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Vážení přátelé,  

uteklo to jako voda a máme zde další vydání našeho zpra-

vodaje. 

Dovolte mi, abych vás stručně seznámila s tím, co se 

v naší obci pořádalo a co se pořádat teprve bude. 

Dne 6.4 2019 se naše obec zapojila do celosvětového 

projektu „Ukliďme Česko“ Zaměřili jsme se na úklid okolo 

dolního rybníka a části lesa kolem něho. 

Na tuto akci bohužel přišlo velmi málo dobrovolníků, ale i 

přesto jsme udělali dost práce. Velmi nás překvapilo, kolik 

odpadu dokážeme „my lidé“ bezhlavě vyhodit do přírody. 

V této akci budeme pokračovat v příštím roce znovu, a 

proto mi dovolte požádat vás, nebuďte lhostejní a ukliďte 

si svůj odpad, vždyť to nezabere mnoho času a přírodě to 

jen prospěje. 

Všem, kdo jste nám přišli pomoc, děkujeme a vážíme si 

toho. 

Fotodokumentace části odpadu, co jsme uklidili: 
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Dne 13.4.2019 jsme pořádali Velikonoční Jarmark, kde  

jste si mohli zakoupit překrásné výrobky a zpříjemnit 

si svátky jara a Velikonoc. Tím děkujeme MŠ a ZŠ za  

vstřícnost, aktivitu a také všem ostatním, co se  

zúčastnili, nebo nás navštívili. 

Dne 30.4.2019 proběhlo, jako tradičně „Pálení 

čarodějnic“ kde jste se mohli občerstvit a posedět  

s přáteli. 

Dne 6.5.2019 naši místní hasiči kladli věnce k pomníku 

padlých. 

Dne 15.6.2019 jsme pořádali „Pohádkový pochod“ 

do poslední chvíle jsem si myslela, že se snad ani  

neuskuteční, dobrovolníků stále víc ubývá, sháněla  

jsem i v okolních vesnicích. Nakonec s pomocí dobrých  

přátel a lidí se nám podařilo dotáhnout pohádkový  

pochod do konce. 

Přesto, že zrovna v tento den bylo neskutečné teplo, 

přišlo nás navštívit zhruba 170 dětí plus jejich rodiče či 

prarodiče. 

Svůj čas odchodu si každý mohl určit tak, že se  

registroval na stránkách obce Řepníky a ušetřil si  

 tím dlouhé stání ve frontě. 

Pohádek jsme letos měli 10, sice to byly menší  

skupinky, ale dětem se moc líbily. Cestou jste mohli vidět: 

Vodníka, Pata a Mata, Včelky, krásnou Ariel a Piráty, Víly, 

pána hor Krakonoše, krásné Čarodějnice, Boba a Bobka,  

urozené Hraběnky s koňmi, Bílou paní. U každé pohádky  

děti plnily různé úkoly a za splnění úkolu dostaly nějakou  

sladkost. 

Děti měly možnost nechat si v cíli tohoto pochodu  
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namalovat obrázek na obličej nebo si zadovádět ve 

skákacím hradu. 

Dalším bodem v programu byla i návštěva dětské zpěvač-

ky paní Rybářové s manželem. Oba byli moc příjemní. 

Nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče si s nimi 

zatančili a zasmáli se. 

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se jakkoliv 

podílel, na přípravách této akce pro děti, protože moc  

dobře vím, že bez jejich pomoci, bychom to nezvládli. 

Moc si vás za to vážím. 

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat sponzorům. 

 

Akce které nás čekají:  

V srpnu plánujeme rozloučení s prázdninami. Termín  

vám upřesníme během prázdnin. 

Již už teď se můžete těšit na sportovně pojatý den pro 

rodinu s hudbou, dobrým pivem, limonádou, a také  

grilovaným masíčkem. 

 

Informace pro vás od nás: 

 

Vážení občané, 

 

*obec Řepníky bude pořizovat změnu v Územním plánu 

obce Řepníky, kdo máte požadavek také na změnu, podej-

te si žádost na Obecní úřad Řepníky. 

