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Řepníky, Pěšice a Popovec
vydává Obec Řepníky tel.: 469 671 501
úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00
Vážení spoluobčané,
končící volební období pro mne znamená i konec mého působení v zastupitelstvu Obce Řepníky, kde jsem byla 16 let.
Nejprve jako zastupitel za Pěšice, pak místostarosta a
posledních sedm let jako starosta obce.
Vždy jsem se snažila rozhodovat tak, abych prospěla obci.
Musím přiznat, že jsem občas žila v obavách, zda moje
rozhodnutí je opravdu to nejlepší, co mohu učinit pro naši
obec. Věřte mi, rozhodnout se je někdy velmi, velmi nesnadné.
Mnohým občanům se může zdát, že život v obci plynul bez
zakolísání svým volným tempem. Přitom však nevidí to množství rozhodnutí, které stojí za každou, i sebemenší investicí.
Je až neuvěřitelné, kolik různých problémů je třeba vyřešit,
aby z pohledu občana byl život v obci nerušený.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Za největší úspěchy uplynulého volebního období považuji:
- zateplení a oprava budovy ZŠ a budovy MŠ
- obnova úřadovny OÚ po požáru
- vytvoření a vysvěcení obecních symbolů – znak a
vlajka
- odkoupení několika zchátralých domů v Řepníkách,
jejich demolice a následný prodej na stavbu rodinných domů
- zasíťování a prodej stavebních parcel směr Domanice
- dobudování komunikací v obou lokalitách stavebních
parcel, parkovací plocha před hřbitovem a KD
- rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ i ZŠ, kompletní rekonstrukce kuchyně v MŠ
- rekonstrukce hospody včetně kuchyně v KD Řepníky, výměna oken a dveří v KD, oprava vnitřních prostor v KD – elektroinstalace, broušení parket, výmalba
- odkup fary v Řepníkách
- oprava cesty a příkopu v Pěšicích, nová pergola
- dětské hřiště v Pěšicích a Popovci
- oprava kapličky v Pěšicích
- oprava hasičárny v Řepníkách a v Popovci
- příprava projektové dokumentace na odkanalizování
obce, odbahnění horního rybníčka
- dopravní pasport
- podpora ZŠ a MŠ, obě zařízení mají naplněný stav
- podpora Jednoty Hlinsko
- kulturní a sportovní akce (Svátek světýlek, Rozsvícení vánočního stromu + jarmark, beseda
www.obecrepniky.cz
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s důchodci, adventní koncerty, dětský karneval,
Společenský ples, divadelní představení, Řepnický
pohádkový pochod, ukončení prázdnin)
Vážení občané, můžeme být všichni hrdi na svou obec i na
to, co všechno se podařilo. Já bych na tomto místě ráda
poděkovala všem zastupitelům za spolupráci, některým za
nesmírnou morální podporu, jiným za to, že přijali naši
společnou myšlenku – vizi, jak postupně naši obec rozvíjet. Především bych ráda poděkovala panu Liboru Hladíkovi, mému zástupci, který se mnou vydržel až do konce a
taktéž paní Pavlíně Němcové, protože i ona pomáhala řešit
problémy a úkoly s uvedenými aktivitami spojených.
Děkuji i Vám, občanům, za trpělivost a pochopení, že ne
všechno jde tak rychle, jak bychom si přáli. Někteří z Vás
byli a jsou pro nás oporou. Nezapomeňte, prosím: morální
opora a podpora – to je to, co každý starosta velmi potřebuje, aby věděl, že si lidé cení úsilí, které vkládá do
své práce, která patří mezi nejzajímavější, nejpestřejší,
ale i nejnáročnější.
Přeji naší obci šťastnou budoucnost a novému zastupitelstvu obce tvůrčí a přátelskou atmosféru, hodně elánu,
odvahy a „zdravého rozumu“. A také pracovitosti a vytrvalosti, protože bez ní to nejde. Přeji nastupujícímu vedení, aby přistupovalo ke svému poslání alespoň tak, jak
jsme to dělali my. Aby příští léta, která zde budeme společně prožívat, byla klidná, přátelská a pohodová.
Ing. Stanislava Dostálová
starostka obce
www.obecrepniky.cz
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

