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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 3.7., 17.7., 31.7.
SRPEN
14.8., 28.8.
ZÁŘÍ
11.9., 25.9.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ČERVENEC 1.7., 15.7., 29.7.
SRPEN
12.8., 26.8.
ZÁŘÍ
9.9., 23.9.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 24.4. 2017
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Nemcové
a Josefa Marka o prodej pozemků p.č. st. 80, 131,
132, 1203 v k. ú. Řepníky za cenu 350 000 Kč.
2. ZO projednalo žádost pí Krhútové ohledně skládky stavební suti v Řepníkách.
3. ZO projednalo a bere na vědomí Výroční zprávu
Svazku Košumberska.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného
dne 31.5. 2017 v 17:30 hod. v Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „ Podpora
provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“.
2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „ Nové vytápění v Kulturním domě v Řepníkách“, výše dotace
110 000 Kč.
3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro rok 2017.
4. ZO projednalo a schválilo opravu místní komunikace
ke kabinám v obci Řepníky.
www.obecrepniky.cz
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5. ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Borovcové o
osvobození od poplatků za komunální odpad.
6. ZO projednalo a schválilo žádost o podporu organizace Linky bezpečí. Podpora bude činit 3 000 Kč.
7. ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti čp. 16
v Řepníkách. Cena nemovitosti je 350 tis. Kč.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 26.6. 2017 v 17:00 hod. v
Řepníkách
1. Ing. Rec, zástupce firmy REC projekt, seznámil ZO
s Technicko-ekonomickou studií pro Řepníky, Pěšice, Popovec – nakládání se splaškovými vodami.
Pro Popovec a Pěšice je doporučeno řešení decentralizovaným způsobem pomocí DČOV a pro Řepníky
centralizované řešení, tj. oddílná splašková kanalizaci gravitační nebo tlakovou.
2. ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ a MŠ Řepníky
o povolení výjimky:
- z nejnižšího počtu žáků v ZŠ na rok 2017/2018
- z nejvyššího počtu dětí v MŠ na rok 2017/2018
V ZŠ bude ve školním roce 2017/2018 pravděpodobně 21 žáků (předepsáno je 24) a v MŠ bude
pravděpodobně 24 dětí.
3. Zastupitelé projednali a schválili celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2016, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2016 s výhradou – nebyl dodržen postup účtování.
www.obecrepniky.cz
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ZO přijímá opatření, že bude informovat účetní,
aby účtovala v souladu s předpisy ČÚZ.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti k 31.
12. 2016 byla ztráta ve výši 971,90 Kč.
Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a
ZŠ a MŠ Řepníky za rok 2016, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 115 217,34 Kč bude převedený
do rezervního fondu školy.
4. ZO projednalo a schválilo žádost pana Ing. Miroslava Boháče, Lešany čp. 38, Skuteč, na odkup pozemkové parcely č. 792/5 k.ú. Řepníky ke stavbě
rodinného domu.
5. Společnost EKO-KOM, a. s. informuje o množství
opadu, který naše obec vytřídila a předala k využití.
Celkem za ro 2016 bylo obci vyplaceno 41 296,50
Kč.

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
ČERVENEC
50 LET
50 LET
65 LET
81 LET
88 LET
SRPEN
50 LET
70 LET

CHYTILOVÁ ŠÁRKA
NĚMCOVÁ PAVLÍNA
HYKSOVÁ DANA
ZAVADILOVÁ MARIE
ŘEHÁKOVÁ ALENA

ŘEPNÍKY 52
ŘEPNÍKY 109
POPOVEC 13
PĚŠICE 14
ŘEPNÍKY 42

ZÁLESKÝ JAROMÍR
ŠTOSEK FRANTIŠEK

PĚŠICE 7
POPOVEC 16
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DOSTÁL FRANTIŠEK
JIRSÁKOVÁ EVA
ŠEVČÍK VÁCLAV

PĚŠICE 35
ŘEPNÍKY 30
ŘEPNÍKY 22

PROKOP JAROSLAV
HAVLÍČKOVÁ EVA

ŘEPNÍKY 34
ŘEPNÍKY 55

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!

