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vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501 

úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00 
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Vážení a milí, 

dovolte mi, abych Vás nejdříve přivítala za celé zastu-

pitelstvo v Novém roce 2019 a popřála Vám krásné a 

voňavé jaro, veselé Velikonoce. 

 

Dále mi dovolte, abych Vám sdělila, které akce jsme 

již měli a které nás teprve čekají. 

-Začnu Tříkrálovou sbírkou, která proběhla, musím říct 

velice úspěšně, v jednotlivých obcích se vybralo: za 

obec Řepníky 6 115 Kč a obce Pěšice a Popovec  

3 874 Kč. 

- Dne 20.1.2019 se v kulturním domě konal Hasičský 

ples, který se našim hasičům povedl a sklidil úspěch. 

- Dne 22.2.2019 se v kulturním domě pořádal dětský 

karneval, dětí přišlo spousty, byl pro ně přichystán 

bohatý program (hry, odměny, tanec), užili si to 

všichni včetně nás a rodičů. Účel dne byl splněn a 

úsměvů bylo na rozdávání. 

- Dne 22.2.2019  se též v kulturním domě uspořádal 

Společenský ples, o který byl také velký zájem, účast 

byla hojná a ples se celkově vydařil.  

- Dne 16.3.2019 jsme pořádali sbírku v KD na Diakonii 

Broumov, mohli jste přispět svým vyřazeným  

oblečením, těm kteří to potřebují.  

- Dne 23.3.2019 jsme v kulturním domě pořádali  

Josefovskou rockovou zábavu, kde účinkovala kapela 

„Legend rock“, nadaní muzikanti z Proseče. Novinkou 

byl stánek s Jackem Danielsem. A v nabídce bylo i  

výborné jídlo.    
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A co nás ještě v tomto roce čeká: 

- Dne 6.4.2019 ve 13 hodin se obec Řepníky zapojí do 

akce „Ukliďme Česko“ do akce se může připojit každý, 

kdo má chuť udělat dobrý skutek pro naši obec,  

společně uklidíme skládku, na které je to, co tam být 

nemá, dolní rybník a chráněný les kolem rybníka,  

příkopy kolem obce a Poklonu. 

- Dne 13.4.2019 od 13 hodin se bude konat Veliko-

noční Jarmark, na který jste srdečně zváni a kde si 

buď můžete nakoupit nějaké hezké dekorace na jaro, 

nebo si své výrobky jít prodat. Prodejci se musí  

přihlásit na obecním úřadě u paní Němcové. 

- Dne 30.4.2019 se můžete těšit na tradiční „Pálení 

čarodějnic“. Přijďte si opéct párek a přivítat tím 

s námi jaro. 

- měsíc květen pak budeme věnovat přípravě  

„Pohádkového pochodu“, který se bude konat 

15.6.2019, kam se na nás letos přijede podívat paní 

Inka Rybářová, která nám zazpívá, zatančí a potěší 

děti. 

- o dalších akcích Vás budeme informovat, na interne-

tových stránkách nebo facebooku. 
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A teď od zábavy k povinnostem: 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

DUBEN 8.4. 22.4 

KVĚTEN  6.5 20.5 

ČERVEN 3.6. 17.6.  

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

DUBEN 6.4 20.4 

KVĚTEN 4.5 18.5 

ČERVEN 1.6 15.6    -    29.6 

 

Veřejné zasedání obce Řepníky ze dne 

23.1.2019 v 17:00 hod. 
1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č.3 ke Smlouvě 

Program obnovy venkova Řepníky 2014-2020, týka-

jící se modernizace dětského hřiště. 

2. ZO projednalo a neschválilo žádost p. Grubnera k  

výpomoci s veřejnými pracemi v místě Popovec. Z 

důvodu nedostatku náplně práce. 

3. ZO projednalo a schválilo nové provozní řády Kul-

turního domu a Dětského hřiště. 

4. ZO projednalo a schválilo žádost o dotace na mo-

dernizaci dětského hřiště. 

