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Řepnický zpravodaj č. 60

LEDEN 2018

Řepníky, Pěšice a Popovec
vydává Obec Řepníky tel.: 469 671 501
úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00

Milí spoluobčané,
Vánoce a Silvestr jsou za námi. Máme čerstvě
nakročeno do nového roku a v hlavě určitě spoustu předsevzetí a plánů. Přejeme Vám zdraví, a aby
nový rok byl pro každého z vás plný příjemných
překvapení, zážitků a osobních úspěchů.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

1.1., 15.1, 29.1.
12.2., 26.2.
12.2., 26.2.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
LEDEN
13.1., 27.1.
ÚNOR
10.2., 24.2.
BŘEZEN
10.2., 24.2.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 9. 10. 2017
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy mezi
obcí a firmou GasNet, s. r. o. Předmětem smlouvy
je úplatný převod plynárenského zařízení v rámci
stavby „Plynofikace 3 RD v Řepníkách“. Kupní cena
byla stanovena ve výši 119.170 Kč.
2. ZO projednalo a schválilo žádost p. V. B. a p. R. P. o
koupi st. p. č. 49. Kupní cena byla stanovena na 250
000 Kč.
3. ZO projednalo a schválilo žádost p. Z. J. o zvýšení
nájmu za vodojem na pozemku č. 452/58 k. ú. Řepníky. Nájemné bylo zvýšeno na 800 Kč.
4. Byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby
„Rozšíření stávající infrastruktury pro výstavbu 3
rodinných domů Řepníky – kanalizace“. Komunikace
bude 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, nákup uhlí do hospody
- úprava a údržba veřejné zeleně – Ing. Vintera,
Mravín
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 18.12. 2017
v 17:30 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 1/2017.
2. ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce
na rok 2018 v celkové výši 5 513,7 tis. Kč.
3. ZO projednalo a schválilo Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku Jednotě Hlinsko v Čechách ve
výši 40 000 Kč.
4. ZO projednalo a schválilo Žádost Oblastní charity
Nové Hrady u Skutče o poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních nákladů poskytovaných sociálních služeb z rozpočtu obce v roce 2018. Byl
schválen příspěvek ve výši 10 000Kč.
5. ZO projednalo a schválilo výše odměn členů zastupitelstva dle NV č. 318/2017 Sb. od 1. 1. 2018.
6. Starostka obce informovala o závěru šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje – šetření a měření podnětu na hluk z podnikání p. L. Š. Není
v současné době z důvodu hluku nutné omezovat
provoz.
7. Různé
- ve dnech 1.–14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová
sbírka
- znovu se nabízí k prodeji poslední volná stavební
parcela směr Libecina
- místostarosta informoval o stavebních úpravách v
hospodě KD, bylo vybráno vybavení kuchyně
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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KULTURNÍ AKCE

 divadelní představení 8 žen





sobota 13. ledna 2018 17:00
Hasičský ples
sobota 20. ledna 2018 20:00
Společenský ples
sobota 10. února 2018 20:00
Dětský karneval
sobota 10. února 2018 14:00
divadelní představení Limonádový Joe
sobota 24. února 2018
(Divadelní spolek Šembera)

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
LEDEN
60 LET
65 LET
80 LET
80 LET
83 LET
83 LET
88 LET
ÚNOR
55 LET
55 LET
89 LET
BŘEZEN
50 LET

KOSKOVÁ MARIE
JIRSÁK JAROSLAV
SVOBODOVÁ LUDMILA
LUSTYKOVÁ LUDMILA
SVOBODA KAREL
HOLUBÁŘ VLADISLAV
ROUHOVÁ LUDMILA

POPOVEC
ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
POPOVEC
ŘEPNÍKY
PĚŠICE
ŘEPNÍKY

SOLIL JIŘÍ
KYNCLOVÁ JAROSLAVA
KOHOUTEK VLADIMÍR

ŘEPNÍKY
ŘEPNÍKY
PĚŠICE

BARDYOVÁ RUTH

ŘEPNÍKY

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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SYROVÝ LIBOR
JIRSÁKOVÁ MARIE

LEDEN 2018

POPOVEC
ŘEPNÍKY

VŠECHNO NEJLEPŠÍ !!!

