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DUBEN 2020

Řepníky, Pěšice a Popovec
vydává Obec Řepníky tel. a fax: 469 671 501
úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 – 19.00

Vážení přátelé,
vítáme vás v jarním vydání našeho zpravodaje. Pojďte si
zpříjemnit svůj čas a přečíst si, co nového se děje v naší
obci.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Akce, které nás čekají
3-4.4.2020- Ukliďme Česko ( momentálně státem zrušeno, náhradní termín upřesníme)
30.4.2020- Pálení Čarodějnic
16.5.2020- Bramborové hody
20.6.2020- Pohádkový pochod od 10 hod
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

6.4
4.5
1.6

20.4
18.5
15.6, 29.6

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

4.4
2.5
13.6

18.4
16.5, 30.5
27.6

Z VEŘEJNÉHO
ZASEDÁNÍ
OBCE
ŘEPNÍKY,
konaného dne 3.2.2020 v 17:00 hod. v Řepníkách
1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci

„Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště v Řepníkách“ z podprogramu MMR, Podpora obnovy a
rozvoje venkova v roce 2020.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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2. ZO projednalo a schválilo pořízení Změny č. 1
Územního plánu obce Řepníky, využití u pozemku
p.č. 210 v k.ú. Řepníky. A zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem pro pořízení Změny č. 1 ÚP Řepníky.
3. ZO projednalo a schválilo firmu pro realizaci zakázky „Rekonstrukce a modernizace dětského
hřiště v Řepníkách“. Vítězem výběrového řízení jefirma Bonita Group Service s.r.o., Drásov s cenou
542 427,- kč bez DPH.
4. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkoupení pozemkové parcely číslo 47 k.ú. Řepníky.
5. ZO projednalo Tříkrálovou sbírku 2020 v našich
obcích. Vybralo se v obci Řepníky 5.704,- Kč a v
obcích Popovec a Pěšice dohromady 2.591,- Kč.
Celkem tedy 8.295,- Kč.
6. ZO projednalo a schválilo novou provozní dobu
skládky (rokel) v Řepníkách. Od 1.3.2020 bude ote
vřena pouze v sobotu sudé týdny od 8-11 hodin.
Bude upřesněno co se tam smí a nesmí vozit.

Usnesení 1/5/2020
ZO schválilo novou provozní dobu skládky (rokel) v
Řepníkách a přesné podmínky.
7. ZO projednalo nákup ještě dalšího kontejneru na
papír – je umístěn u hřbitova a nákup nového kontejneru na oděvy, který je umístěn u obchodu.
Upřesnění co do něj patří a jak má být zabaleno je
na kontejneru (bude i na facebookových stránkách).
www.obecrepniky.cz
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4

Řepnický zpravodaj č. 69

DUBEN 2020

8. ZO projednalo místo na skladování zbylého dřeva z
vytěžených lesů z důvodu kůrovce. Dřevo bude odvezeno na obecní pozemkovou parcelu číslo 49.
9. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce
platnou od 1.3.2020 pro dozor na skládce v rokli.
10. - Požární nádrž plánovaná oprava
- Certifikované vývozy žump a septiků od 1.1.2020
- Pohádková cesta – koncepce celého dne
- Termín sčítání zvěře – 29.2.2020
- Rezervace celého KD pro agronomy dne 28.5.2020
- Akce Bramborové hody dne 16.5.2020

Jubilea v našich obcích
DUBEN
Mlejnek Jiří
55 let
Kohoutek Vladimír 60 let
Zamastilová Marie 80 let
Severová Anna
81 let
Vyskočilová Jaroslava 91 let
Vyskočil Jaromír 95 let
KVĚTEN
Flídr Josef
81 let
ČERVEN
Filipová Zdeňka
70 let
Dostál Jan
75 let
Syrová Božena
87 let

www.obecrepniky.cz

Popovec
Pěšice
Řepníky
Řepníky
Pěšice
Pěšice
Řepníky
Pěšice
Pěšice
Řepníky

obec.repniky@tiscali.cz
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Informace po vás
Dle nařízení vlády momentálně rokel, sběrný dvůr a obecní
úřad do odvolání zavřeno. Na obecním úřadě budeme dál,
jen nebude přístupný veřejnosti, kontaktovat nás můžete:,
e-mail- obec.repniky@tiscali.cz
tel. na obecní úřad p. Němcová Pavlína- 469/ 671 501
místostarostka Zdeňka Baťová- 724/ 830 282
Děkujeme za pochopení.