*Množí se stížnosti projíždějících řidičů a proto žádáme 

všechny majitele, kterým přesahuje stromoví a keře, brá-

nící přehledu na komunikaci, aby jej ořezali. 



5                        Řepnický  zpravodaj č. 66      ČERVENEC 2019 

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

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

ČERVENEC 15.7. 29.7 

SRPEN 12.8. 26.8 

ZÁŘÍ 9.9.. 23.9 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb: 

ČERVENEC 13.7. 27.7. 

SRPEN 10.8. 24.8. 

ZÁŘÍ 7.9. 21.9. 

 

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, 

konaného dne 24.dubna.2019 v 17:00 hod.  v 

Řepníkách 

1. ZO projednalo organizační informace ohledně plánova-

ného Pohádkového Pochodu 2019. 

2. ZO projednalo a schválilo nový ceník pronájmů platný 

od 1.5.2019. 

3. ZO projednalo a schválilo žádost o prodej pozemku z 

parcely 1196/41 o výměře 45 m2 dle geometrického 

plánu č. 257-206/2018, za 50 Kč/m2. 

4. ZO projednalo žádost o koupi pozemků: 

Stavební parcela číslo 33, o výměře 248 m2, zastavě-

ná plocha a nádvoří. 

Pozemková parcela číslo 47, o výměře 273 m2, zahra-

da 
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Část pozemkové parcely číslo 76/4, sousedící s parce-

lou číslo 47, ostatní plocha. 

5. ZO projednalo vyjádření se k uzavírce silnice III třídy 

v úseku Štěnec – Pěšice v km cca 2,64 ve dnech 22.-

26.5.2019. Uzavírka je z důvodu výstavby sjezdu a po-

kládky sítí k pozemkům. Objízdná trasa Pěšice, Popo-

vec, Mravín, Štěnec. 

6. ZO projednalo žádost o skácení obecního stromu, kvůli 

nepořádku z něj (listí na podzim). Agentura Ochrany 

krajiny a přírody Pardubice uvedla, že není důvod opa-

dávání listí na střechu a ucpání žlábku nemovitosti, k 

pokácení stromu. Zastupitelé se shodli na tom, že v 

případě potřeby pomoci, jsme ochotni poskytnout po-

moc při úklidu listí a čištění žlábků. 

7. ZO projednalo organizační informace k plánovaným 

Volbám do Evropského parlamentu 2019, které se ko-

nají ve dnech 24.-25.5.2019. 

8. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v 

rámci projektu Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. 

9. ZO projednalo a schválilo delegáta za Obec Řepníky na 

Valné hromady pro firmu Vodovody a kanalizace Vyso-

ké Mýto, zastupitele pana Karla Haška. 

10. Různé 
➢ - Akce Čarodějnice - organizace 

➢ - Vypalovací pec na odpolední kroužek 

➢ - Dopis „Rodina hledá domov“ 

➢ - Cenové nabídky kamerový systém 

➢ - Požární nádrž – vyčištění, napuštění 

➢ - Pohledy obce Řepníky, reklamní/upomínkové 

předměty 
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY, konaného 

dne 19. června 2019 v 17:00h v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo zadat vypracování projektu 

na fasádu KD. 

2. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ALA, a.s. Ře-

pníky tj. spolupráci při opravě polní cesty do Hůr. 

3. ZO projednalo a odložilo k dalšímu jednání žádost zá-

stupce Jednoty o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

z rozpočtu obce na 50 tisíc korun pro Jednotu, spo-

třební družstvo. 

4. ZO projednalo 2 žádosti o pronájem sportovních kabin 

na letní sezónu 2019. 

Jednalo se o žádost Sbor dobrovolných hasičů Řepníky 

a firma Familli s.r.o., kde jsme schválili žádost hasičů. 

5. ZO projednalo plánovanou rekonstrukci cesty k rokli. 

Zvažujeme několik variant. 