ŘEPNICKÝ POHÁDKOVÝ POCHOD 2017
Dne 10.6. 2017 se v naší vesničce konal již 7. Řepnický
pohádkový pochod. I letos jsme se sešli v hojném počtu.
Navštívilo nás tu celkem 232 děti a jejich doprovod.
Počasí nám přálo a pohádkový pochod se vydařil. Na startu na děti čekala indiánská vesnička, kde si mohly děti
zastřílet z luku, zarejžovat zlato nebo nechat dát tetování. Rodiče se mohli zchladit studeným pivem, či limonádou.
Děti odcházely po skupinkách vždy v 10 minutovém časovém rozmezí a postupně tak přicházely k pohádkám.
www.obecrepniky.cz
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Jako první na ně čekali vodníci, kde si děti zachytaly rybičky a dostaly pitíčko. Jako druhá na ně čekala pohádková cukrárna, kde si mohli zamlsat nejen děti, ale i rodiče.
K tomu mohli posedět a dopřát si kávičku se zákuskem. Po
zasloužené odměně na cestě pod ořechem na ně čekaly
včelky. O kousek dál na louce u lesa v temné skrýši černé
čertice.
Poté jejich cesta směřovala do dob Dinosaurů. Dále na ně
vykukoval Hejkal z lesa s královnou, strašidlem a Brunhildou. U mysliveckého posedu je vítala princezna Na Vlásku.
Na kraji lesa komandoval Trautenberk Anču, Kubu a Hajného a na ně ze své zahrádky dohlížel Krakonoš.
V perníkové chaloupce se ubytovaly ježibaby a hned za
nimi okrádali chudé pocestné loupežníci. V zatáčce za lesem seděli v lavici Mach a Šebestová se svým kouzelným
sluchátkem. U lesa Řáholce zas střílel ze své bambitky
loupežník Rumcajs se svou Mankou. Na plácku řádili Pat a
Mat.
Na konci pohádkové cesty čekaly indiánky s balíčky a památečními odznaky. Mezi pochodujícími dětmi procházela
princezna Rebelka.
V cíli pohádkového pochodu na děti a jejich doprovod čekalo bohaté občerstvení a doprovodný program. Vystoupila dětská kapela „ KAŤÁČCI“ z Luže, divadelní spolek
„ŠEMBERA“ z Vysokého Mýta. Nechyběla ani bohatá
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tombola. Po zbytek večera hrálo country „BOLASO“
z Luže.
Celý pohádkový pochod byl zdokumentován profesionální
fotografkou. A fotky z této akce budou na stránkách obce Řepníky.
Pořadatelé srdeční děkují všem, kteří jakkoli pomáhali.
Sponzoři této akce byli :
SURETY JOBS s.r.o. Vysoké Mýto
Skipala František – SKIPO, Vysoké Mýto
ALA, a.s. Řepníky
Erben Milan, Řepníky
SMERO spol. s r.o.
Kadeřnictví Zdenča
Němec Petr
Mauricio s.r.o. Pěšice
Shorná Sabina, Renospond, Zderaz
Novotný František
Koňjarová Zdeňka
Dohlížecí výbor Řepníky – Jednota Hlinsko
Surová Vlasta
Jirsák Jaroslav
Šípek Ladislav
Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto
Severa Martin
Borovec Josef
Křepelkovi Jaroslav a Miluše
www.obecrepniky.cz
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Flídr Miroslav
Fikejzová Jana, Pustina
Zdeňka Baťová

