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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 

 
 

 

DO 31.7.2018 MUSÍ BÝT PODÁNY 

KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY 

DO ZASTUPITELSTVA OBCE. IN-

FORMACE JSOU NA STRÁNKÁCH 

OBCE ŘEPNÍKY (ÚŘEDNÍ DESKA ON-

LINE) 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

ČERVENEC  2. 7., 16. 7., 30.7. 

SRPEN   13. 8., 27.8. 

ZÁŘÍ   10. 9., 24.9. 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

 

ČERVENEC  14. 7., 28.7. 

SRPEN  11. 8., 25.8. 

ZÁŘÍ   8. 9., 22.9. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 16.4 2018 v 17:30 hod. v Řepníkách 

 

1. ZO projednalo a schválilo jako dodavatele 

plastových oken a dveří v KD firmu Forplast, s. r. o. 

Skuteč. 

2. ZO projednalo a schválilo opravu elektroinstalace 

na sále KD 

3. ZO projednalo předběžné výsledky 

inženýrskogeologického průzkumu. Z hlediska 

těžitelnosti hornin ve výkopech se lze jednoznačně 

přiklonit k tlakové kanalizaci. Doporučeno osobní 

setkání s p. Faltou, RECprojekt, s. r. o 

4. ZO projednalo projekt sociálního bydlení 

v Řepníkách. Zatím rozhodnutí o zažádání o dotaci 

odložilo. 
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5. ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu 

o výkonu přenesené působnosti na úseku 

projednávání přestupků mezi Obcí Řepníky 

a Městem Vysoké Mýto 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 2.5. 2018 v 17:00 hod. v Řepníkách 

 

1. ZO projednalo a schválilo odkup pozemkové parcely 

č. st. 49 k. ú. Řepníky 

2. ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku ke 

Smlouvě o dílo s firmou RECprojekt, s. r. o. 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí do-

tace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Řepní-

ky – ČOV a splašková kanalizace – DÚR“ ve výši 

250 000 Kč. 

4. ZO projednalo a schválilo uzavřít smlouvu s firmou 

PC COMP, s. r. o. Vysoké Mýto - GDPR 

5. ZO projednalo a schválilo odkup nemovitosti včetně 

přilehlých pozemků p. č. st.1, 1/1 a 1/2 vše v k. ú. 

Řepníky. 

6. ZO projednalo a schválilo rekonstrukci kuchyně 

v MŠ. 

7. Různé 

- místostarosta informoval o průběhu oprav v KD 

v Řepníkách 

- o letních prázdninách se budou brousit parkety ve 

třídách ZŠ  a třídy se  vymalují 

- na sraz rodáku na Popovci obec poskytne příspě-

vek 15 000 Kč 
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 6.6. 2018 v 17:00 hod. v Řepníkách 

1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č.IV-12-2017431/VB/01, Řepníky 

č. p. 26 – výměna knn 

2. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2018 

„Směrnice pro práce s osobními údaji“ 

3. ZO projednalo a schválilo Spisový a skartační plán. 

4. ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce 

a závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017 bez výhrady. ZO schvaluje účetní závěrku 

obce, ZŠ a MŠ za rok 2017 a rozdělení výsledku 

hospodaření školy ve výši 16 008,34 Kč 

do rezervního fondu. 

5. ZO projednalo a schválilo udělení výjimky 

z nejvyššího počtu dětí (24) v Mateřské škole 

v Řepníkách. 

6. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnu-

tí dotace z Programu obnovy venkova na akci 

„Oprava Kulturního domu v Řepníkách“. 

7. ZO projednalo a schválilo poskytnout finanč-

ní příspěvek 3 000 Kč Lince bezpečí 
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

ČERVENEC 

50 LET 

Lebeda Roman  Řepníky 

65 LET 

Skipala František  Řepníky 

70 LET 

Pokorná Božena  Řepníky 

82 LET 

Zavadilová Marie  Pěšice 

89 LET 

Řeháková Alena  Řepníky 

SRPEN 

65 LET 

Kašparová Věra  Pěšice 

70 LET 

Holeňáková Marie  Řepníky 

82 LET 

Ševčík Václav   Řepníky 

ZÁŘÍ 

50 LET 

Flídr Miroslav   Řepníky 

55 LET 

Doležal Vladimír   Pěšice 

Prokopová Jana  Řepníky 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!! 
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Základní škola a Mateřská škola Řepníky 

Mateřská škola Řepníky – hodnocení školního roku 

2017/2018 

V září 2017 jsme slavnostně uvítali ve školce 25 dětí, 

z toho šest předškoláků. V tomto školním roce se 

nám sešlo 18 chlapců a 7 děvčat. Během září 

si děti zvykaly na prostředí a denní režim v mateřské ško-

le, seznámily se s novými kamarády i personálem MŠ. 

