvatelé obce Řepníky patří mezi obyvatelé ČR, kde více
jak půldruhého milionu Čechů stále ještě bydlí v domech,
které nejsou napojeny na kanalizaci a používá septiky a
žumpy. Pro samotnou vesnici Řepníky, která má něco málo
přes tři sta obyvatel, dle názorů vodohospodářů by se vybudování kanalizace a provoz centrální čističky krutě
prodražil a cena stočného by byla velmi vysoká. Jelikož
nejsme jedinou vesnicí (problém mají stovky obcí), kde je
vybudování kanalizace technicky, provozně a ekonomicky
nereálné řešení a septiky se za přijatelné odvádění a čištění odpadních vod již nepovažují, hrozí občanům za znečišťování až desetitisícové pokuty. Obec Řepníky je navíc
geograficky oddělena od měst a není šance se napojit na
centrální kanalizaci.
Ministerstvo životního prostředí (šéf resortu Richard
Brabec - ANO) od 1. listopadu 2016 otevřelo speciální dotaci pro malé obce – přispěje lidem na jejich vlastní čističku. Dotace pokryje 80 % nákladů, což je neobvykle vysoký podíl! Lide nedostanou peníze přímo, požádají za ně
starostové obcí, které nemají kanalizaci a výhledově se
ani o jejím vybudování neuvažuje. Dotace nezaplatí jen
pořízení domácí čistírny odpadních vod, které jsou k přírodě nesrovnatelně šetrnější než žumpy, ale i jejich montáž, napojení na sítě a také dva roky provozu. V případě,
že žádost bude schválena, bude žadatel ručit za to, že
čistírny budou správně fungovat deset let. Kontrola zda
tomu tak opravdu je, bude automatická a k získání dotace
bude nutné, aby se čistírna „hlásila“ monitorovací síti.
www.obecrepniky.cz
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(technologie oznámí, zda se lidé o čistírnu starají, či do ní
neoprávněně nezasahují). Podzemní nádoba, vyplněná sofistikovanou technologií čistící splašky, může fungovat až
pro padesát lidí (oba bytové domy v obci) a její cena je
více jak dvě stě tisíc korun. Ty menší vyjdou asi na sto
tisíc korun a stát má v plánu zaplatit čtyři pětiny z ceny.
(orientační ceny čističek: pro 1-5 lidí 100 000 Kč; pro 615 lidí 170 000 Kč; pro 16-50 lidí 240 000 Kč)
Největší úskalí a hlavní podmínka dotace je, aby se třetina obyvatel připojila na domácí čističky. Bez splnění této
podmínky není reálný efekt na životní prostředí. Peníze
dostanou majitelé domů (nikoli chat či chalup), kteří vymění stávající jímky či septiky za moderní domácí čističky odpadních vod, jež jsou mnohem ekologičtější. Vybudovat si ji tak za státní peníze mohou obyvatelé bytových
domů, rodinného domku či několika sousedů, kteří se musí
domluvit a postavit jednu společnou. Ovšem, budou se
muset o ní starat. Na centrální čističku nikoho nezajímá
jaké chemikálie do ní vypouští, do domácí čističky si každý rozmyslí, co do ní vypustí.
Domácí čistírny zažívají boom v malých a „roztahaných“
obcích v sousedních zemích jižně od naší republiky, kde
jim místní samosprávy nechtěly platit drahý provoz centrálních čističek, podobný trend se dá očekávat i v ČR.
Dotace 80 % je fakt lákavá a v budoucnu budeme muset,
splnit velmi přísné podmínky vodoprávního úřadu pro vypouštění odpadních vod v obci Řepníky.
Libor Hladík, místostarosta obce Řepníky
www.obecrepniky.cz
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