VÝPIS Z MATRIKY (PAVLÍNA NĚMCOVÁ)
Na konci roku 2017 má obec:
Obyvatel s trvalým pobytem 368
Z toho je 195 mužů a 173 žen
Věkový průměr žen je 45,74 let
Věkový průměr mužů je 42,35 let
Nejstaršímu občanovi je 92 let
Dětí 0-5 let věku zde žije 13
Dětí 6-15 let věku zde žije 29
Narození – 1
Úmrtí – 3
Přistěhovaní – 9
Odstěhovaní – 10
SHROMÁŽDĚNÝ ODPAD VE SBĚRNÉM DVOŘE ZA
ROK 2017 (MIROSLAV MORÁVEK)
Kovy
Dřevo
Papír
www.obecrepniky.cz

658 kg
852 kg
420 kg
obec.repniky@tiscali.cz
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Plasty
Oděvy
Sklo
Barvy
Autosklo
Pneumatiky
Elektro
Součástky blíže neurčené
Obaly ( plechovky)

LEDEN 2018

850 kg
1320 kg
250 kg
945 kg
10 ks
65 ks
240 ks
3950 kg + 80 ks
215 kg

DENNÍ STACIONÁŘ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Vážení občané,
od ledna 2018 bude ve Vysokém Mýtě ve Vile Marii v ulici
Komenského 199 k dispozici lidem od 55 let DENNÍ STACIONÁŘ.
Služby denního stacionáře bude možné využívat v pracovní
dny od 7:00 do 17:00 hodin.
Provozovatelem služby je společnost Ledax, která již ve
Vysokém Mýtě zajišťuje několik sociálních služeb: Domov
pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací
službu.
Ptáte se: K čemu denní stacionář slouží? Pro koho je určen? Jak Vám může stacionář pomoci?
Denní stacionář je jedna ze sociálních služeb, která je
poskytována lidem, kteří se z důvodu věku či dlouhodobého duševního onemocnění (např. počínající demence, alzheimerova demence...) neobejdou bez neustálé pomoci
jiné fyzické osoby. Tito lidé bydlí doma s rodinou a do
služby docházejí jen na určitou část dne. Protože jejich
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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zdravotní stav jim nedovoluje být během dne doma sami,
nedokáží se již o sebe adekvátně postarat, v některých
případech může být pobyt o samotě v domácnosti pro ně
ohrožující. Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat,
ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o osobu blízkou, je zde zřízena služba denní
stacionář.
Denní stacionář umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň
pečující rodině vytváří prostor nadále chodit do práce, či
si v klidu vyřídit své vlastní osobní záležitosti.
Během dne je ve stacionáři zajišťována strava.
Platbu za stravu a poskytovanou péči si zájemce hradí.
Žádost do denního stacionáře si můžete stáhnout na
www.ledaxsluzby.cz.
Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete službu denního
stacionáře využít pro své blízké nebo potřebujete bližší
informace, neváhejte nás kontaktovat buď na tel. čísle
724 009 603 nebo na e-mailu info@ledax.cz.
Monika Dvorská, ředitelka Denního stacionáře
PREZIDENTSKÉ VOLBY
INFORMACE VOLIČŮM O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 12.
a 13. LEDNA 2018 V OBCI ŘEPNÍKY
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. a) zákona č.
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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znění pozdějších předpisů,
informujivoliče,
že I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v
pátek 12. ledna 2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v
sobotu 13. ledna 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místo konání voleb:
VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 – OBECNÍ ÚŘAD ŘEPNÍKY pro
voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky
VOLEBNÍ OKRSEK č. 2 – HASIČSKÁ CHATA PĚŠICE pro
voliče s adresou trvalého pobytu Řepníky, část Pěšice
VOLEBNÍ 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 cestovní průkazem. Hlasovací lístky budou voliči
dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu), v
den volby může tyto lístky obdržet i ve volební místnosti.
Je-li volič vybaven voličským průkazem pro I. kolo volby
prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě
svého trvalého pobytu), může na tento voličský průkaz
hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území
České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním
okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
Nebude-li prezident republiky zvolen v I. kole volby,
budou voliči obdobným způsobem po vyhlášení výsledků I.
kola vyrozuměni o době a místě konání II. kola volby.
Ing. Stanislava Dostálová starostka
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

