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Řepnický zpravodaj č. 59

ŘÍJEN 2017

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
9.10., 23.10.
LISTOPAD 6.11., 20.11.
PROSINEC 4.12., 18.12.
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ŘÍJEN
7.10., 21.10.
LISTOPAD 4.11., 18.11.
PROSINEC 2.12., 16.12.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE
konaného dne 30.8. 2017 v 17:00 hod.
v Řepníkách

ŘEPNÍKY,

1. ZO projednalo nabídky na kalové čerpadlo s
2.
3.

4.
5.
6.
7.

příslušenství a schválilo jeho pořízení.
ZO projednalo a zamítlo žádost pana L. Š. na
příspěvek na měření hluku z jeho podnikání.
ZO se domluvilo na prodejní ceně RD čp. 16 na
st.p.č. 49, p.p.č. 76/2 a 150/1 v k.ú. Řepníky.
Prodejní cena bude 300 000 Kč za všechny
nemovitosti.
ZO projednalo volby do Poslanecké sněmovny
ČR
Starostka informovala o schůzce s Ing. Recem
– odkanalizování obce.
ZO schválilo Dodatek č. 1 k Místnímu programu
obnovy venkova 2014-2020.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE
konaného dne 9.10. 2017 v 17:00 hod.
v Řepníkách

www.obecrepniky.cz

ŘEPNÍKY,

obec.repniky@tiscali.cz
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1. ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy mezi
obcí a firmou GasNet, s. r. o.
2. ZO projednalo a schválilo žádost p. V. B. a p. R. P. o
koupi RD čp. 16 na st. p. č. 49, p. č. 76/2 a 150/1.
Kupní cena byla stanovena na 300 000 Kč.
3. ZO projednalo a schválilo žádost p. J. Z. o zvýšení
nájmu za vodojem na pozemku č. 452/58 k. ú.
Řepníky.
4. Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Rozšíření stávající infrastruktury pro výstavbu 3
rodinných domů Řepníky – kanalizace“. Do konce
listopadu bude dokončena komunikace a následně
zkolaudována společně s plynovým zařízením.
5. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace na odkanalizování obce.
6. Různé
- návrh na úsporu plateb za elektřinu v budově
MŠ Řepníky
- nabídka na restaurátorské práce na křížku v
Popovci
- Popovec – úprava dopadové plochy na dětském
hřišti
- Popovec – nákup uhlí do hospody
- místostarosta informoval o stavebních akcích

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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- úprava a údržba veřejné zeleně – Ing. Vintera,
Mravín
- zorganizovat schůzku – cesta Bětník Popovec
(Ala, a.s., p. Vácha, p. Klement, p. Stráník)
JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
ŘÍJEN
50 LET
86 LET
87 LET
LISTOPAD
70 LET
84 LET
85 LET
PROSINEC
70 LET
75 LET
80 LET
80 LET
81 LET

POTŮČEK MARTIN
ŘEPNÍKY
KOHOUTKOVÁ MARIE PĚŠICE
NEŠPOR STANISLAV ŘEPNÍKY
ERBEN MILAN
ŘEPNÍKY
ŠTOSEK FRANTIŠEK ŘEPNÍKY
BLATLINGOVÁ DRAHOMÍRA PĚŠICE
PLŠEK JIŘÍ
JAVŮREK VLADIMÍR
PROKOP JAROSLAV
JIRSÁK JOSEF
BOROVCOVÁ MARIE

ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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KULTURNÍ AKCE

 SVĚTÝLKOVÝ POCHOD
 ROZSVÍCENÍ STROMU +
VÁNOČNÍ JARMARK
 SETKÁNÍ S DŮCHODCI
 VÁNOČNÍ KONCERT

28.10
26.11.
4.12.
16.12.

SBĚRNÝ DVŮR

Obecné informace SD obce Řepníky
(otevřeno v sobotu -sudé týdny od 08.00 – 11.00 hod)
1. SD slouží k ukládaní vytříděných odpadů.
2. Na SD mohou ukládat odpad zdarma:
- fyzické osoby, které mají v Řepníkách, Pěšicích a
Popovci trvalý pobyt
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
3. Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů
na osobu a den.
4. Provozní režim na SD:
a) občan vjede do SD
b) předloží doklad o trvalém pobytu
www.obecrepniky.cz
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c) obsluha zváží odpady
d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD.
Poplatek je vždy vybírán od všech osob za uložení
stavební suti na rokli:
- domácí 100,- Kč/t
- cizí 200,- Kč/t
Obsluha SD převezme zdarma :
nerozebrané
elektrozařízeníkompresorů, apod.
- pneumatiky bez disků
- rozložený nábytek
- rozložené okna (rám, sklo zvlášť)