5. ZO projednalo a schválilo žádost spolku U VLASTY 

– pronájem parcely č. 4, zapsané v k. ú. Řepníky, 
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plocha u požární nádrže, k podnikatelskému záměru, 

provoz stánku s občerstvením na dobu od 

20.6.2019 – 31.8.2019. 

6. ZO projednalo a schválilo delegáta pro VaK Chru-

dim pro účast na valné hromadě, Jiřího Mlejnka. 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost firmy REMA 

AOS o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadů 

z obalů, zůstaneme u spolupráce s firmou EKO-

KOM, a.s. 

8. ZO projednalo a neschválilo žádost firmy Lungta o 

zapojení se do kampaně „Vlajka pro Tibet“. Vyjád-

ření podpory vyvěšením tibetské vlajky. 
9. různé - Termín sčítání zvěře – 2.3.2019 

 

Z veřejného zasedání obce Řepníky, 

konaného dne 13.3.2019 v 17:00 hod.   
1. ZO projednalo a schválilo požádání odbor dopravy o 

povolení dopravních zrcadel na Řepníkách do zatáč-

ky k panu Ševčíkovi a k paní Surové. Na Popovci k 

panu  

Syrovému. 

2. ZO projednalo opravu požární nádrže. Vypracováva-

jí se nabídky na bazénové folie či navrhnutí jiného 

řešení. 

3. ZO projednalo dokončení projektu na ČOV a tlako-

vou kanalizaci. Na začátku dubna se budou rozesí-

lat smlouvy na podpisy účastníků stavby. 
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Samotnou stavbu kanalizace jsme pozastavili z  

důvodu prozkoumání dalších mozností a informaci. 

4. ZO projednalo a schválilo cenu za pronájem pozem-

ku, na stánek letního občerstvení u požární nádrže 

za 200 kč na měsíc, pod podmínkou čistoty a po-

řádku v okolí. 

5. ZO projednalo nápad kamerového systému v obci. V 

současné době čekáme na vypracování nabídek. 

6. ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele služeb 

v oblasti GDPR. Předchozí smlouva s PC COMPEM 

bude ukončena 1.5.2019. Nový dodavatel je Sdru-

žení místních samospráv. 

7. ZO projednalo a schválilo Zprávu o uplatnění územ-

ního plánu Řepníky za období 8/2014-11/2018. 

8. ZO projednalo nové místo na bioodpad. Bude za 

sběrným dvorem, u cesty, jak býval stoh. Zahájení 

sezóny 1.4.2019. 

9. ZO projednalo a schválilo vstup obce Řepníky do 

Sdružení místních samospráv České republiky. 

10. ZO projednalo a schválilo cenu palivového dřeva za 

650 kč/m3 

 

Pár užitečných rad, co by Vás mohli zajímat oh-

ledně kontejneru na bioodpad:  

Pro kontejner máme nové umístění, bude za 

sběrným dvorem u cesty, jak býval stoh, od 

1.4.2019. Žádáme Vás, abyste celé větve nedá-



7                        Řepnický  zpravodaj č. 65      duben  2019 

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

vali do kontejneru na bioodpad, ale vozili za zá-

voru ke skládce na rokli. 

Bioodpad😊 

- listí, tráva, plevel 

- zbytky ovoce a zeleniny 

- čajové sáčky 

- kávová sedlina 

- dřevní štěpka z větví stromů a keřů 

- zbytky rostlin 

- piliny 

- hlína z květináčů 

- spadané ovoce 

- skořápky ořechů a vajec 

- peří, vlasy 

 

Do Bioodpadu nepatří☹ 

- jedlé oleje 

- kosti, kůže, maso 

- uhynulá zvířata 

- exkrementy masožravých zvířat 

- znečištěné piliny 

- stavební suť 

- plechovky 

- komunální odpad 

- ostatní biologicky nerozložitelné odpady 

Děkujeme Vám, že s námi třídíte odpad. 
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Naše aktuální téma  

