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Řepníky, Pěšice a Popovec 

 

vydává Obec Řepníky tel.: 469 671 501 

úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00 

 

 

KRÁSNÉ A POHODOVĚ  

STRÁVENÉ VELIKONOCE  
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

DUBEN   10.4., 24.4. 

KVĚTEN  8.5., 22.5. 

ČERVEN  5.6., 19.6. 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

 

DUBEN  8.4., 22.4. 

KVĚTEN  6.5., 20.5. 

ČERVEN  3.6., 17.6. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 22.2. 2017 v 17:00 hod. 

v Řepníkách 
 

1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ře-

pníky a GasNet, s. r. o. 

 

2. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 

76/11 v k. ú. Řepníky paní Vlastě Surové. Prodejní 

cena 50 Kč/m2 . 

 

3. ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 

1196/29 paní Romaně Němcové. Prodejní cena 50 

Kč/m2 . 
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4. ZO projednalo a schválilo poskytnutí daru na čás-

tečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných 

sociálních služeb Charitou Nové Hrady ve výši  

          10 000 Kč. 

 

5. Tříkrálová sbírka: Řepníky – 3 677 Kč 

 Pěšice, Popovec – 2 031 Kč 

 

6. Starostka obce informovala o Rozhodnutí o poskyt-

nutí dotace č. 16_022/0002659-01 z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT na 

projekt s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ Řepníky“. 

 

7. Ostatní:  

- zpráva o vývoji bezpečnostní situace v teritoriu 

Police ČR, Obvodní oddělení Skuteč za rok 2016  

- návrh sadových úprav v obci Řepníky 

 
 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 21.3. 2017 v 17:00 hod. v Řepníkách 

1. ZO projednalo nabídky a vybralo jako zhotovitele 

akce komunikace u nových stavebních parcel (směr 

Domanice) firmu První Vysokomýtská stavební spo-

lečnost, s. r. o, předpokládané náklady 621 582 Kč. 

 

2. ZO projednalo nabídky na výstavbu plynových pří-

pojek pro 3 RD (směr Domanice) a vybralo nabídku 
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společnosti INSTAL Chroustovice, s. r. o. , cena 

102 992,95 Kč 

 

3. ZO projednalo a schválilo opravu sociálního zařízení 

v ZŠ Řepníky. Předpokládané náklady cca 200 000 

Kč 

 

4. ZO projednalo a schválilo nabídku na prodej po-

zemků, které obec odkoupila od p. Černíka, p. č. 131 

(320 m2 zahrada), p. č. 1203 (108 m2 ostatní plo-

cha), p. č. 80 (475 m2 stavební parcela), p. č. 132 

(597 m2 zahrada) v k. ú. Řepníky za cenu 350 000 

Kč. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. 

K parcele jsou přivedeny všechny inženýrské sítě. 

  

5. Ostatní: 

- žádost p. Vladimíra Javůrka Řepníky čp. 7 na ořez 

lípy mezi pozemní komunikací a sjezdem – provede 

odborná firma v květnu 

- Krajský úřad informoval o možnosti seznámit se 

s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území – 

přírodní památku Kusá Hora pro období let 2017–

2026 

- novelizace zákona č. 561/2004 – pro děti, které do 

31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 

2017 předškolní vzdělávání povinné, MŠ 

v Řepníkách musí tedy přednostně umístit tyto děti 

ze všech třech obcí 

- vyhodnocení ankety na likvidaci odpadních vod – pro 

malý počet odpovědí nejsou výsledky směrodatné 
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- v obci Řepníky je v současné době 118 obytných 

domů, z toho 28 chalup 

- v obci Pěšice je 43 domů, z toho 28 chalup 

- v obci Popovec je 31 obytných domů, z toho 14 cha-

lup 

 

KULTURNÍ AKCE 

 
30.4.   ČARODĚJNICE 

10.6.   POHÁDKOVÝ LES 

 

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

DUBEN 
86 LET BLATLING JOSEF   PĚŠICE 8 

88 LET  VYSKOČILOVÁ JAROSLAVA  PĚŠICE 26 

92 LET  VYSKOČIL JAROMÍR   PĚŠICE 26 

KVĚTEN 
70 LET HOLEŇÁK LUMÍR   ŘEPNÍKY 118 

70 LET KOHÚTOVÁ RADMILA  ŘEPNÍKY 47 

ČERVEN  
60 LET  KLIMEŠOVÁ HANA   ŘEPNÍKY 64  

83 LET LANGEROVÁ MARIE  ŘEPNÍKY 107 

84 LET SYROVÁ BOŽENA   ŘEPNÍKY 14 

 

  VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!! 
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MYSLIVCI MS „HÁJ“ ŘEPNÍKY HODNOTILI 

UPLYNULÝ MYSLIVECKÝ ROK 

(LADISLAV RÖSSLER) 

 

    Tak jako každý rok se i letos sešli myslivci Myslivecké-

ho spolku „Háj“ v Řepníkách na výroční členské schůzi, 

která se konala v sobotu  

11. března 2017, aby zhodnotili výsledky mysliveckého 

hospodaření za uplynulý myslivecký rok 2016-17. Na tuto 

„výročku“ pozvali své  okolní myslivecké kamarády, své 

honce, zástupce hospodářských organizací a místní samo-

správy, kamarády a příznivce myslivosti i s jejich životní-

mi partnerkami a partnery.  

     Řepničtí myslivci nadále hospodaří v pronajaté honitbě 

Řepníky, která má celkovou výměru 963 ha. Z toho je 774 

ha zemědělská půda a 189 ha lesní půda. Honitba má nor-

mované stavy zvěře ve výši 49 ks srnčí zvěře a 58 zajíců. 

Černá zvěř, jak říkáme po myslivecku praseti divokému, 

v honitbě normována není, neboť honitba neobsahuje mini- 

málních 500 ha  souvislých lesních pozemků, potřebných 

pro plánovaný chov této zvěře. Rovněž není normován ba-

žant pro jeho celkové vymizení. Na koroptev již jen vzpo-

mínáme.  

     Na myslivecké činnosti se v současné době podílí 11 

členů MS a dva myslivečtí hosté, kterým pomáhá při této 

práci 5 stálých honců.  

Členové mají pro výkon práva myslivosti v držení čtyři lo-

vecké psy.  
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Dva ohaře, norníka a honiče. To jsou lovecké specializace 

předepsané mysliveckými předpisy a jejich držení musí 

uživatel honitby splňovat, což se nám daří. O zvěř jsme 

pečovali jejím přikrmování v době zimní nouze jadrnými 

krmivy, senem, letninou, řepou, jeřabinami a poskytováním 

medicinálních lizů. Tak se nám podařilo, i přes loňskou mi-

mořádně tvrdou zimu, udržet zvěř v dobrém zdravotním i 

výživovém stavu. Léčení zvěře opakovaně po několik let již 

neprovádíme, protože z odebraných vzorků si potvrzuje-

me, že zvěř v honitbě není nemocná.  

     Srnčí zvěře bylo uloveno odstřelem celkem 17 ks na 

plánovaných 21kusů ve složení 8 srnců, 4 srny a 5 srnčat. 

Spolu se dvěma uhynulými srnci a jednou srnou tak odešlo 

z honitby 20 kusů srnčí zvěře. V lovu černé zvěře se nám 

dařilo lépe než v předchozím roce, kdy jsme ulovili 20 ks. 

V uplynulém roce jsme ulovili celkem 39 kusů, z toho 14 

lončáků a 25 selat o hmotnosti od 7 kg až do 81 kg na kus. 

Při ochraně zvěře bylo uloveno enormní množství lišek, 

celkem 34. Přesto nás čeká ještě dlouhá cesta jejich re-

gulace na optimální počet jedné lišky na 500 hektarů.  

     Průběh uplynulého mysliveckého roku můžeme hodnotit 

jako velmi dobrý a současně zavazující nás k nepolevující 

péči o zvěř a její ochranu před nepříznivými vlivy. To se 

nám bude jistě dobře plnit, protože pobyt v přírodě a celá 

myslivost jsou pro nás potěšením a životní potřebou.  

                                                     

 Myslivosti Zdar! 

 

 

 



8                        Řepnický  zpravodaj č. 57          DUBEN 2017 

www.obecrepniky.cz                                 obec.repniky@tiscali.cz 
                 

JÓGA ŘEPNÍKY 
 

Chcete získat lepší fyzickou kondici? 

Chcete si udržet dobré zdraví? 

Chcete se naučit relaxovat? 

Chcete se naučit ovládat dech? 

Hledáte úlevu od stresu? 

Jógu cvičíme: 

Každé pondělí od 18:30 v budově ZŠ na Řepníkách (vchod přes OÚ Řepníky)  

Každé pondělí  od 20:00 v budově bývalé ZŠ v Jenišovicích. 

Každou neděli od 18:00 v budově sportovní haly v Luži. 

Dotazy a informace můžete směřovat na e-mail: jogarepniky@email.cz .  
 

Udělejte něco pro sebe, pro své tělo, pro svou duši... 