19. září jsme společně se základní školou jeli na celodenní 

výlet do Pekla na Čertovině. Od října do ledna děti 

z mateřské školy absolvovaly kurz hry na africké bubny 

džembe s Pavlem Jasanským. Po celý školní 

rok také některé děti chodily na kroužek flétničky. 

Pro rodiče jsme připravili celkem tři setkání v rám-

ci šablon EU. Rodiče měli možnost navštívit v MŠ před-

nášku o logopedii, jednotlivých životních etapách a o zá-

kladech první pomoci u dětí. 

26. listopadu jsme uspořádali úspěšný vánoční jarmark, 

který byl součástí akce Rozsvícení vánočního stromu. Na 

konci listopadu jsme také navštívili divadlo ve Vysokém 

Mýtě, kde děti shlédly představení Hrátky na pohádky. 

V prosinci jsme si s dětmi užívali adventní pohody a těšení 

se na Vánoce, předvedli jsme čertovskou besídku 

pro důchodce a rodiče v místním kulturním domě. Také 

jsme si s dětmi upekli vánoční perníčky a slavnostně jsme 

rozbalili dárečky pod vánočním stromečkem. 

V zimních měsících jsme zažili také mnoho zajímavého. Na 

začátku února nás navštívil myslivec se svojí přednáškou o 

myslivosti a lesní zvěři. Pro děti jsme připravili karneval 
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se spoustou soutěží a tancem. Také jsme ve školce shlédli 

program Muzikantík – Bajky, a když nám přálo počasí, 

chodili jsme ven hrát si se sněhem a stavět sněhuláky. 

V březnu – Měsíci knihy jsme navštívili městskou knihovnu 

v Luži a jeli jsme také do Vysokého Mýta na divadelní 

představení Pipi, dlouhá punčocha. 

V dubnu – Měsíci bezpečnosti se děti seznámily s pravidly 

silničního provozu a zasoutěžily si při dopravní soutěži na 

předem připraveném dopravním hřišti. Opět jsme jeli do 

divadla, tentokrát na představení Putování ztrace-

né kapky. 

Na konci dubna jsme jeli na celodenní výlet do ZOO 

v Jihlavě, cestu autobusem jsme dostali zdarma sponzor-

ským darem od firmy Iveco, a.s. 

V květnu nás ve školce navštívilo divadlo s pohádkou 

O Lesíčkovi. Děti se tak hravou formou dozvěděly mnoho 

informací o ochraně životního prostředí. 9. května také 

proběhl zápis do mateřské školy, kdy jsme opět pro příští 

školní rok naplnili kapacitu MŠ, tj. 25 dětí. 

V květnu nás také ve školce navštívil milý 

pan včelař, který úžasně dětem povyprávěl o životě včel 

a děti si také mohly vyzkoušet spoustu různých pomůcek 

včelaře a ochutnat sladký med. 

15. května jsme pozvali všechny maminky na vystoupení k 

jejich svátku a společně jsme poté vytvoři-

li krásné obrázky ubrouskovou technikou. 

1. června jsme jeli ke Dni dětí na výlet do Luže, kde si 

děti prohlédly zvířata Košumberku, pohrály si na dět-

ském hřišti a odměnily se zmrzlinou. 
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Na konci června jsme na zahradě MŠ uspořádali slavnost-

ní rozloučení s našimi předškoláky, při kterém děti 

shlédly cirkusové vystoupení, drezúru zvířat a zaskákaly 

si na skákacím hradě. 

V průběhu letních prázdnin nás opět čeká rekonstrukce, 

tentokrát školní kuchyně. 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za ochotu, spo-

lupráci, sponzorské dary i pomoc při sběru starého papíru, 

baterií a elektrozařízení. 

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázd-

niny, 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 Řepník 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/2018 

Začátkem září jsme se vydali na celodenní výlet za čerty 

do Pekla Čertovina u Hlinska a na Veselý Kopec. Zde se 

děti seznámily s životem lidí na vesnici v 19. a 20. století. 

V říjnu proběhlo na naší škole natáčení pořadu Šikulové. 