6. ZO projednalo a schválilo žádost paní ředitelky ZŠ 

Marie Beranové o povolení výjimky z nejnižšího počtu 

žáků v ZŠ na rok 2019/2020. 

7. ZO projednalo a schválilo sazebník úhrad za poskyto-

vání informací na OÚ platný od 1.7.2019. 

8. ZO projednalo a schválilo návrh paní učitelky, která 

povede keramický kroužek od října 2019 v KD, k pro-

půjčení vypalovací pece. 

9. Zastupitelé projednali a schválili celoroční hospodaře-

ní obce a závěrečný účet 

za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 bez výhrady. Výsledek hos-

podaření z hospodářské činnosti k 31. 12. 2018 byl zisk 
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ve výši 5 164,10 Kč. Zastupitelé také projednali účetní 

závěrku obce a ZŠ 

a MŠ Řepníky za rok 2018, výsledek hospodaření ZŚ a 

MŠ ve výši 74 884,90 Kč bude převedený do rezervní-

ho fondu školy. Protokoly o schválení závěrek, 

budou přiloženy k zápisu. 

Usnesení 4/7/2019 

ZO Řepníky schvaluje celoroční hospodaření obce a 

závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhra-

dy. 

ZO schvaluje účetní závěrku obce, ZŠ a MŠ za rok 

2018 a rozdělení výsledku hospodaření školy ve výši 74 

884,90 Kč do rezervního fondu 

10. ZO projednalo a schválilo brigádníky na natěračské 

práce. Bude s nimi sepsána dohoda o provedení práce – 

počet hodin dle skutečně odpracovaných. 

11. Různé 
➢ - Elektronická úřední deska 

➢ - Kamerové systémy vs. GDPR 

➢ - Montáž dopravních zrcadel – SUS Luže 

➢ - Systém GObec – mapový portál pro naši obec 

➢ - projednání požadavku na rolety do pergoly na Pě-

šice a Řepníky 

➢ - stánek s občerstvením u nádrže, připomínky. 
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JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH 

 

ČERVENEC 

50 LET 

Pokorný Roman  Řepníky 

75 LET 

Pokorný Miroslav             Řepníky 

83 LET 

Zavadilová Marie             Pěšice 

90 LET 

Řeháková Alena  Řepníky 

SRPEN 

70 LET 

Dostálová Marie              Pěšice 

83 LET 

Ševčík Václav   Řepníky 

ZÁŘÍ 

60 LET 

Solilová Marie           Řepníky 

 

PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ!!! 
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Několik zpráviček ze základní školy 
 

V letošním školním roce 2018/19 se žáci ZŠ a MŠ Řepníky 

zúčastnili několika projektů. První byla cesta žáků MŠ a 

ZŠ do parku DIDA v Brně: „Cesta za poznáním“, kde pl-

nili spoustu zábavných úkolů z přírodovědné a fyzikální 

oblasti. Další byl projekt „Vesmír“. V MŠ byla postavena 

malá promítací kupole, ve které děti viděly prostorové 

kino ve tvaru oblohy. Na kino navazovaly hry v zahradě, 

kde se žáci stávali planetami a vesmírnými tělesy obíhají-

cími kolem Slunce. Vše doplnily hry a úkoly ve škole i v 

družině. 

 

Projekt „Veselý Halloween“ ve spojení s našimi svátky 

zesnulých - dušičkami - přiblížil tyto podzimní svátky dě-

tem .V rámci projektu EU Pohodová škola -Šablon II. 

jsme uskutečnili zájezd do Prahy na muzikál "Královna 

Kapeska“ .Projektem nás, žáky ZŠ i děti z MŠ provázeli 

tvůrci a herci z muzikálu. Mohli jsme navštívit zákulisí 

divadla a jeviště, uskutečnila se i beseda s hudebníky a 

zpěváky. Poté jsme prošli Prahu až k Orloji na Staroměst-

ské náměstí a večer se spokojeni vraceli domů. 