Telefonní kontakt na pana Pavla Johana: 725/022 326

Na obecním úřadě máme pro vás nově
k zakoupení pohlednice z našich obcí.
Zde máte ochutnávku dvou z nich.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Strategický plán rozvoje obce
Máte nápady, co by jsme v naší obci mohli jakkoliv zlepšit
a posunout se tak dál? Abychom k sobě všichni měli tak
nějak blíž. Pojďme společně spojit své myšlenky a vytvořit
tak tento strategický plán, který je pro naši obec velmi
důležitým krokem. Je vám blízká nějaká uvedená fokusní
skupina a máte své nápady či návrhy? Rádi vás vyslechneme
a zapojíme do skupiny. Strategický plán sestavujeme právě
pro nás všechny, aby se nám zde lépe žilo.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Koronavirus- covid 19
Jistě jste si stačili všimnout, co se teď děje po celém
světě. Dlouho jsme si říkali, že nás se to netýká, a bohužel
přišlo to, čeho jsme se tolik báli. Vím, že všichni máme
strach o své zdraví a zdraví svých blízkých. Proto se musíme chránit a udělat tak maximum, abychom to ve zdraví
všichni překonali. Obec Řepníky se tak rozhodla, že pro
všechny své občany nechá ušít od šikovných dobrovolnic
z naší obce roušky pro všechny občany zdarma. Dále vás
prosíme, pokud nutně nikam nemusíte chodit, abyste byli
doma a zbytečně nechodili kam nemusíte. Pro starší občany, kteří se nemají, jak dostat pro léky nebo na nákup, nabízíme služby na telefonu 724/ 830 282
p.Baťová. Léky a nákup nutných potravin, vám dovezeme domů. V téhle těžké situaci bychom si měli pomáhat, proto i vy,
kdo můžete pomozte.
Říká se, že hygiena je půl zdraví,
proto se řiďte
tímto doporučením a také doplňte
svoji imunitu tím,
že do svého jídelníčku
zařadíte
více zeleniny a
ovoce.
Noste
roušky není to
ostuda.
www.obecrepniky.cz
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Tip na výrobu dezinfekčního gelu a mýdla na ruce
Potřebujete:
-Aloe vera gel
-Nejlépe domácí slivovici nebo cokoliv s vysokým podílem alkoholu
S míchejte 2 díly alkoholu s 1 dílem gelu, zamíchejte lžící
a nalijte do lahvičky. Používejte kdekoliv, kde si nemůžete
umýt ruce, neumívá se vodou.
-Dále lze použít do tekutého mýdla, že přilijete slivovici nebo cokoliv s vysokým podílem alkoholu a používejte, jako běžné mýdlo.
Tipy na jednoduchou výrobu roušky
Rouška bez šití
Materiál musí být ze 100% bavlny, lze použít staré tričko.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Šitá rouška ( 100% bavlna)

Skládaná rouška z šátku ( opět musí být 100% bavlna)

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Obličeje se snažte vůbec nedotýkat!!! Nesahejte ani na
roušku z vnitřní strany.
Na rukách noste rukavice!!!
Doporučení pro vás
Abychom si zlepšili náladu v této omezené době, věnujte
se tak vašim blízkým a nejmenším. Zpomalte své tempo,
povídejte si se svými dětmi, s rodinou, kterou máte doma
vedle sebe, vyprávějte si, čtěte knížky, hrejte hry na
které běžně nemáte tolik času, zastavte vše, co zastavit
jde na pozdější dobu, vše totiž počká a neuteče.
Můžete si tak společně vyrobit něco hezkého, třeba
upéct perníčky.
www.obecrepniky.cz
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Velikonoční perníčky
(množství můžete upravit)
2g jedlá soda
4ks vejce
200g med
1kg hladká mouka
3ks žloutek
300g cukr moučka
200g Hera ( máslo
)
2 lžičky koření do
perníku
2 lžičky mleté
skořice
poleva
1ks bílek
cukr moučka
citronová šťáva podle chuti
1 lžička bramborového škrobu

Postup
Do mísy dáme prosátou hladkou mouku, jedlou sodu, 2 lžíce koření do perníku, 2 lžíce skořice, med, změklou Heru,
moučkový cukr, žloutky a 4 celá vejce. Z ingrediencí vypracujeme těsto na perníčky, které necháme 2 dny odležet v chladu.
Z rozváleného těsta vykrajujeme nejrůznější tvary, poklademe je na plech vyložený pečícím papírem a upečeme.
Během pečení si připravíme polevu. Vyšleháme si bílek,
přidáme moučkový cukr a citrónovou šťávu (utřeme do
www.obecrepniky.cz
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jemné hmoty). Perníčky po upečení potřeme bílkem, po
zaschnutí a vychladnutí můžeme libovolně zdobit a jíst.
Dobrou chuť.

Závěrem tohoto zpravodaje bych vám chtěla sdělit své
pocity, že i přesto, jak to teď máme všichni těžké a jak
tak sleduji lidi kolem sebe, líbí se mi, jak najednou nás
tento zlý a nemilosrdný vir sbližuje a spojuje tak nějak
blíž k sobě. Všímáte si, jak teď najednou ty malé věci,
které pro nás byly dříve samozřejmostí mají najednou
velký význam? Jak si pomáháme vzájemně a chováme se
k sobě tak nějak jinak, líp? Srdečněji.
Na všem negativním, co se děje, bychom měli hledat ty
pozitivní pohledy.
Více se radovat z obyčejných věcí, pomáhat si, mít se rádi
a být k sobě vlídní. Vážit si jeden druhého, protože nejsme samozřejmostí a vědět, že zdraví máme jenom jedno.
Opatrujte se a myslete na své zdraví.
Citát na závěr :
„ Občas musíme procházet špatnými dny, abychom nezapomínali vážit si dobrých.“
Citát napsal Petr Casanova

Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová

www.obecrepniky.cz
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