Děti se proměnily v malé herce a zúčastnily se natáčení 

jednoho dílu, který byl následně odvysílán v televi-

zi. Školáky také navštívila paní Olga Sigic se svým ani-

mačním programem na téma: Zvyky a obyčeje cizích zemí. 

Ve škole jsme oslavili Halloween, žáci dorazili ve straši-

delných maskách, vydlabali si dýni, a také si upekli bábov-

ku z hokaido dýně. Na podzim nás potěšila výhra v soutěži 

o nejlepší zpracování regionální potraviny, kdy jsme s 

dětmi zavařovali řepu. Adventní čas žáci zahájili zpíváním 

u vánočního stromečku a vánočním jarmarkem. Do školy 

za námi přijela paní Bc. Soňa Krátká z regionálního muzea 
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ve Vysokém Mýtě, která si pro děti připravila povídání o 

adventu tzv. Adventní spirálu s rozsvěcením svíček. V 

prosinci naši školu navštívil Mikuláš s čertem a v kultur-

ním domě jsme uspořádali Čertovskou besídku pro dů-

chodce a rodiče. S vánočním časem jsme se rozloučili ja-

ko Tři králové, kdy si děti již tradičně upekly tříkrálovou 

bábovku, která v sobě skrývala korunu pro štěstí. V únoru 

čekalo na děti hudební vystoupení Muzikantíka věnované 

hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů. Karnevalovým 

rejem jsme oslavili masopust, kdy na děti čekala řada her 

a soutěží. V dubnu se konal zápis dětí do 1. třídy, kterého 

se zúčastnili 3 předškoláci. Velikonoční svátky přiblížila 

dětem paní Johanka Jirásková, která na naší škole vede 

náboženství. Na jaře jsme se vydali do Vysokého Mýta na 

cestopisnou přednášku s projekcí na téma: Záhadná a 

drsná Namibie. Ve školce děti shlédly divadýlko „Zvířátka 

ze statku“ a „O Lesíčkovi“. V dubnu na školáky čekal pro-

jektový den „Veselé zoubky“, kde děti obdržely moc pěk-

né dárečky. Díky sponzorskému daru od firmy Iveco jsme 

se vydali na celodenní výlet do ZOO Jihlava. Zahájili jsme 

plavecký kurz v nově zrekonstruovaném bazénu ve Vyso-

kém Mýtě. V rámci projektu „Ovoce do škol“, kdy žáci 

pravidelně po celý rok dostávali ovoce a zeleninu, jsme 

zdarma obdrželi ochutnávkový koš plný ovoce a zeleniny. 

Květen již tradičně patřil maminkám a jejich svátku, děti 

si společně s maminkami vyrobily malé dárečky. V týdnu 

od 14. 5. do 18. 5. 2018 se konala škola v přírodě na chatě 

Klučanka v Dědově nedaleko Adršpachu. V červnu na děti 

čekal projektový den na téma: Finanční gramotnost. 



10                        Řepnický  zpravodaj č. 62      ČERVENEC 2018 

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

Na závěr školního roku jsme se vydali na den otevřených 

dveří hasičské stanice ve Vysokém Mýtě. Uspořádali jsme 

výlet do Luže a Hamzovy léčebny, opekli si špekáčky a se 

školním rokem jsme se rozloučili slavnostním předáním 

vysvědčení. 

Díky projektu EU - Šablony I. jsme mohli zařadit do výu-

ky čtenářský a matematický klub. Oba kluby byly velmi 

oblíbené a v příštích 2 letech se opět objeví v nabídce pro 

naše žáky. Naše škola opět žádá o Šablony II. a budeme 

čerpat především personální podporu až do roku 2020. Na 

mateřskou dovolenou odchází naše milá paní učitelka Mgr. 

Barbora Doubravová. Moc jí děkujeme za skvělou práci 

pro školu a přejeme hodně štěstí a radosti z děťátka. Pa-

ní učitelka si ponechá vedení čtenářského klubu, takže se 

s ní budeme pravidelně vídat. Obecní úřad nám o prázdni-

nách opraví v obou třídách parkety a nezbývá, než se tě-

šit na to, že se po prázdninách sejdeme odpočatí a plni 

elánu. 

Děkujeme všem zaměstnancům, sponzorům, obecnímu úřa-

du a přejeme příjemnou dovolenou. 
Mgr. Marie Beranová, ředitelka školy 

 
 

 

Žádáme občany a chalupáře, kteří nezaplatili 

poplatky za odpad a psi do 30. 6., aby tak 

učinili co nejdříve!!! 
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1. HASIČSKÉ OKRSKOVÉ ZÁVODY NA POPOVCI 

Dne 12. 5. se konaly historicky první okrskové závody 

na Popovci. Závodů se zúčastnily všechny 4 týmy: 

Střemošice, Popovec, Pěšice a Řepníky. Závody byly 

úspěšné a vydařené.  

