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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

9.4., 23.4.
7.5., 21.5.
4.6., 18.6.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

7.4., 21.4.
5.5., 19.5.
2.6., 16.6., 30.6.

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 5.2. 2018
v 17:30 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a neschválilo žádost pí B. o prodej
parcely č. 792/5 v k. ú. Řepníky.
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 26.2. 2018
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 792/5 v
k. ú. Řepníky pí Č. za 172 000 Kč.

www.obecrepniky.cz
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
DUBEN
50 LET
Černohorský Petr
60 LET
Koniar Petr
65 LET
Holušová Radoslava
Železníková Marcela
70 LET
Koňjarová Zdeňka
Erbenová Vlasta
75 LET
Flídrová Jaroslava
89 LET
Vyskočilová Jaroslava
93 LET
Vyskočil Jaromír

Řepníky
Popovec
Popovec
Pěšice
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Pěšice
Pěšice

KVĚTEN
55 LET
Chytil Jiří
Řepníky
75 let
Cantoniová Marie Řepníky
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ČERVEN
50 LET
Syrová Iveta
65 LET
Severa Jaroslav
70 LET
Fejfar Jan
75 LET
Fuchs Ladislav
84 LET
Langerová Marie
85 LET
Syrová Božena
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Řepníky
Řepníky
Pěšice
Řepníky
Řepníky
Řepníky

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!!

Základní škola a Mateřská škola Řepníky
Zápis do mateřské školy Řepníky se koná 9.5.2018 od
13.00 do 15.00 hodin.
K zápisu s sebou rodiče přinesou vyplněné
dokumenty, které si vyzvednou předem v mateřské škole
nebo jsou ke stažení na webových stránkách mateřské
školy Řepníky.
www.obecrepniky.cz
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Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ jsou:
1)
Děti, na které se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání dle §34, zák. 561/2004, a které mají trvalý
pobyt v obci Řepníky nebo ve spádových obcích ( Pěšice a
Popovec) a děti s odkladem školní docházky, které mají
trvalý pobyt v obci Řepníky nebo ve spádových obcích (
Pěšice a Popovec) ( patří sem i děti s přechodným
bydlištěm v obci Řepníky a obcích spádových)
2) Děti s trvalým pobytem v obci Řepníky, nebo ve
spádových obcích Pěšice a Popovec, které nejpozději
k 31.08. toho roku, ve kterém jsou přijímány do MŠ,
dosáhnou věku 4 let. ( i děti s přechodným bydlištěm v
obci Řepníky a obcích spádových)
3) Děti s místem trvalého pobytu v obci Řepníky a
spádových obcích Pěšice a Popovec podle věku od
nejstaršího k nejmladšímu, (
i děti s přechodným
bydlištěm v obci Řepníky a obcích spádových)
4) Sourozenci dětí, které již navštěvují základní školu
nebo mateřskou školu v Řepníkách a to podle věku od
nejstaršího k nejmladšímu
5) Děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Řepníky
6) Děti, podle věku od nejstaršího k nejmladšímu z
ostatních měst a obcí
- o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani
pořadí podané žádosti

