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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

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Vážení přátelé,
prázdniny, léto a teplé dny jsou nenávratně za námi a před
námi je sychravé podzimní počasí, proto si uvařte dobrou
kávu, zabalte nohy do deky a zpříjemněte si tyto dny
s naším dalším vydáním zpravodaje.
Co se uskutečnilo v minulém čtvrtletí v kostce:
Hned začátkem července obec Řepníky přijala brigádníky
na natírání laviček, pergol, stříhání zeleně, uklízení obce
a dalších potřebných prací. Během prázdnin obec Řepníky
nechala dodělat v kulturním domě sociální zařízení, připravila keramickou dílnu k provozu a v mateřské škole nechala odstranit elektrickou rozvodovou skříň.
Prázdniny jsme ukončili s dětmi v hospodě v kulturním
domě, jako náhradní varianta, jelikož venku byla zima a
pršelo. I tak si to děti užily a odcházely domů spokojené.
Koncem září jste si mohli všimnout nově přidělaných žaluzií v kabinách, a také na Pěšicích v pergole u ,,Bumbálky“.
Je to pro vás – občany – tak snad nám dlouho vydrží.
Vezměte prosím na vědomí, že objekty jsou díky tomu
monitorovány.
Dále jsme nakoupili a rozmístili po obci odpadkové koše
s pytlíky na psí exkrementy, prosíme tedy hlavně „pejskaře“, aby tyto koše využívali a uklízeli si po svém mazlíčkovi. Rádi bychom měli čistou vesnici😊.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 17. 7. 2019 od 17:00 hod v
Řepníkách

1. ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na věcné
břemeno, jedná se o plynovod a přípojky 3 RD, číslo
stavby 8800085434.
2. ZO projednalo a schválilo nájem jeviště a prostor pro
zkoušení divadla v KD pro divadelní spolek 8 žen a 2
mimina, za 100 Kč/zkouška plus obecné podmínky
ke zkoušení.
3. ZO projednalo a schválilo žádost o prodej pozemkové parcely č. st. 33.
4. ZO projednalo aktuální stav hromosvodů na KD a
jedná o projektu na doplnění svodů pro získání revize.
5. ZO projednalo a neschválilo žádost o veřejně prospěšné práce v obci Řepníky.
6. ZO projednalo projekty a akce, které by chtěli realizovat příští rok. Jedná se o dětské hřiště, volnočasová
plocha u nádrže a okolí, pracovní zázemí pro THP.
7. Různé

Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 28.8. 2019 v 17:00 hod
v
Řepníkách
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy na zažádané dotace v minulém roce pro podporu provozu
prodejny Jednota Hlinsko a 1. fáze opravy fasády
KD.
ZO projednalo a schválilo změnu katastrální hranice mezi k.ú. Pustina a k.ú. Řepníky v rámci komplexních pozemkových úprav.
ZO projednalo úpravu obecní cesty k čp. 100.
ZO projednalo a schválilo zhotovení nájezdové cesty z obecního pozemku k parcele č. 138/2, k.ú. Řepníky.
ZO projednalo a schválilo příspěvek podpory Linky
bezpečí, z.s. ve výši 3000,- Kč.
ZO projednalo a schválilo firmu ve výběrovém řízení na „Opravu fasády KD“ firmu STAVER Luže s.r.o.
ZO projednalo vypracování projektu na hromosvody
na KD a další variantu nákresu na objekt opravárenských služeb.
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na kamerový systém firmy Tlapnet s.r.o. pro Obec Řepníky.
Různé.

Důležité upozornění:
Prosíme občany, aby nedávali plasty do sběrného dvora,
ale do žlutých kontejnerů umístěných po obci.
Poznamenejte si nové telefonní číslo na poštu:
954 253 865
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Obec Řepníky nabízí k prodeji palivové dřevo ve více
variantách:
1) Pořezané na metry 650 Kč/m3
2) Vytěžené klády 350 Kč/m3
3) Samotěžba 200 Kč/m3

Plánované akce v naší obci:
9.11.2019- Lampionový průvod
10.11.2019-Divadlo „Civilové na koni“ od 15:00 hod
v Kulturním domě Řepníky. Téma - Malé noční strašidlo a
myší lovec Hannibal. Vhodné pro děti i dospělé, vstupné
50 Kč na osobu.
1.12.2019-Rozsvícení vánočního stromečku s jarmarkem
11.12.2019-Posezení s našimi důchodci
Podrobnosti o akcích upřesníme na plakátu.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

www.obecrepniky.cz

7.10.
4.11.
2.12.

21.10.
18.11.
16.12. a 30.12.

obec.repniky@tiscali.cz
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

5.10.
2.11.
14.12.

19.10.
16.11. a 30.11.
28.12.