 

mailto:jogarepniky@email.cz
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Kosmetika a nehtová modeláž Lucia 

 
 Celkové ošetření pleti 

 Prodlužování řas  

 Trvalá na řasy 

 Čištění pleti ultrazvukovou 

špachtlí 

 Barvení obočí a řas 

 Masáž obličeje a dekoltu 

 Nehtová modeláž gelem 

 

 

Lucie Čáslavská 

Náměstí PLk. Koukala 52 

538 54 Luže 

Kontaktujte mě na tel.: 734 832 259 

Budu se na Vás těšit! 
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VELIKONOČNÍ ZVYKY 

Vážení čtenáři, 

v mnoha obcích kolem Vysokého Mýta, Luže a Chroustovic 

se dodnes zachoval krásný velikonoční zvyk. Od Zeleného 

čtvrtka – kdy zvony podle tradice utichnou a odletí do 

Říma – se brzy ráno, v poledne a večer rozléhá vsí rytmic-

ké klapání. Chlapci z vesnice s klapači (dřevěný nástroj k 

vyluzování klapavého nebo vrčivého zvuku – to podle kon-

strukce) prochází kolem domů ve spořádaném dvojstupu. 

Naposledy projdou celou vesnici ještě na Bílou sobotu rá-

no. Pak se ale musí, většinou za pomoci dospělých, připra-

vit na zakončení této obchůzky. Jeden z nich (často ten 

nejstarší) je vpraven do těžké a nepohodlné masky, která 

má představovat proradného Jidáše. Nohy, ruce a hrudník 

mu omotají provazy ze slámy nebo sena, do ruky dostane 

prut a na hlavu dlouhou špičatou čepici – ta zakrývá obli-

čej a pokud ne, tak je obličej začerněn. V čele průvodu 

pak pomocníci jidáše vedou za doprovodu hrkáčů a nosičů 

koledy celou vsí. U každého domu se zastaví, recitují text 

koledy a vše doprovází ohlušující zvuk hrkáčů a klapáčů. 

Koleda se skládá nejčastěji z vajíček a sladkostí. Podle 

tradice by měl průvod skončit obchůzku do dvanácté po-

lední hodiny. Maska je po sejmutí spálena (symbolika očis-

ty lokality pomocí ohně) nebo uchována pro příští rok. 

Zvyk byl v roce 2012 pro svoji mimořádnost navržen a 

posléze zapsán na prestižní Seznam tradiční lidové kultu-

ry Pardubického kraje. V letošním roce probíhá v základ-
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ních a mateřských školách výukový program, jehož cílem 

je zjistit, jak tento zvyk vnímají děti. Zároveň také pro-

bíhá redokumentace – ověřování, zda stále zvyk v obcích 

probíhá a jaká je jeho aktuální podoba. 

Obracím na touto cestou také na pamětníky – hledám sta-

ré fotografie dokumentující zvyk obchůzek s klapáním 

jidášem. 

Případné zájemce o spolupráci moc prosím, aby mě kon-

taktovali na níže uvedenou adresu: so-

na.bezdickova@seznam.cz 

Bc. Soňa Krátká, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 

Řešitel projektu 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Školní rok 2016/2017 se nám již přehoupl do druhého po-

loletí. Prosinec utekl jako voda. Užili jsme si vánoční 

prázdniny a 3. ledna jsme se opět vrátili do školních lavic. 

V lednu jsme jako Tři králové popřáli šťastný nový rok. 

Upekli jsme si tříkrálovou bábovku, která v sobě skrývala 

korunu pro štěstí a na konci ledna jsme si rozdali vysvěd-

čení. V únoru nás navštívilo sférické kino a uspořádali 

jsme karneval. V březnu jsme si užili jarní prázdniny a 

zúčastnili se cestopisné přednášky Brazílie ve Vysokém 

Mýtě. Navštívili jsme knihovnu a také jsme se seznámili s 

velikonočními tradicemi. Nově také každý měsíc chodíme 

vařit do naší kuchyňky ve školní družině. 

Rádi bychom připomněli naše internetové stránky, kam 

vkládáme fotografie z našich akcí a vše důležité 

http://msrepniky.webnode.cz/. 

MOJE JARNÍ PRÁZDNINY 

Lucinka a Anička Ptáčkovi       Měly jsme se dobře. O prázdninách 

jsme byly v Hradci Králové u babičky. Také jsme byly na výletě v Pra-

ze, viděly jsme tam rybičky a mořské hvězdy. Potom jsme i s Tomáš-

kem jeli na výlet vlakem do Malšovic. 

Lukášek Baťa  S taťkou jsem byl v Tongu. Nejvíce se mi tu 

líbila šlapací formule. Doma jsem si hrál s autodráhou a na počítači. 

