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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 občané,
dovolte mi zrekapitulovat loňský rok, který pro nás, jako
zastupitelstvo, byl plný nových věcí a změn. Myslím, že
jsme se snažili, aby vše fungovalo tak, jak má a aby byli
všichni spokojeni.
Ne vždy a všem ale dokážeme vyhovět. Prosím pochopte,
že se snažíme najít kompromis vhodný vždy pro všechny
strany. Ráda bych zdůraznila, abyste vzali na vědomí, že
na obecním úřadě nejsme od toho, abychom řešili sousedské vztahy. 😊 Samozřejmě budeme rádi za vaši zpětnou
vazbu. Připomínky, rady, nápady k čemukoliv.

Rok 2019
- Podání žádosti o dotaci na dětské oranžové hřištěbohužel bez úspěchu.
- Dopravní zrcadla v obci Řepníky a obci Popovec.
- Dokončení projektu na ČOV a kanalizace.
- Nové interiérové dveře v Kulturním domě Řepníky.
- Nové židle v Kulturním domě Řepníky.
- Příslušenství k obecnímu traktůrku.( fukar na listí,
mulčovač.)
- Obec Řepníky zahájila kvůli kůrovcové kalamitě
těžbu dřeva.
- Vybudování keramické dílny v Kulturním domě
Řepníky.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Odpadkové koše s pytlíky na psí exkrementy.
Údržba obecní zeleně ( celoroční )
Prodloužení povolení k provozu na sběrném dvoře a
zakoupení můstkové váhy.
Venkovní žaluzie ke kabinám na Řepníkách a na Pěšicích v pergole u chaty Bumbálky.
Začali jsme realizovat opravu fasády na Kulturním
domě v Řepníkách, a rádi bychom ji v příštím roce
dokončili.
Nechali jsme vypracovat projekt na hromosvody ke
Kulturnímu domu v Řepníkách, které budeme realizovat v příštím roce.
Zakoupili jsme papírového policistu, kvůli bezohledným řidičům.
Realizace kamerového systému v obci Řepníky.
V letních měsících nátěry pergol, laviček a vymalování zastávky.
V MŠ a ZŠ Řepníky se nám podařilo
Nechat odstranit rozvodovou skříň u kuchyně.
Zakoupit nové interiérové dveře pro MŠ i ZŠ.
V družině proběhla výměna světel.
Zakoupit nové zastínění pískoviště a zahradního
domečku na zahradě v MŠ.
Výměna koberce v MŠ za nový.
Oprava oplocení na zahradě v MŠ.
Uplynulé akce v naší obci
Leden-Hasičský bál
Únor-Společenský ples spojený s dětským karnevalem.
Březen-Josefovská rocková zábava

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Duben-Ukliďme Česko, Velikonoční jarmark, Pálení
čarodějnic.
Červen-Řepnický pohádkový pochod
Září-Rozloučení s prázdninami
Říjen-každé úterý keramické kurzy v KD Řepníky
Listopad-Strašidelný lampiónový pochod, Divadelní
představení.
Prosinec-Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
spojený s jarmarkem
11.12-Posezení s důchodci
14.12-Čertovská zábava
20.12-Dobročinná sbírka pro Záchrannou stanici
Pasíčka u Proseče.
jsou naše plány na rok 2020?
Znovu žádat o dotace na dětské hřiště.
Pokračovat a dokončit fasádu na Kulturním domě.
Zrealizovat hromosvody na Kulturním domě.
Opravit požární nádrž v Řepníkách.

Akce, které nás čekají
V lednu Tříkrálová sbírka.
11.1.2020- Hasičský bál s dětským karnevalem.
22.2.2020 se můžete těšit na Společenský ples.
Tímto bych se s vámi rozloučila, popřála vám krásné a
pokojné Vánoce, do Nového roku hlavně zdraví a štěstí!
Romana Němcová
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

13.1.
10.2.
9.3.

27.1
24.2.
23.3.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

11.1.
8.2.
7.3.

25.1.
22.2.
21.3.

Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ
OBCE
ŘEPNÍKY,
konaného dne 9.10.2019
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkoupení
části pozemkových parcel číslo 1196/21 a 76/4.
2. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení činnosti na výpomocné práce.
3. ZO projednalo a schválilo zadat vyhotovení strategického plánu obce pro nadcházející období.
4. ZO projednalo plánované akce, které se budou konat do konce roku 2019.
5. ZO projednalo a schválilo ceny za varianty těžby
palivového dřeva.
Pořezané na metry – 650 Kč/m3, vytahané klády –
350 Kč/m3, samotěžba – 200 Kč/m3

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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6. ZO projednalo a neschválilo žádost SDH na snížení
nájmu hospody v KD.
7. ZO projednalo rozpočet na hromosvody na kulturním domě dle projektu a oslovení firem pro výběrové řízení.
8. ZO bylo seznámeno se změnami v rozpočtu na tento
rok 2019.
9. ZO projednalo a schválilo nájem keramické dílny
v hodnotě 100 Kč za uskutečněný den keramického
kroužku.
10. Ostatní
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBCE ŘEPNÍKY,
konaného dne 20.11.2019
v 17:00 hod. v
Řepníkách
1) ZO projednalo a neschválilo žádost o odkoupení
části pozemkové parcely číslo 1196/20 k.ú. Řepníky.
2) ZO projednalo informace o bezpečnosti v obci
z důvodu překračující rychlosti vozidel a koupilo
maketu papírového policisty. Je umístěn u značky
„Řepníky“ při příjezdu ze směru Libecina.
3) ZO projednalo dopravní značení omezující průjezd
těžkotonážních vozidel na obecní cestě číslo 1252
v k.ú. Řepníky dle dokumentu Diagnostického průzkumu konstrukce vozovky vypracovaného specializovanou firmou.
4) ZO projednalo plánovanou opravu požární nádrže na
jaře 2020 a její varianty a pravděpodobné cenové
relace.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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5) ZO projednalo a schválilo nákup čtečky čipů pro
psy. Důležitý pomocník při určení majitele zaběhnutého pejska.
6) ZO projednalo a rozhodlo o dočasném uzavření
skládky suti v Řepníkách v období od 1.12.2019 –
29.2.2020.
7) ZO projednalo a schválilo dokument Volební řád
školské rady při Základní škole a Mateřské škole
Řepníky.
8) ZO projednalo a schválilo žádost Římskokatolické
farnosti o finanční podporu nátěru zvonice u kostela v Řepníkách ve výši 10 000,- Kč.
Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ
OBCE
ŘEPNÍKY,
konaného dne 16.12.2019
v 17:00 hod.
v
Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.1/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 2/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Řepníky.
3. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.3/2019, o místním poplatku ze
psů.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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4. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.4/2019, o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství.
5. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č. 5/2019, o místním poplatku ze
vstupného.
6. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok
2020 ve výši 7.842.500,- Kč.
7. ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2020
od Jednoty, spotřební družstvo, Hlinsko v Čechách
ve výši 40 tisíc korun.
8. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodeji části
pozemkové parcely číslo 76/4 v k.ú. Řepníky.
9. ZO projednalo a schválilo žádost Charity Nové
Hrady o poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních nákladů na rok 2020 ve výši 10 tisíc korun.
10. ZO projednalo a schválilo žádost HC Řepníky o poskytnutí finančního daru ve výši 5 tisíc korun na
pronájem ledové plochy.
11. ZO projednalo a schválilo navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o
7,5 %. Nové platové výměry:
Zastupitelé – 2828,- Kč
Místostarostka – 17447,- Kč
Starostka – 20398,- Kč
12. ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemkové
parcely číslo 12 v k.ú. Řepníky.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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13. ZO projednalo ve výběrovém řízení firmu na opravu
a renovaci hromosvodů na KD v Řepníkách dle projektu a schválilo cenovou nabídku firmy Jiří Mlejnek, Popovec ve výši 123.389,82 korun bez DPH,
elektromontážní práce.
14. Ostatní