8.10., 22.10.
5.11., 19.11.
3.12., 17.12., 31.12.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

www.obecrepniky.cz

6.10., 20.10.
3.11., 17.11.
1.12., 15.12., 29.12.
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 27.8. 2018
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s ČEZ Distribuce, a. s.
2. ZO projednalo a schválilo příspěvek Jednotě
Hlinsko ve výši 40 000 Kč na provozování prodejny
v obci.
3. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Aleše a
Marie Dostálových z Pěšic o koupi pozemku.
4. ZO Řepníky schvaluje Místní program obnovy
venkova 2014-2020, Dodatek č. 2.
5. Různé
- starostka informovala o kontrole sběrného dvoru
bez závad
- je nutné vyhotovit nový provozní řád sběrného
dvoru
- je nutné vyhotovit nový provozní řád dětského
hřiště, některé prvky jsou nevyhovující
- obdrželi jsme záporné stanovisko k místní úpravě
provozu na pozemních komunikacích (změna
umístění začátek a konec obce ve směru Libecina)
- došlo k zahájení správního řízení o souhlasu k
trvalému vynětí půdy ze zemědělského půdního
fondu p.č. 102 v k.ú. Řepníky o výměře 3 m2
- 13. září 2018 proběhlo přezkoumání hospodaření
obce
- byl zkolaudován STL plynovod v I. Lokalitě
(Domanice)
www.obecrepniky.cz
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- starostka informovala o situaci ohledně psů v čp.
5 Popovec
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 27.9. 2018
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo žádost P. Sodomky o koupi pozemku, prodejní cena 250 Kč/m2 .
2. ZO projednalo a schválilo žádost Ing. Křepelky o
koupi pozemku
3. ZO projednalo a schválilo žádost J. Jirsáka o koupi
pozemku.
4. ZO projednalo a schválilo žádost P. Němcové o
změnu územního plánu Obce Řepníky.
5. ZO projednalo a podstoupilo rozhodnutí novému zastupitelstvu ve věci žádosti V. Surové o dlouhodobém pronájmu kulturního domu v Řepníkách a ve věci žádosti spolku U VLASTY o pronájem stavební
parcely p. č. 4 v k. ú. Řepníky.
6. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2018 –
Provozní řád výpočetní techniky.
7. Různé
- kolaudace místní komunikace u stavebních parcel
- kolaudace hospody v KD a komunikaci u parcel
- zhodnocení uplynulého volebního období
- stížnost pí Borovcové
- stav ve věci petice v Popovci
- cesta pod Bětníkem
www.obecrepniky.cz
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
ŘÍJEN
50 LET
Mrázková Martina
60 LET
Syrová Hana
Šípková Libuše
88 LET
Nešpor Stanislav
LISTOPAD
70 LET
Severová Marie
85 LET
Štosek František
86 LET
Blatlingová Drahomíra
PROSINEC
60 LET
Fišman Blahoslav
65 LET
Budák Vlastimil
81 LET
Prokop Jaroslav
Jirsák Josef
82 LET
Borovcová Marie