 

Ke zdraví přispěl projekt: „Veselé zoubky“, ve kterém 

se mohli žáci poučit o důležitosti Velmi pěkný byl projek-

tový den „Moje maminka“, protože svou maminku a rodinu 

má každý rád. V projektu bylo povídání o rodině, modelo-

vání keramiky s výrobou dárků pro maminky, které byly 

předány v rámci besídky pro maminky. O několik dnů poz-
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ději navazovala i projekt „Kniha, kterou právě čtu“, který 

je stále aktuální. Některé děti rády čtou knihy a baví je 

povídat si o přečtených knihách i o spisovatelích, v rámci 

klubu nakupujeme další tituly ke společné četbě a žáci 

jsou tak vedeni ke zvyšování čtenářské gramotnosti. 

 

Velmi oblíbená je vždy škola v přírodě, letos v květnu 

jsme pobývali na chatě Renospond ve Zderazi. Celý týden 

jsme prožili jako lodivodi a piráti, byla to velká legrace a i 

cesta za poznáním i pokladem naplněná spoustou her. 

 

Letos jsme se zapojili do obecních akcí Rozsvěcování vá-

nočního stromečku spojeného s jarmarkem, připravili 

jsme program a dárečky na Vánoční besídku pro seniory a 

nově podpořili i Velikonoční jarmark krásnými výrobky. 

 

V tomto školním roce nastoupilo do naší školy 26 žáků, v 

říjnu klesl počet na 24 žáků. 

 

Pokračujeme v projektu EU- Šablony II ( 2018 - 

2020), kde čerpáme především personální podporu na 

školního asistenta a speciálního pedagoga. Dále pokraču-

jeme v rámci tohoto projektu tím, že nabízíme žákům ZŠ 

Čtenářský klub a Klub matematických deskových her a 

logiky. Oba kluby jsou velmi dobře vedeny zkušenými pe-

dagogy a jsou mezi žáky oblíbeny. Pro děti z MŠ a žáky 

ZŠ uskutečňujeme projektové dny jak v MŠ i ZŠ , tak i 

výjezdové dny mimo školu a vše je pro žáky zdarma. 
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Máme radost z nové kuchyně i z pěkných renovovaných 

podlah v ZŠ i z nového koberce pro naše děti v MŠ i z no-

vého zahradního domku. Ještě letos o prázdninách očeká-

váme výměnu elektrických rozvodových skříní jak v MŠ, 

tak v ZŠ a spolu s tím i výměnu původních dveří. 

 

To, že naše škola i školka jsou naplněny spokojenými dět-

mi, je zásluha nás všech, zaměstnanců školy a samozřejmě 

díky dobré spolupráci s obcí. 

 

Tímto všem děkujeme. Za celou školu i školku přeji krás-

nou dovolenou a příjemný odpočinek. 

V Řepníkách 28.6.2019            Mgr. Marie Beranová 

     Ředitelka školy  

 

Mateřská škola Řepníky – hodnocení škol-

ního roku 2018/2019 

V září 2018 jsme slavnostně uvítali ve školce 25 dětí, z 

toho jedenáct předškoláků. V tomto školním roce se nám 

sešlo 17 chlapců a 8 děvčat. Během září si děti zvykaly na 

prostředí a denní režim v mateřské škole, seznámily se s 

novými kamarády i personálem MŠ. 

Celý školní rok byl nabitý zajímavými tématy a projekto-

vými dny, které si děti velice užily a dozvěděly se mnoho 

nového. Např. projektový týden Děkujeme Medovníčku, 

kde se děti naučily slušnému chování a dětské etiketě, 

dále se naučily rozeznávat různé druhy ovoce, zeleniny a 
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polních plodin a poznaly jejich využití. V říjnu jsme pouš-

těli draky při drakiádě, naučili se spoustu nového o pre-

venci dětských nemocí, o správné hygieně a zdravém ži-

votním stylu. 

 

24. září jsme společně se základní školou jeli na celoden-

ní výlet do science centra VIDA v Brně. Cestu autobusem 

jsme dostali sponzorským darem od pana Jiráčka a jeho 

cestovní kanceláře Redok. 