Mateřská škola Řepníky – hodnocení školního roku
2016/2017
Dne 1. září 2016 jsme slavnostně uvítali děti ve školce, kde na ně čekalo překvapení v podobě nově zrekonstruované umývány a šatny. Rekonstrukci provedla o letních prázdninách firma Elestav, s.r.o.
Během září si děti zvykaly na prostředí a denní režim v mateřské
škole, seznámily se s novými kamarády i personálem MŠ. Nově k nám
do MŠ nastoupily děti mladší tří let, o které se starala po celý školní
rok chůva, kterou jsme získali v rámci dotací ze šablon EU. V polovině
září jsme společně se základní školou jeli na celodenní výlet do ZOO v
Praze, dopravu zdarma novým autobusem nám zajistil pan Ladislav
Jiráček.
V říjnu jsme se pro změnu podívali společně se základní školou do
Technického muzea v Brně, kam nám dopravu zdarma zajistila firma
Iveco, a.s.
V listopadu jsme uspořádali pro děti drakiádu a zúčastnili se vystoupení při Slavnostím rozsvícení vánočního stromu v Řepníkách.
Začátkem prosince jsme s dětmi upekli ve školce cukroví, užívali jsme
si adventní pohody a těšení se na Vánoce, secvičili vánoční vystoupení
pro důchodce a rodiče, které jsme předvedli v kulturním domě v Řepníkách. V MŠ nás navštívil Mikuláš s čertem a slavnostně jsme si
rozbalili dárečky pod vánočním stromečkem.
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V lednu k nám zavítali Tři králové se svojí tříkrálovou koledou a předškoláci se pilně připravovali k zápisu do 1. třídy základní školy. Když
nám přálo počasí, stavěli jsme na zahradě MŠ sněhuláky a iglú. Též
jsme navštívili divadlo ve Vysokém Mýtě.
V únoru si děti zatančily a zasoutěžily při karnevale a velikým překvapením pro děti bylo sférické kino v MŠ, ve kterém shlédly program Korálový útes.
V březnu – Měsíci knihy jsme navštívili městskou knihovnu v Luži, kde
pro děti paní knihovnice připravila bohatý program. Jeli jsme také do
Vysokého Mýta na divadelní představení Káťa a Škubánek.
V dubnu – Měsíci bezpečnosti se děti seznámily s pravidly silničního
provozu a bezpečným pohybem na silnici. Zasoutěžily si při dopravní
soutěži a předvedly své umění při jízdě na nových koloběžkách. V
dubnu nechyběl ani oblíbený Barevný týden, který si děti moc užily.
Také jsme nechyběli v Základní umělecké škole ve Vysokém Mýtě, kde
se děti při bohatém doprovodném programu seznámily s různými hudebními nástroji.
V měsíci květnu nás navštívili manželé Jasanští se svým úžasným programem Muzikohrátky – hrou na africké bubny džembe a také jsme
při zápise do MŠ přivítali nové kluky a holčičky, kteří budou s námi
školku navštěvovat příští školní rok.
1.června jsme pro děti z mateřské školy připravily různé soutěže a
odměny
ke Dni dětí a týden od 19.6 do 23.6.2017 jsme strávili na škole v přírodě v Bartošovicích v Orlických horách.
Školní rok jsme slavnostně zakončili 30.6. na zahradě MŠ, kde jsme
se rozloučili s našimi předškoláky.
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Během celého školního roku jsme také uspořádali pro rodiče tři zajímavé přednášky v rámci Setkávání rodičů –EU. Navštívila nás paní
ředitelka ze ZŠ Mgr. Marie Beranová s přednáškou o školní zralosti a
připravenosti dětí do ZŠ, dále pak paní Mgr. et. Bc. Lucie Motlová s
přednáškou o prevenci šikany a nakonec fyzioterapeutka paní Hana
Dejdarová s přednáškou o prevenci vadného držení těla.
V průběhu letních prázdnin nás opět čeká malá rekonstrukce, tentokrát vchodové části do MŠ.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za ochotu, spolupráci, sponzorské dary i pomoc při sběru starého papíru, baterií a elektrozařízení. .
Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny, budoucím prvňáčkům hodně úspěchů v základní škole a těšíme se, až se v
září všichni ve zdraví znovu setkáme.
Monika Bezdíčková, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
a kolektiv MŠ Řepníky