www.obecrepniky.cz
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HOKEJ V ŘEPNÍKÁCH SLAVIL NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH V
19-TI LETÉ HISTORII
Stejně tak, jako míří ke konci profesionální hokejové soutěže, skončila i Skutečská liga neregistrovaných hráčů
(MHL). Hráči jsou „registrováni" pouze pro tuto soutěž a
nemohou hrát ve vyšších soutěžích. Během letošní zimy se
hrál 17.ročník. Zápasy se hrály na ledové ploše skutečského zimního stadionu. Ligy se účastnilo celkem
13 mužstev. Nejdříve se odehrála základní část, ve které
se utkaly jednotlivé týmy jednokolově každý s každým.
Pořadí po základní části určilo osmičku pro play-off,mezi
kterými tentokrát nechyběl celek HC ŘEPNÍKY, který se
výsledkově prosazoval ve vložené soutěži o Pohár starosty
města Skuteč. Ve QF vyřadil celek ŠTĚPÁNOVA po výsledcích 8-5 a 6-4, v semifinále nedal šanci týmu HC Sokol Jenišovice po výsledcích 5-1 a 7-5. Finále se odehrálo
v neděli 18.3. před vynikající diváckou kulisou téměř stovky nadšených fanoušků a naším soupeřem byl „domácí“ SK
JOKERIT SKUTEČ. Možná to bude znít „namyšleně“, ale
jednoznačné lepší celek ŘEPNÍK si nechal utéct historický úspěch v úplném závěru utkání. Necelých pět minut
před koncem svítilo na ukazateli skóre 7-4 pro náš celek,
ale přísná vyloučení a v dlouhém oslabení jsme 3x inkasovali a „šlo“ se do prodloužení, ve kterém správné vyloučení
Michala Němečka nahrálo „domácímu“ JOKERITU, který
rozhodnul o držiteli poháru
SK JOKERIT SKUTEČ – HC ŘEPNÍKY
8-7
v prodloužení (2-1) (1-2) (4-4)
Branky HC Řepníky: Sveda (2x), Koš, Jirsak J., Jirsák M., Šplíchal
(2x)
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Vyloučení: 5 – 8
Diváci: 96
Kanadské bodování sezóny:
Ivan Koš 33+13, Martin Sveda 17+11, Michal Němeček 4+7, Jarda
Jirsák 5+3, Tomáš Sobotka 3+4, Libor Hladík 2+5, David Šplíchal 4+2,
Milan Vopařil 4+1, Jarda Vomočil 4+1, Pavel Hladík 2+3, Jan Syrový
1+3, Martin Jirsák 1+2, Jakub Kanovský 3+0, David Solil 1+0. Dominik
Hladík, Jiří Svatoš a Tomáš Havlíček 0+0.