Byl jsem s mamkou a Péťou na procházce v lese a jezdil jsem na kole. 

Daneček Motl  O prázdninách byl u nás můj kamarád Fabiá-

nek, spolu jsme si hráli s autodráhou a na počítači hru Oheň a voda. S 
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mamkou a Šimonkem jsme byli v lese na procházce. Pomáhal jsem 

taťkovi uklízet větve a pak jsme jeli k babičce do Dobrouče. 

Evelínka Šolcová  My jsme byli o prázdninách lyžovat, já 

jsem jezdila na snowboardu a na lyžích. Mamka mě natáčela. Moc 

jsem si to užila. Také jsme byli ve Vysokém Mýtě v bazénu, líbila se 

mi skluzavka, kde jsme s tátou závodili. 

Zdeněk Junek  Já jsem jezdil s mamkou do práce, krmili jsme 

tu telata a dojili krávy. Ve čtvrtek jsme jeli s mamkou a s kamarády 

do Hradce Králové do Tonga. Líbil se mi tu nafukovací polštář a ryba, 

která nás spolkla. 

Honzík Novotný  Já jsem o prázdninách jezdil na hokej. 

Hráli jsme proti Pardubicím, proti Chocni a České Třebové. Proti 

Chocni jsme prohráli, proti České Třebové jsme vyhráli 14:11. Ve 

středu jsem pomáhal tátovi krmit zvířata v lese a v sobotu jsem pro-

dával s mamkou v obchodě. 

Nela Pokorná  O prázdninách jsem byla u babičky. Hrála 

jsem si s kočičkou. Hrála jsem si se Štěpánkem na písku. S mamkou 

jsem byla na procházce v lese. S babičkou jsem vařila palačinky. Hrá-

la jsem si na tabletu. 

Petr Koňjar  O prázdninách jsem byl s taťkou v Německu. 

Projížděli jsme německá města. Jeli jsme kamiónem do Hamburgu a 

Garrelu. Pak jsme jeli do Česka. Doufám, že mě taťka vezme na další 

takový výlet. Moc se mi to totiž líbilo. 

Karolínka Chudobová O jarních prázdninách jsem jezdila na koni. 

Jeli jsme do Chrudimi do velkého obchodu. A já jsem šla s tátou do 

KFC. Ve středu jsem našla štětce na malování, tak jsem malovala. A 

zbytek týdne jsem česala králíka, jezdila jsem na kole a s mámou 

nakupovat. 
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Kamila Dvořáková O jarních prázdninách jsme jezdili s mámou do 

práce. Kde jsme jí pomáhali starat se o zvířata. V úterý jsme byli 

doma a s tátou jsme ryli venku zahradu, abychom si mohli zasít hrá-

šek. Odpoledne jsme jezdili na naší kobyle, kterou jsme si koupili, 

když jsme se přistěhovali. Ve čtvrtek jsme byli ve velikém zábavním 

parku jménem Tongo. 

Matěj Bezdíček  V úterý jsem jel ke svému nejlepšímu 

kamarádovi Vojtovi na dvoudenní přespávání. Hráli jsme si venku, na 

hřišti a uvnitř. Vojta vytáhl pouta s klíčem, že si zahrajeme na poli-

cisty. Jenže pouta se zasekla a nešla otevřít. Nakonec začal Vojta 

zámkem lomcovat až se otevřel. Pak jsem jel domů a další den jsme 

jeli na dva dny k babičce. Prázdniny jsem si moc užil. 

Vojta Urban  První den prázdnin jsme jeli do Prahy na Moto-

salon. Byly tam vystavené motorky a auta, mohli jsme si na ně sed-

nout. O den později jsme jeli k zubaři L. Po zubaři přijel kamarád 

Mates. Chodili jsme na hřiště, hráli jsme venku různé hry a na policii. 

Já jsem se zamknul do pout, ale pouta byla rozbitá a nešla ode-

mknout. Museli jsme vymyslet plán, jak se z nich dostat. Nakonec se 

pouta otevřela. Pak přijel druhý kamarád. A tak skončily moje prázd-

niny. 

Renata Skipalová Na jarních prázdninách mě nejvíce bavily výle-

ty. Jeli jsme (s maminkou) do Zámrsku za tetou, Matoušem, Viktor-

kou a Kájou. Pak jsme vyrazili do Pardubic, kde jsme si to moc užili. S 

kamarádkou jsem byla na bazénu a v Afi paláci, kde jsme byly samy, 

protože jsme měly rozchod. Také jsem měla oslavu mých 11-tých na-

rozenin. Jarní prázdniny jsem si moc užila. 

 

 

 

 