Novinky v odpadovém hospodářství, které nás
všechny čekají
1. Od 1.1.2020 máme jako obec povinnost zajistit sběr
jedlých olejů a tuků. Společnost Ekola, nám nabídla
řešení, že bude svážet jedlé oleje a tuky
z domácností stočené do PET lahví (1,5 litru) a lihovým fixem označené názvem obce „Řepníky“. Tuto
PET lahev položte při komunálním svozu popelnic na
víko popelnice. Prosím dodržujte postup, tento sběr
nám bude evidovaný a bude nám prospěšný. (viz poslední odstavec textu)
2. Nově také bude obec Řepníky pořizovat nádobu na
sběr plechovek a kovového odpadu. Pořízení plánujeme během ledna a bude umístěna u sběrného dvora.
3. Nové svozové místo na plasty bude také u sběrného
dvora. Pořízení kontejneru plánujeme během ledna.
4. Kdo stále neví, do jakého kontejneru patří obaly
Tetrapak (obaly od mléka, džusů, aj.) Tak prosím do
žlutého kontejneru na plasty! Nově tyto kontejnery
budou označeny oranžovou samolepkou s nákresem
obalu Tetrapak.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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5. Prosím od ledna od Vás budeme potřebovat informaci, jakou máte popelnici (černá, plastová, kovová)
kolika litrovou a počet ks na domácnost. Společnost
Ekola, chystá novinku v evidenci a tudíž jim musíme
být nápomocni.
Chtěla bych vás upozornit, že novela zákona o odpadovém hospodářství bude od roku 2021 nařizovat obcím
výši poplatku dle vykázaného sběru plastů, papíru,
skla, BIO odpadu, plechovek – kovo odpadu, jedlých
olejů a tuků (za předchozí roky 2019+2020). To znamená, čím více budeme třídit odpad, a čím méně budeme vykazovat komunální odpad, tím lépe na tom jako
obec budeme s cenou za odpad. Obce, které se tříděním odpadu nezabývají, budou mít s poplatky za odpad
do budoucna velký problém.
Děkuji a prosím třiďme svědomitě odpad.
R. Němcová
Pár informací, co se mohou hodit:
Vážení občané
Od 1.12.2019. do 29.2.2020 bude skládka ( rokel)v obci Řepníky UZAVŘENA.
Od 1.1.2020 je majitel psů povinen nechat jej očipovat,
a potom zaregistrovat na obecním úřadě.
Obec Řepníky hledá dobrovolníka, který by rád psal Kroniku naší obce. Kdybyste měl někdo zájem, přijďte za námi na obecní úřad.

www.obecrepniky.cz
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Jubilea v našich obcích
LEDEN
Přívratská Ivana 55 let
Koutný Luboš 70 let
Svobodová Ludmila 82 let
Lustyková Ludmila 82 let
Svoboda Karel 85 let
Holubář Vladislav 85 let
Rouhová Ludmila 90 let
BŘEZEN
Pařízek Radomír 65 let

Řepníky
Řepníky
Řepníky
Popovec
Řepníky
Pěšice
Řepníky
Řepníky

Všem přejeme hodně lásky, pohody a pevné
zdraví.
Zpívání koled našich dětí ze Základní školy v Řepníkách
u vánočního stromečku.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Vánoční jarmark, který se jako vždy vydařil.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Vystoupení dětí ze ZŠ Řepníky na Besídce pro důchodce, kde vládla prima nálada.

Hudba, která provázela večerem na posezení.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Nabídka služeb v naší obci
Neváhejte vyzkoušet

Jste milovníci chutné pizzy?
Potom neváhejte ochutnat vynikající pizzu z Řepník,
pečenou přímo z italské pece.
V nabídce jsou tyto různé druhy: Olivová, Mexicana, Sýrová,
Špenátová, Žampionová, Salámová, Šunková, Vegetariánská a
již brzy bude v nabídce i
bezlepková pizza.
Ceny jsou od 130 kč do 210 kč.
Doprava pro Řepníky a blízké okolí pohodlně až do domu.
Objednávat můžete na telefonním čísle 737/ 446 573.
Těší se na vás paní Andrea Koppová, Řepníky.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Závěrem tohoto zpravodaje, bych vám chtěla od srdce
popřát za celé zastupitelstvo obce Řepníky do Nového
roku jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a
vnitřní pohody. Pomáhejte si vzájemně, buďte na sebe
vlídní, přátelský, naslouchejte jeden druhému, mějte
k sobě úctu, važte si jeden druhého a hlavně, mějte se
rádi, protože s láskou je na světě líp.

Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

16

Řepnický zpravodaj č. 68

www.obecrepniky.cz

PROSINEC 2019

obec.repniky@tiscali.cz