KULTURNÍ AKCE
1. 12. KVĚTNA HASIČSKÉ ZÁVODY POPOVEC
2. 9. ČERVNA ŘEPNICKÝ POHÁDKOVÝ POCHOD
- Během několika dní na stránkách obce, bude program na rezervaci času na Pohádkový pochod. Budete si moci zarezervovat svůj čas na vstup do pohádkového lesa a tím nevzniknou takové čekací doby u startu.
- Prosíme, kdo by měl zájem účastnit se nějaké pohádky, nechť se ozve p. Baťové na tel.
724 830 282. Děkujeme
www.obecrepniky.cz
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3. 23. ČERVNA SRAZ RODÁKŮ A OSLAVY ZALOŽENÍ POPOVCE
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MYSLIVCŮ
Tak jako každý rok v předjaří uspořádali členové Mysliveckého spolku „Háj“ v Řepníkách svoji výroční členskou
schůzi, na kterou pozvali nejen své rodinné příslušníky ale
i přátele ze sousedních mysliveckých spolků, spolupracující kamarády, zástupce samosprávy obce a spolupracujících
organizací a další své přátele, příznivce a hosty.
Myslivecký spolek „Háj“ Řepníky tvoří v současné době
jedenáct členů, dva myslivečtí hosté a tři stálí honci.
V místě bydlí čtyři členové MS, po dvou v Řepníkách a
v Pěšicích. Ostatní pochází z okolních vesnic a blízkých
měst. Téměř všichni mají k obci nějaký vztah, jsou to bývalí občané, místní rodáci, kteří teď bydlí jinde anebo
naturalizovaní chalupáři. Bohužel průměrný věk členů
spolku je 59 roků a jejich zdravotní stav se, zcela pochopitelně, také nelepší, ale naopak zhoršuje. Podobně na
tom jsou i stálí hosté a i naši stálí honci, jejichž počet
z uvedených důvodů klesl z pěti na tři. Takže si musíme
vypomáhat zájemci z okolí. Proto bychom rádi přivítali
zájemce o myslivost nejlépe z místa nebo z blízkého okolí
se vztahem k místu a se zájmem o přírodu a zvířata a jejich ochranu a péči o přírodní prostředí a celkově o péči o
životní prostředí všech a pro všechny.
Stále hospodaříme v honitbě „Řepníky“, pronajaté od
jejího držitele Honebního společenstva Řepníky, která má
www.obecrepniky.cz
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celkovou výměru 963 ha, z čehož je 774 ha zemědělská
půda a 189 ha lesní půda. Honitba je na svoji polohu ve
výšce 360 až 470 m.n.m. stále ještě, přiměřeně době,
standardně zazvěřena. Nedobrá je situace u drobné zvěře, kde se stavy zajíců nelepší, když bažanti a koroptve
z honitby vymizeli. Proto jsme také v uplynulém roce žádného zajíce neulovili. Proti tomu stoupl počet velké spárkaté zvěře, v našem případě prasete divokého, které nám
působí velké starosti. Černá zvěř neboli prase divoké má
v krajině při současném zemědělském hospodaření obecně
příznivé životní podmínky, kdy v podstatě nejméně půl roku má v porostech olejky a kukuřice příznivé klidové a potravní podmínky a může se tak, neohrožována puškami
myslivců, rozmnožovat.
Místní myslivci od počátku roku pečovali o zvěř
v honitbě, ochraňovali ji před nepříznivými vlivy počasí,
zvířat i člověka. Ve vegetačním období jsme zajistili dostatek krmiv pro přikrmování zvěře v době zimní nouze a
rovněž dostatek medicinálního lizu. Uplynulá zima byla
mimořádně příznivá a zvěř přežívala bez větších stresů.
Ochranu polních porostů můžeme provádět, vedle malého
rozsahu použití chemických odpuzovadel v podstatě jen
puškou, vytlačováním černé zvěře z porostů jejím lovem.
A to je způsob velice nesnadný a časově náročný. Přesto
se nám tento lov poměrně dařil a z celkového úlovku 36
kusů jsme odlovili 32 kusů při osamělých lovech a zbytek
na společných honech. V podstatě na jednom, kdy jsme
ulovili čtyři prasata. V těchto 36 kusech byla i tři selata o
váze pět, osm a deset kilogramů. Tak se snažíme místním
zemědělcům ochraňovat jejich plodiny. Je pravdou, že
www.obecrepniky.cz
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nám všemožně pomáhají a snaží se nám nelehký lov usnadnit. My jim na oplátku v létě upečeme na jejich veselici a
pro všechny hosty divočáka.
Plánovaná srnčí zvěř ve výši 30 kusů byla ze 70% získána lovem ale bohužel, zbytek byl nalezen jako zvěř uhynulá. Příčinou zranění byl střet s motorovými vozidly a
nebo nebyla příčina zjištěna.
Při ochraně zvěře jsme ulovili 6 lišek.
Pro dobrý výkon myslivosti mají naši myslivci v držení
dva ohaře, jednoho teriéra a honiče Alpskou braku jezevčíkovitou. Tím plníme zákonnou povinnost o počtu a druzích používaných psů, kteří jsou nezbytnou potřebou myslivce.
Čas, strávený při pracech a činnostech v honitbě nepočítáme, protože jsme v přírodě, užíváme si jejích krás a
přitom současně pečujeme nejen o zvěř ale i o ostatní v ní
přítomné zvířecí obyvatele. Každý pracuje podle svých sil
a možností a starší myslivci si užívají zasloužený odpočinek a oblažují nás svou přítomností a radou. Čili času
s myslivostí trávíme nepočítaně.
Na závěr zopakuji svoji úvodní výzvu - rádi mezi sebou
přivítáme nové dobré myslivce, příp. uchazeče o první lovecký lístek anebo milovníky přírody třeba
s fotoaparátem nebo s nahrávacím zařízením.
MYSLIVOSTI ZDAR!
Ladislav Rössler, myslivecký hospodář MS „Háj“ Řepníky

www.obecrepniky.cz
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Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě
Chodec – Každý chodec je účastníkem silničního provozu
a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená
dopravní značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému okraji vozovky a to v
počtu maximálně dva chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá
chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené
viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně doporučuje
být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem
chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete pomocí hole,
určitě jí opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i
pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde
doporučujeme označit obojek i vodítko. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas setkávají s mylným
výkladem zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní
předost, což opravdu tak není.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn.
také účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu pokuta od
2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu v dechu
25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se jezdí
při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh
pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich
cyklista užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě
www.obecrepniky.cz
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za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu. Dítě mladší
10 let smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15
.Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a
použije k tomu přechod pro chodce, musí kolo vést.
Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát
sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory
nad 65 let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič
povinen se podrobit nejdříve 6 měsíců před dovršením 65
a 68 let a nejpozději pak v den 65. a 68. narozenin. Po 68
roce věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při
řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty mu jej
předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6
měsíců do 1 roku. A právě pro seniory od 65 let v současné době probíhá projekt „Jedu s dobou“. Jedná se o
zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seniory. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém
Mýtě nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo
v neděli 20. května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je
zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz Policie vřele tento kurz doporučuje!
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co
nejméně studených sychravých dnů a co nejvíce dnů
krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického kraje.
www.obecrepniky.cz
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