JUBILEA V NAŠICH OBCÍCH
ŘÍJEN
Kašpar Vladimír, 70 let
Nešpor Stanislav, 89 let
LISTOPAD
Pírko Oldřich, 50 let
Bezdeková Emílie, 70 let
PROSINEC
Plšek Miloš, 60 let
Filip Evžen, 70 let
Němcová Alena, 80 let
Prokop Jaroslav, 82 let
Jirsák Josef, 82 let
Borovcová Marie, 83 let

Pěšice
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Pěšice
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky

Všem přejeme vše nejlepší a hlavně
pevné zdraví.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Důležité informace pro majitele lesa

Upozorňujeme všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v posledních letech nadále
oslabují smrkové porosty, následkem čehož dochází k
plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Stávající závažná
situace vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a
zachování lesa.
Bylo by tedy dobré aby vlastníci lesů opakovaně kontrolovali svůj lesní majetek. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad
kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky
na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná
opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení
těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat. Velice důležitá je asanace dříví
(odkornění, chem. postřik, insekticidní sítě,..), neboť pouhé
pokácení nemá na dokončení vývojového cyklu kůrovce
vliv.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v
lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále
upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti
kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Pro bližší pochopení problematiky byl spuštěn nový informační portál, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové
kalamity www.nekrmbrouka.cz

Máte doma pejska?

Povinnost opatřit psa čipem ukládá majitelům novela veterinárního zákona a současně také nařízení EU
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu, a to
od 1. ledna 2020. Těm, kteří toto nařízení nesplní, hrozí
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Neočipovaným psům navíc
nebude z pohledu zákona uznána platnost očkování proti
vzteklině, i když vaše zvíře očkováno bylo a má to řádně
zaznamenané v očkovacím průkaze.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy nejpozději
v půlroce věku. Povinnost nechat psa očipovat se nevztahuje na majitele zvířat s čitelným tetováním, které bylo
provedeno před 3. červencem 2011.
Kontroly bude provádět Státní veterinární správa. Nemusíte se ale bát, že k vám přijde veterinární inspektor, potřeboval by totiž povolení k domovní prohlídce. Kontroly
mají být spíše namátkové a inspektoři se budou zaměřovat především na problematické chovy psů.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Poděkování

Vážení přátelé,
rádi bychom vám poděkovali za sbírku použitého ošacení,
kterou jste nám poskytli. Vše, co jste nám darovali, bylo
okamžitě poskytnuto jako materiální pomoc sociálně slabým rodinám.
Přijměte prosím naši vděčnost a poděkování za vaši štědrost a ochotu pomáhat všem, kteří to opravdu potřebují.
Díky vám můžeme realizovat praxi, naše motto
„NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM“
Se srdečným pozdravem

www.obecrepniky.cz

Ing. Pavel Hendrichovský

obec.repniky@tiscali.cz
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Máte rádi řepu?

A věděli jste, že řepa je zdraví prospěšná? Výborná
na pleť, postavu, imunitu a mnoho dalšího.
Řepa k nám dorazila už během starověku ze zemí kolem
Středozemního moře, kde byla používána jako lék. Ve východní Evropě rychle zdomácněla, začala se pěstovat, a
připravuje se z ní třeba národní ruský pokrm – boršč. Díky obsahu vlákniny, bílkovin, vitamínů a minerálů (sodík,
draslík, zinek a hořčík) je skvělou volbou pro zdravou dietu. Je výborná proti kornatění tepen, působí močopudně a
povzbuzuje žaludeční činnost. Ve 100 gramech je jen 180
kilojoulů! Vláknina v ní obsažená podporuje správné zažívání a je jednoduchým způsobem očisty střev i zlepšení
celého zažívacího traktu. Najdete v ní také kyselinu listovou. Pro snižování krevního tlaku údajně působí, podle studie amerických vědců, stejně dobře jako aspirin! Stačí
malá sklenička šťávy každý den.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

12

Řepnický zpravodaj č. 67

ZÁŘÍ 2019

Recept: „Karpáčo“ z červené řepy
Celou řepu uvaříme do měkka v hrnci, poté necháme lehce
vychladnout a vlažnou řepu oloupeme.
Nakrájíme ji na opravdu velmi slabé plátky. Připravíme si
vhodnou mísu, do které vyskládáme dno mísy na tenko nakrájenou řepou (jednu vrstvu).
Poté si na pánev kápneme trochu olivového oleje a přidáme na slabé plátky nakrájenou čerstvou nejlépe červenou
cibulku. Necháme cibulku lehce zhnědnout a poté jí opatrně zasypeme nejlépe třtinovým popřípadě krystalovým
cukrem, aby nám cibulka zkaramelizovala a odstavíme.
Vezmeme si misku a dáme do ní 2 polévkové lžíce medu a
šťávu z 1 čerstvého citronu, důkladně promícháme.
Poté na první vrstvu řepy poklademe zkaramelizovanou
cibulku a lehce zakápneme medovou kašičkou a znovu dáme vrstvu na tenké plátky nakrájenou řepu a střídáme
dokud vše nevypotřebujeme. Na poslední vrstvu řepy dáme zbytek zkaramelizované cibulky a kašičky a celé posypeme balkánským sýrem nakrájeným na drobné kostičky a
ozdobíme třeba čerstvou bazalkou.
Dobrou chuť.
Přeji všem občanům krásné podzimní chvíle a budu se těšit u příštího vydaní zpravodaje.
Zdeňka Baťová
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