Řepníky
Popovec
Řepníky
Řepníky

Řepníky
Řepníky
Pěšice

Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ !!!
www.obecrepniky.cz
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Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
– zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
> poraďte se o zabezpečení s odborníky září je ve znamení tématu zodpovědnosti - často skončily dovolené, je zahájena školní docházka, jsme „dobiti“ energií na další pracovní etapu a v této souvislosti stojí za zmínku i předvolební aktivita nových kandidátů. Takřka v každém čísle
aktualit z MAS vyzýváme k zapojení do diskuse o potřebách regionu, ke spolupráci při hledání cest, jak můžeme
nám dostupnými prostředky napomoci spokojenému a příjemnému životu místních lidí. Kupodivu i přes lokální předvolební výkřiky o potřebě změn jsme však skutečný zájem
nezaregistrovali – je jasné, že běžný občan řeší úplně jiné
starosti, ale budoucí zastupitel? Zástupce hlasu veřejnosti? Nový zájemce se neobjevil, i když v diskusích a prohlášeních padá mnoho slibů. Tak nezbývá než věřit, že
mezi zastupiteli zůstanou lidé, které situace ve městech,
obcích a okolí opravdu zajímá, které neobtěžuje vyplnit
např. dotazník o potřebách seniorů, nemocných a mladých
rodin s dětmi, přestože je to již např. 50tý dotazník v
tomto roce, kteří i v pozdních odpoledních hodinách přijdou diskutovat a hledat řešení, i když byli celý den v
práci a obětují svůj volný čas ve prospěch zlepšení života
ostatních. Místní akční skupiny jsou výjimečné tím, že
umožňují sloučit potřeby veřejného sektoru (obce), zájmových organizací i podnikatelů. Neexistuje obdobná organizace, svazky obcí, mikroregiony, zájmová sdružení,
www.obecrepniky.cz
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profesní svazy vždy hájí určitý úhel pohledu. MAS jsou
apolitické a díky svému složení prospěšné všem stejně, ale
pouze za předpokladu, že o to lidé stojí a chtějí této
možnosti využít. I proto proběhlo kontaktování podnikatelů v území a během podzimu se sejdou zakládající členové
Klubu podnikatelů MAS. Jejich úkolem bude nalézt shodu
na tom, co v nejbližších letech usnadní rozvoj podnikání na
našem území. Protože tyto cesty se nastavují NYNÍ, o
těchto řešeních nyní vyjednávají i zástupci NS MAS ČR
se zástupci ministerstev a zástupci Evropské komise. Ale
nemá smysl vyjednávat bez kvalitní znalosti potřeb. Je
těžké znát aktuální potřeby, aniž si je řekneme, napíšeme,
sdílíme. I proto MAS podporuje výstavbu komunitních
center a snahy, aby se veřejná diskuse stala rozumným
nástrojem mapování potřeb obyvatel. Zároveň bychom
touto cestou rádi poděkovali za práci a podporu starostům
měst Skuteč, Luže, Chrast, Hrochův Týnec a obcí Předhradí a Hroubovice, kteří trvale pomáhají hledat prostor
pro rozvoj regionu. Vlna podzimních výzev pro školy a zájmové a neformální organizace, sociální bydlení a zaměstnanost je otevřená všem vhodným žadatelům, neváhejte
nás kontaktovat. Stále nás zajímají vaše nápady, záměry,
aktivity, které můžete posílat prostřednictvím Sběru záměrů nebo na adresu info@masskch.cz. Rádi také zdarma
zveřejníme informace o vašem podnikání v rubrice
MÍSTNÍ SLUŽBY A PRODUKTY. Na webu MAS pro vás
nově připravujeme zajímavosti z oblasti vědy, techniky a
tzv. CHYTRÝCH řešení pro zkvalitnění života ve městech i
obcích. A úplnou novinkou jsou inspirace v oblasti ZDRAVÍ.
www.obecrepniky.cz
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POLICIE RADÍ: ZABEZPEČENÍ CHAT A CHALUP
PŘED ZIMOU
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a
chalupářů z letních sídel. Proto bychom se v dnešním
článku rádi zaměřili na rady, jak ochránit své rekreační
objekty před zimou. Máme na mysli především objekty,
které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze
říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí,
tudíž ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové se
svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly
chatových oblastí, není v silách policie, aby uhlídala
všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto objektů
musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
* zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými
zábrannými prostředky
* věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní
dveře, okna, verandy
* pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou
ochranu, kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého
mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované
ochrany soukromých bezpečnostních služeb
* nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
* pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
www.obecrepniky.cz
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* zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
* cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů,
nenechávejte se v opuštěných objektech
* chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo
požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
*sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
* při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých
osob a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes
vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i
jistotu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ tisková mluvčí policie Pardubického
kraje