lednice

bez

Přehled O (ostatních) odpadů
Katalog. číslo odpadu Název odpadu
16 01 03 Pneumatiky
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod čísly 20 01
21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 Dřevo neuvedené pod kódem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
www.obecrepniky.cz
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Přehled N (nebezpečných) odpadů
Katalog. číslo odpadu Název odpadu
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla
13 02 04 Chlorované motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05 Nechlorované motorové, převodové a mazací
oleje
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje
13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
20 01 13 Rozpouštědla
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20
01
23
Vyřazená
zařízení
obsahující
chlorofluorouhlovodíky
20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06
01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky 20 01 21 a 20 01 23

www.obecrepniky.cz
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme obecnímu úřadu v Řepníkách za rekonstrukci
dívčích a chlapeckých záchodů , výměnu topení ve třídách
a v ředitelně základní školy a za novou dlažbu ve vestibulu
mateřské školy a nové sociální zařízení pro personál.
Kolektiv ZŠ a MŠ Řepníky

www.obecrepniky.cz
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 23
žáků. V I. třídě je spojen 1. a 3. ročník, žáky vyučuje paní
ředitelka Mgr. Marie Beranová. Ve II. třídě je spojen 2.,
4. a 5. ročník, třídní paní učitelkou je Mgr. Barbora
Doubravová. V této třídě je také zřízena funkce asistenta
pedagoga, kterou vykonává Bc. Renata Dvořáková. Školní
družinu vede paní vychovatelka Monika Voňková, DiS.
V září do školních lavic zasedlo osm nových prvňáčků:
Robert Bednář, Eliška Pešinová, Tadeáš Severa, Elizabeth
Trott, Patrik Šincl, Anna Kozlová, Karolína Vrchotová a
Eliška Hájková. Ve škole jsme také přivítali nové
spolužáky Veroniku Pešinovou, Jana Zemana, Natálku
Blažkovou a Joshuu Trott.
Všem dětem přejeme v novém školním roce hodně úspěchů
a pohody, ať se jim ve škole líbí a chodí do ní rády.
NATÁČENÍ POŘADU „ŠIKULOVÉ“
V pondělí 2. října naši školu navštívil televizní štáb z
pořadu České televize, který u nás po celý den natáčel
pořad „Šikulové“. Natáčení probíhalo nejen v budově
základní školy, ale i v jejím blízkém okolí. Děti se
proměnily v malé herce a za přítomnosti hlavních
protagonistů Jany Zajacové a Ivo Martáka vyráběly
krásné podzimní výrobky. Všichni žáci zvládli vyrábění na
jedničku, a proto od tvůrců pořadu dostaly velikou
pochvalu. Na to, jak se dětem dařilo se můžete podívat v
www.obecrepniky.cz
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neděli 19. 11. 2017 na „Déčku“, kdy se bude pořad Šikulové
s žáky naší školy vysílat.
Mgr. Barbora Doubravová, učitelka ZŠ

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 OPĚT ZAČÍNÁME – CVIČENÍ JÓGY
OD 9. ŘÍJNA 2017 KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 16:30 DO
17:30 JE V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
(VCHOD PŘES OBECNÍ ÚŘAD ) CVIČENÍ JÓGY.
DOTAZY NA MOB. 724 800 771, 720 418 780.
 VANDALISMUS V OBCI
V letošním roce jsme několikrát řešili následky vandalismu
některých našich spoluobčanů.
Na dětském hřišti v Řepníkách byl v loňském roce
poškozen již vzrostlý strom, který přes zimu vymrzl.
V letošním roce byl na jeho místo osazený strom nový.
Nechápeme, proč si někdo dá takovou práci, že strom,
který je podepřený, vytáhne ze země a pohodí vedle.
Neustále jsou problémy u kabin a u čekárny v Řepníkách.
Několikrát jsme již psali o tom, že je zákaz vstupu na
zahradu MŠ. Stále to někteří nechápou a chodí skákat na
trampolíně a vozit se na kolotoči.
Žádáme všechny – nezavírejte před takovým jednáním oči.

www.obecrepniky.cz
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OZNÁMENÍ VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČR KONANÉ VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA 2017 V OBCI
ŘEPNÍKY
V souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
i n f o r m u j i v o l i č e,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční
v pátek 20. října 2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 21. října 2017 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb
OKRSEK č. 1 – OBECNÍ ÚŘAD ŘEPNÍKY
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky
OKRSEK č. 2 – HASIČSKÁ CHATA
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Pěšice
OKRSEK č. 3 – OBECNÍ ÚŘAD POPOVEC
pro voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Popovec
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho
trvalého pobytu), v den voleb může volič tyto hlasovací lístky obdržet i
ve volební místnosti.
Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu
vybaven voličským průkazem, může na tento průkaz hlasovat
v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř.
v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného
zastupitelského úřadu.
www.obecrepniky.cz
obec.repniky@tiscali.cz