Ohlédnutí za školním rokem 2016/17 v ZŠ
V září jsme ve školních lavicích přivítali čtyři nové prvňáčky. Celkem
naši školu v letošním roce navštěvovalo 14 žáků.
Začátkem září jsme se díky sponzorskému daru vydali na celodenní
výlet do Zoologické zahrady v Praze. Díky firmě IVECO jsme v říjnu
uspořádali exkurzi do Technického muzea v Brně. Zde na nás čekala
celá řada zajímavých expozic a technická herna, která děti velice
zaujala. Školáci se také vydali do Šemberova divadla do Vysokého
Mýta na divadelní představení „Gulliverovy cesty“. Ve škole jsme osla-
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vili Halloween. Děti si připomněly historii tohoto svátku, vyrobily si
strašidelné masky a nechyběly ani zajímavé a strašidelné pracovní
listy. Na podzim nás potěšila výhra v soutěži Fit pomazánka, kde jsme
vyhráli kuchyňské pomocníky do nové kuchyňky ve školní družině, kam
chodíme pravidelně vařit. V listopadu jsme uspořádali pro děti drakiádu. Adventní čas jsme zahájili zpíváním u rozsvěcení vánočního
stromu a vánočním jarmarkem. V prosinci nás navštívil Mikuláš s čertem a v kulturním domě jsme vystoupili s Besídkou pro důchodce a
rodiče. S vánočními svátky jsme se rozloučili jako Tři králové, kdy se
žáci vydali koledovat do MŠ, na poštu, do obchodu a na obecní úřad.
Děti si také upekly tříkrálovou bábovku, která v sobě skrývala korunu
pro štěstí. V únoru nás navštívilo mobilní planetárium s 3D projekcí:
Začarovaný korálový útes. Karnevalovým rejem jsme si připomněli
masopust, kdy děti do školy dorazily v karnevalových maskách. Velikonoční tradici vodění Jidáše, která je typická pro náš kraj, nám přiblížila paní Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. V
dubnu se konal zápis dětí do 1. třídy, kterého se zúčastnilo 8 předškoláků. Na jaře jsme se vydali do Vysokého Mýta na cestopisnou
přednášku s projekcí na téma Brazílie a na muzikál Šípková Růženka.
V květnu v Městské knihovně ve Vysokém Mýtě proběhlo slavnostní
pasování našich prvňáčků na čtenáře. Již tradičně nás navštívili manželé Jasanští, kteří si pro nás připravili Muzikohrátky. Ve škole jsme
se věnovali dopravní výchově, kdy jsme se nejprve seznámili s teoretickými poznatky. Poté se děti vydaly trénovat své cyklistické dovednosti na dopravním hřiště ve Vysokém Mýtě. V rámci projektu „Ovoce
do škol“, kdy žáci pravidelně po celý rok dostávali ovoce a zeleninu,
jsme zdarma obdrželi i ochutnávkový koš plný ovoce a zeleniny. Zúčastnili jsme se také projektu „Veselé zoubky“, který realizuje DM
drogerie. Květen patřil maminkám a jejich svátku. Na besídce děti
předaly dárečky a připravily si krátké vystoupení. Den dětí jsme oslavili sportovním dopolednem na hřišti a soutěžemi o sladké odměny. Za
krásného počasí děti absolvovaly cyklistický výlet, kdy na kolech zdolaly 30 km. V týdnu od 19. 6. do 23. 6. 2016 jsme se vydali na školu v
přírodě na orlickou chatu U
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Rampušáka, kde jsme strávili krásný týden plný princezen a rytířů. Na
závěr školního roku jsme uspořádali sportovní olympiádu, opekli si
špekáčky a se školou se rozloučili slavnostním předáním vysvědčení.
Za kolektiv učitelů Mgr. B. Pauková
Závěrem :
V letošním roce jsme se zapojili do čerpání peněz z EU přihlášením
naší školy do projektu pro základní a mateřské školy tzv, " šablon".
Čerpáme zde personální podporu MŠ, kde bylo pro letošní rok zřízeno
pracovní místo - chůva pro 2 - leté děti. V ZŠ jsme na tento i příští
školní rok zavedli Matematický klub zábavné logiky a deskových her a
též Čtenářský klub. Oba kroužky navštěvovaly děti s radostí a velmi
si je oblíbily.
Máme obrovskou radost, že od září přivítáme 8 žáků do 1. ročníku a
kromě toho nově 2 žáky 2. ročníku a 1 žákyni do 3. r, takže náš celkový počet stoupne celkem na 22 žáků.
Nezbývá, než poděkovat všem zaměstnancům školy za dobrou práci a
přípravu všech aktivit. Díky za podporu a vstřícnost patří též zřizovateli, rodičům i všem přátelům školy.
S přáním příjemně prožité dovolené Mgr. M. Beranová, ředitelka školy

ŠKOLA V PŘÍRODĚ CHATA U RAMPUŠÁKA
Středověká cesta za rytíři a princeznami
V pondělí ráno jsme odjeli na školu v přírodě do Bartošovic v Orlických horách. Cesta autobusem rychle uběhla a brzy jsme přijeli na
chatu U Rampušáka. Nejdříve jsme si vybalili kufry a tašky a ubytovali se. Potom jsme šli na oběd. Měli jsme čočkovou polévku a kuře na
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paprice s těstovinami. Po obědě byl polední klid a poté jsme šli na
procházku a hrát hry do lesa. Nejdříve jsme zabloudili, ale pak jsme
našli správnou cestu a došli do Bartošovic, kam jsme měli namířeno.
Večer jsme napsali pohledy a před spaním jsme si povídali, jak jsme
se sem těšili.
Matěj Bezdíček, 5. třída
V úterý jsme se vydali na celodenní výlet do Pastvin, šli jsme okolo
řeky, Pašeráckého mostu a Zemské brány. Pak jsme se na chvíli
zchladili v řece, protože bylo veliké teplo. Když jsme došli do Pastvin,
tak jsme si dali zmrzlinu a šli jsme na šlapadla. Převlékli jsme se do
plavek, oblékli si záchranné vesty a rozdělili se do skupinek. Bylo to
moc fajn.
Vojta Urban, 5. třída
Ve středu ráno jsme podle mapy hledali poklad, který jsme našli
schovaný ve stromu. Navečer jsme hráli hru, že nás honil rytíř, který
nás chytal, protože jsme mu brali středověké tolary.
Kamila Dvořáková, 4. třída
Ve čtvrtek ráno jsme šli do řopíků a pěchotních srubů byla tam tma, a
proto jsme si museli svítit baterkou. Odpoledne jsme měli fáborkovanou. Potom jsme přichystali Vojtovi narozeninovou oslavu. Večer jsme
opékali buřty.
Zdeněk Junek, 2. třída, Petr Koňjar, 3. třída
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RYTÍŘI
Kdo je rytíř, nemá strach,
ani ve dne ani v tmách.
Nechová se zbaběle,
chrání svoje přátele.
Rytíř v nouzi pomáhá,
tak zní naše přísaha.
Nela Pokorná, 3. třída
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