ŘEPNÍKY – ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Obec Řepníky připravuje projektovou dokumentaci na
splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Vzhledem
ke geologickému podloží a množství inženýrských sítí
v úzkých uličkách byl vybrán systém tlakové kanalizace.
Tlaková kanalizace je řešena s použitím technologického
zařízení pro tlakovou kanalizaci tak, že všechny splaškové
vody (z WC, koupelny, kuchyně, prádelny...) budou z nemovitosti samospádem svedeny gravitační přípojkou do čerpací šachty, která bude umístěna v místě u stávající žumpy (septiku, domovní čistírny). Tyto šachty nahradí tedy
www.obecrepniky.cz
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septiky, žumpy nebo domovní čistírny, které budou vyřazeny z provozu a po vyčerpání obsahu mohou být využívány např. jako nádrž na užitkovou vodu.
Čerpací šachta je kruhová a má průměr 0,8 - 1,0m a
hloubku 1,8 - 2,0m. Z čerpací šachty budou pomocí čerpadla, které je osazeno zároveň drtičem pevných částic,
splašky čerpány tlakovým potrubím průměru 40 -50mm do
hlavního řadu a dále na čistírnu odpadních vod.
Aby gravitační přípojky z nemovitosti do čerpacích šachet nebyly zbytečně moc dlouhé, lze předpokládat, že
čerpací šachta bude většinou umístěna v blízkosti stávajících septiků, žump nebo domovních čistíren, a to na soukromých pozemcích. Šachta může být přizpůsobena i pro
přejezd vozidel. Podmínkou pro umístění šachet je přístupnost šachet pro techniku při výstavbě či provozu
(čištění).
U čerpací šachty je třeba umístit elektrickou skříňku
(rozměry v×š×h=20 cm × 30 cm × 17 cm). Skříňka se umísťuje maximálně 5 až 7 m od šachty, přišroubováním na
stěnu připojovaného objektu nebo zasekáním do zdiva.
Tam, kde není možné toto řešení, umísťuje se skříňka na
samostatný kovový piliřek přímo k šachtě. Do skříňky bude přiveden elektrický kabel z elektrorozvodu Vašeho
domu (napětí 400 V).
Aby umístění čerpací šachty a elektrické skříňky vyhovovalo Vašim konkrétním podmínkám, žádáme Vás, abyste si
před návštěvou projektanta rozmysleli, resp. upřesnili,
její umístění v souladu s níže uvedenými technickými podmínkami. Po dohodě s Vámi bude umístění šachty projektantem zaneseno do projektové dokumentace.
www.obecrepniky.cz
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Technické podmínky pro umístění čerpací šachty:
1) Možnost napojení všech splaškových samospádových
ležatých odpadů z domu do čerpací šachty (nenapojují
se dešťové vody!).
2) Nejbližší doporučená bezpečná vzdálenost šachty od
jiných staveb (domy, stodoly, zděné ploty, apod...) je
2,0m z důvodu ochrany statiky těchto staveb při provádění výkopu.
3) Přístupnost místa z důvodu hloubení a osazení čerpací
šachty.
4) Šachta nesmí být umístěna v trase jiných podzemních
technických vedení - vodovod, plynovod. Přitom nejmenší možná vzdálenost od plynu je 1,0 metru.

Návštěva projektanta bude probíhat v dopoledních a odpoledních hodinách. Přesné datum bude oznámeno dostatečně dlouho dopředu.
Kontakt na projektanta akce:
RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
telefon: 773 638 385 v pracovní době (7:00 – 15:30)
e-mail: sejnoha@recprojekt.cz

www.obecrepniky.cz
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ZMĚNA OTVÍRACÍ DOBY POŠTY V ŘEPNÍKÁCH do
31.10. 2018
PONDĚLÍ 8:00 – 9:00, 13:30 – 15:30
ÚTERÝ 8:00 – 10:00
STŘEDA 8:00 – 10:00
ČTVRTEK 13:30 – 15:30
PÁTEK 8:00 – 10:00

TENISOVÝ TURNAJ (LIBOR HLADÍK)
V sobotu 29.10.2018 se konal na tenisovém kurtu
v Řepníkách již 9. ročník tenisového turnaje amatérů ve
čtyřhře o pohár starostky obce ŘEPNÍKY. Letošního „odloženého“ ročníku se zúčastnilo 5 dvojic, turnaj se hrál
systémem každý s každým a dvojice na 3-4. místě hrály
utkání o konečné 3.místo a dvojice na 1-2. místě o celkového vítěze.Tůmovi (otec/syn) ve finále zvítězili nad vítězi základní části Herynkovi (otec/syn) v poměru 7:5,
bronz vybojoval Aleš Hájek s Matějem Dostálem po vítězství nad dvojicí Černý / Šenk v poměru 6:3 a konečné
5. místo patří Liborovi Hladíkovi a Jendovi Dostálovi.
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