Pořadí:  

    1. KOLO  2. KOLO 

1. Řepníky  37,95 s  NP 

2. Střemošice  41,30 s  NP 

3. Popovec  63,00 s  72,00 s 

4. Pěšice   NP   NP 

 

SRAZ RODÁKŮ NA POPOVCI 

23. června se konal 2. sraz rodáků na Popovci, při této 

příležitosti jsme si připomněli 700 let od první písemné 

zmínky o naší obci a 80 let od založení místního hasičské-

ho sboru.  

Oslavy zahájila paní starostka Stanislava Dostálová pro-

slovem, kde přítomné seznámila s historií i současností 

obce. Následoval proslov velitele SDH Jiřího Mlejnka ve 

kterém byly obsaženy významné momenty od založení až 

po současnost SDH Popovec. Program začal odhalením 

pamětní desky významného rodáka, provinciála pana B. 

Ambrože Svatoše. Poté následoval doprovodný program 

místních hasičů, do kterého se zapojili i děti.  

Kolem 16. hodiny jsme shlédli představení Agility – výcvik 

a přehlídka psů. Hned na to navazoval program taneční 

skupiny Papeto ze Zámrsku. Celé odpoledne mohli li-

dé navštívit výstavu fotografií a dokumentů týkajících se 
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naší obce. Během nabitého programu byl oceněn nejstarší 

občan, rodák a hasič.  

K večeru přijeli profesionální a dobrovolní hasiči 

z Vysokého Mýta, kteří předvedli ukázku vyproštění zra-

něné osoby z vraku vozidla. Mimo jiné si lidé mohli pro-

hlédnout kompletní vybavení cisternových vozidel CAS 

a pohotovostního vozu RZA-2. 

Poté jsme se všichni sešli na hřišti, kde proběhlo společné 

fotografování a pak už jen následovala volná zábava. 

K tanci a poslechu nám po celý den hrál Petr Fikejs. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na 

organizaci této akce, ale hlavně sponzorům za finanční 

podporu.  

Sponzoři: obec Řepníky, elektromontáže Jiří Mlejnek 

a bar Litomyšl.     

       Jana Fránerová 

Oceňovaní občané 
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ŘEPNICKÝ POHÁDKOVÝ POCHOD 2018 

Dne 9.6.2018 v naší obci proběhl jako tradičně pohádkový 

pochod. Letos to do poslední chvíle vypadalo, že se ani 

konat nebude.  

Naštěstí se vše v dobré obrátilo a nakonec pohádek bylo 

16.  

Na pohádkové cestě jste mohli vidět:  
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U kadaně – vodníky, Princeznu ze mlejna, Mášu a medvěda, 

Princeznu s drakem, pořádné peklo a pekelné čerty, piráty 

s Jackem Sparrowem, Rumcajse a Manku, pohádkovou 

vesničku s panem králem, víly z pohádky Řachanda, moud-

rého pana Krakonoše, ježibabu s Mařenkou, strašidelné 

upíry, milá tři prasátka, Macha a Šebestovou, krásné indi-

ány na koních a také Červenou Karkulku. 

V cíli této akce se mohly děti nechat malovat na obličej a 

mohly vyhrát něco krásného v bohaté tombole. Dále jste 

mohli vidět taneční představení skupiny Papeto 

ze Zámrsku a k tomu si dát chutné maso z grilu a skvělé 

pivo nebo jiné občerstvení. 

Jako závěrem této akce nás po celý večer měla rozprou-

dit kapela H.I.T.  z Litomyšle, ale bohužel kvůli deštíku, 

co přišel, kapela zrušila své vystoupení.  

Ale i tak se celý den vydařil a děti odcházely spokojené a 

šťastné domů. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, 

díky kterým jsme mohli dávat více odměn a udělat větší a 

bohatší tombolu pro všechny děti. Děkujeme. 

V neposlední řadě je velmi důležité s úctou poděkovat 

všem, kdo nám jakkoliv a s čímkoliv ochotně a s láskou 

pomáhali při uskutečnění této velké akce pro děti. 

Nesmírně si vás za vaši pomoc vážíme a víme, že bez vaši 

pomoci bychom to nezvládli. 

Vám všem ze srdce děkujeme, Zdena Baťová 

 