23.října jsme se podívali do vesmíru s projektovým dnem 

Vesmír v MŠ, kdy děti hravou formou poznávaly planety a 

shlédly v nafukovací kopuli pohádku o vesmíru a kosmo-

nautech. 

V měsíci listopadu jsme si povídali o svátku sv. Martina, 

prožili veselý Barevný týden, pozorovali měnící se počasí 

na podzim a tvořili z podzimního listí a lesních plodů. 

Měsíc prosinec byl také plný zajímavých akcí. Podíleli 

jsme se na vánočním jarmarku, který byl součástí rozsví-

cení vánočního stromu v Řepníkách. Navštívili jsme divadlo 

Hybernia v Praze a krásný muzikál Kapeska. Do školky za-

vítal Mikuláš s čertem a připravili jsme pro důchodce a 

rodiče krásnou vánoční besídku s hudebním představením 

o Ježíškovi Vánoční pohádka. Také jsme si s dětmi ve 

školce upekli vánoční perníčky, připravili vánoční dárky 

pro sociálně slabé rodiny v rámci charitativní akce Krabi-
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ce od bot. Odměnou pro děti byl krásný vánoční strome-

ček v mateřské škole a spousta dárků pod ním. 

V zimních měsících jsme zažili také mnoho zajímavých 

projektů a témat. Uspořádali jsme si aktivní týden se 

zimními sporty. Ve školce jsme shlédli divadelní předsta-

vení Poklad kapitána Baltazara a na začátku února nás na-

vštívil myslivec se svojí přednáškou o myslivosti a lesní 

zvěři. Ve Vysokém Mýtě jsme navštívili divadlo a předsta-

vení Pohádky z pařezové chaloupky. 

Pro děti jsme připravili karneval se spoustou soutěží a 

tancem, 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 absolvovali jsme projektový Den pro zdraví. Nau-

čili jsme se poznávat domácí zvířata a jejich mláďata a 

jejich využití. 

Pro naše maminky jsme vyrobili krásné výrobky z kerami-

ky ke Svátku maminek. 

V dubnu – Měsíci bezpečnosti se děti seznámily s pravidly 

silničního provozu a zasoutěžily si při dopravní soutěži na 

předem připraveném dopravním hřišti. Také jsme vyrobili 

krásné velikonoční výrobky na řepnický velikonoční jar-

mark. 

V polovině dubna jsme navštívili muzeum ve Vysokém Mý-

tě, kde jsme se dozvěděli mnoho nového o velikonočních 
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zvycích v našem kraji a namalovali jsme krásné obrázky z 

tradice vodění jidáše. Na konci dubna nás pak čekal roz-

pustilý čarodějnický rej a návštěva hasičské stanice ve 

Vysokém Mýtě, která děti velice zaujala. 

2. května proběhl zápis do mateřské školy, kdy jsme při-

jali osm nových dětí do naší školky. 

9. května jsme pozvali všechny maminky na vystoupení k 

jejich svátku a společně jsme poté vytvořili krásné lapače 

snů z peříček a korálků. 

Od 13.-17. května jsme prožili dobrodružnou pirátskou 

plavbu na škole v přírodě v Renospondu ve Zderazi. 

3.června děti shlédly cirkusové vystoupení, drezúru zví-

řat a zaskákaly si na skákacím hradě. 

Na konci června jsme na zahradě MŠ uspořádali slav-

nostní rozloučení s našimi předškoláky. 

Od května do června jsme s dětmi jezdili každý pátek na 

kurz plavání do Vysokého Mýta. 

Po celý školní rok také některé děti chodily na kroužek 

flétničky a všechny děti se zúčastnily projektu Svět ne-

končí za vrátky, cvičíme se zvířátky, na jehož konci získa-

ly spoustu krásných odměn. 
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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 Řepníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem tohoto zpravodaje, mi dovolte, abych vám všem 

popřála za celé zastupitelstvo obce Řepníky, krásné, po-

hodové léto, plné sluníčka a dobré nálady. 

Napsala a zpracovala Zdeňka Baťová 

Místostarostka obce  

 