Vážení spoluobčané 

Dovolte mi, abych Vás informoval o plánované tla-

kové kanalizaci v obci. Obec si nechává vypracovat 

projekt na vybudování tlakové kanalizace, která by-

la dle projektantů nejvhodnějším řešením. V úvahu 

však připadá více alternativ jak řešit odkanalizování 

obce. Jedním z nich je ponechat funkčnost septiků, 

ale bez přepadů, provést opatření proti průsaku, 

tedy, aby byl 100% těsný. Obecní zastupitelstvo se 

rozhodlo dokončit projekt, který však nebude rea-

lizován, alespoň ne do doby, kdy bude jasné, na ko-

lik vybudování této kanalizace vyjde. Prvotní pro-

počty jsou dle našeho názoru nízké a cena by byla 

vyšší o vícenáklady z hlediska realizace. Obec by se 

tedy nezdravě zadlužila a realizace dalších projek-

tů by byla ohrožena. Proto jsme se rozhodli tomuto 

problému se více věnovat a zajistit veškeré podkla-

dy pro budoucí řešení odkanalizování obce. Tento 

problém se netýká pouze obce Řepníky, ale řešíme i 

Pěšice a Popovec. V případě dotazů nás kontaktuj-

te, budeme se snažit vaše dotazy zodpovědět. 

Ing. Karel Hašek, DiS. 
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                  JUBILEA V NAŠÍ OBCI 

DUBEN      

50 LET 

Hrouzek Jaroslav             Popovec 

60LET 

Pappová Hana            Řepníky 

80 LET 

Severová Anna            Řepníky  

90 LET 

Vyskočilová Jaroslava       Pěšice   

94 LET 

Vyskočil Jaromír               Pěšice 

KVĚTEN 

80LET 

Flídr Josef                       Řepníky 

ČERVEN 

70 LET 

Pokorná Jindřiška             Řepníky 

 85 LET 

Marie Langerová               Řepníky 

86 LET 

Syrová Božena                  Řepníky 
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Přejeme hlavně zdravíčko, lásku, pohodu 

a úsměv na rtech. 

 

Dovolte, abych poděkovala panu Jaroslavovi Klime-

šovi, který věnoval obecnímu úřadu výjimečnou kni-

hu Historii ochotnického divadla v Řepníkách, kte-

rá je velice drahocenným šperkem a krásnou vzpo-

mínkou. Pro mne samotnou je to srdeční záležitost 

a je mi ctí Vám touto cestou poděkovat. Jste výji-

mečný člověk a máte můj obdiv a velký Dík. Je to 

překrásná kniha a jsem hrdá, že jsme zde měli tolik 

nadaných lidí, kteří měli chuť a energii bavit lidi, 

rozdávat úsměvy a díky Vám pane Klimeši, všechny 

máme v této knize. Když ji otevřu a začnu číst, pa-

dá na mě příjemný pocit a radost, kolik lidí se schá-

zelo na představení a právě tito lidé by byli na Vás 

hrdi. Nikdy nezapomeneme. 

Kniha je uložena na obecním úřadě a pokud budete 

mít zájem, můžete přijít a nahlídnout do ní. 
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Motto, které jste mi věnoval: Každá větev má 

někde své kořeny. Když větev od kořenů oddělíme, 

přestane plodit a zbude z ní jen haluz na otop. Po-

něvadž Náš čas je vyměřen a nepůjdeme více touto 

cestou, udělejme každý něco, aby lidé poznali, že 

jsme tu byli. 

Od srdce Vám děkujeme  

 

 
 

 

 

 

 



12                        Řepnický  zpravodaj č. 65      duben  2019 

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

Závěrem tohoto zpravodaje děkujeme Janě Fránero-

vé, která psala do konce roku 2018 již několik let Ře-

pnický zpravodaj a přejeme Janě a celé rodině, ať se 

jim vše jen daří. 

 
 

 

Zpravodaj zpracovala a napsala místostarostka Zdeňka Baťová. 


