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ČERVENEC 2020

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,
srdečně vás vítáme v letním vydání našeho zpravodaje.
Máme za sebou koronavirové období, kdy jsme se všichni
báli o své zdraví a zdraví našich blízkých. Pevně věřím, že
toto těžké období je za námi a čeká nás trocha letní pohody, sluníčka a klidu.
Přejeme vám pohodu u čtení tohoto vydání a krásné chvíle
s těmi nejbližšími.
Co se událo v naší vesnici
Bohužel, v dubnu hořel les na Pěšicích, kde jsme káceli.

V červnu nás pro změnu vyplavila voda.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Poděkování
-Děkujeme všem hasičským jednotkám a všem lidem dobré vůle, kteří pomáhali při povodních, tak v lese při požáru.
-V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat našim místním ženám, které nám pomáhaly a šily roušky pro naše občany v době koronaviru.
- Děkujeme firmě Skipo- kancelářské potřeby a paní L.
Nemcové, kteří naší obci věnovali dezinfekci.
- Děkujeme paní Prokopové, která našim občanům věnovala
vynikající perníčky, které každého potěšili.

Je vidět, že dobrých lidí s velkým
srdcem je stále dost a toho si moc
vážíme, děkujeme vám.

Co se podařilo

Nová zastávka na Popovci

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Koš na tříděný odpad na Pokloně

Dveře u hasičské zbrojnice
v Pěšicích

Zakoupili jsme skákací hrad pro
děti.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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- Nechali jsme obnovit písmo na Pomníku padlých.
- Dále pokračujeme na fasádě Kulturního domu
v Řepníkách, což je naší hlavní prioritou.

Akce, které se udály
Kvůli situaci, která nás z jara všechny překvapila jsme
museli zrušit všechny akce, které jsme měli naplánované.
A tak se pomalu zase vracíme k normálu.

8.5.2020 Tradiční kladení věnců
Je nám líto, že kladení věnců probíhá
spíše v tichosti a trochu se začíná na
tento den zapomínat.

4.7.2020 Dětský den
Ten nás velice mile překvapil, přišly
spousty dětí, počasí nám přálo a
tak se děti mohly řádně pobavit
s kamarády.
Kýta na grilu byla výborná a chlazené občerstvení přišlo vhod.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Akce, které nás čekají
29.8.2020- Večerní strašidelná stezka odvahy
19.9.2020- Ukliďme Česko
26.9.2020- Bramborové hody
Bližší informace o akcích, upřesníme na plakátu.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

13.7
10.8
7.9

27.7
24.8
21.9

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

11.7
8.8
5.9

25.7
22.8
19.9

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 28. dubna 2020 formou telekonference.
1. ZO projednalo a schválilo prodej nemovitosti čp.45
se stavební parcelou č. st.1 a souvisejících pozemků
č. 1/1 a 1/2 v k.ú.Řepníky, za cenu 1150000 Kč.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZO projednalo zrušení všech naplánovaných kulturních akcí do června 2020.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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3. ZO projednalo informace ohledně dotrubnění vodního toku pod roklí, a připravilo potřebné dokumenty
pro projektanta.
4. ZO projednalo varianty a náměty opravy či rekonstrukce hasičské nádrže.
Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,
konaného dne 20. května 2020 v 17:00 hod na Obecním úřadě na Řepníkách.
1. ZO projednalo lesnické práce v obecních lesích, jako
prořízka, oplocenka a další věci týkající se lesa.
2. ZO projednalo a neschválilo pokračovat v podpoře
Linky bezpečí, z.s., žádali finanční podporu ve výši
3000 Kč.
3. ZO projednalo renovaci nevyužité místnosti na poště pro účely Základní školy v Řepníkách.
4. ZO projednalo stížnost na „černou skládku“ a nedovolené úpravy obecních pozemků na Popovci.
5. ZO projednalo vyčištění požární nádrže (27.5.) a
řešení úniku vody s odbornou firmou, následné napuštění.
6. ZO projednalo a schválilo žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy v
Řepníkách na školní rok 2020/2021.
7. ZO projednalo a neschválilo odkup části pozemkové
parcely číslo 31/1 k.ú. Pěšice.
8. Ostatní:

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Pohledy našich obcí Řepníky, Pěšice, Popovecmožné zakoupit na OÚ 1ks/10 kč ( nebo u zastupitelů p. Zajíc a p. Mlejnek)
Dětský den dne 4.7.2020
Stavební věci - sportovní kabiny
Prodej mulčovače a nákup křovinořezu
Cesta k čp. 100

Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,
konaného dne 22. června 2020 v 17:00 hod na Obecním úřadě na Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo zařazení území obce Řepníky do územní působnosti MAS.
2. ZO projednalo a schválilo delegáta pro účasti na
valných hromadách MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s., paní Zdeňku Baťovou.
3. ZO projednalo a schválilo odkup části pozemkové
parcely číslo 31/3 v k. ú. Pěšice
4. ZO projednalo žádost o pronájem stánku s občerstvením u požární nádrže na tuto sezonu. Z důvodu
nedostatku informací o provozování bylo odloženo
hlasování.
5. ZO projednalo a schválilo žádost o odkoupení části
z pozemkových parcel č. 1196/21 a 76/4 v k.ú. Řepníky dle předloženého geometrického plánu.
6. ZO projednalo žádost o odkup části pozemkové
parcely číslo 1196/1 k.ú. Řepníky. Z důvodu nedostatku informací, bylo odloženo hlasování.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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7. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet za rok 2019, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
bez výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské
činnosti k 31. 12. 2019 byla ztráta ve výši 7 871,26
Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Řepníky za rok 2019, výsledek hospodaření ZŚ a MŠ ve výši 20 272,81 Kč bude převedený do rezervního fondu školy. Protokoly o
schválení závěrek budou přiloženy k zápisu.
8. Ostatní:
-

Hasiči, žádost o dovybavení jednotky
v Řepníkách, zažádané o dotaci.
SOS tlačítko pro seniory, letní putovní kino.
Veřejnosprávní smlouva s Městskou Policií Skuteč.
Jubilea v našich obcích

ČERVENEC
Zavadilová Marie
SRPEN
Šubert Zdeněk
Plšková Dana
Ševčík Václav
ZÁŘÍ
Lebedová Dagmar
Térová Jana
Hojsák František
www.obecrepniky.cz

84 let

Pěšice

55 let
55 let
84 let

Řepníky
Řepníky
Řepníky

50 let
55 let
65 let

Řepníky
Pěšice
Řepníky
obec.repniky@tiscali.cz
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Obec Řepníky vyhlašuje prázdninovou SOUTĚŽ pro šikovné děti

Malování na kameny
5 vylosovaných šťastlivců vyhraje ledové překvapení, které mu dovezeme domů
Podmínky soutěže:
1) Vybrat si ten nejkrásnější kámen na který se vám
bude dobře malovat. Namalovat na něj nějaký hezký obrázek, nebo něco, co máte rádi.
2) Mít trvalý pobyt na Řepníkách, Pěšicích, Popovci,
nebo být tu na prázdninách u babičky, dědy, tetičky či strýce, po celou dobu soutěže.
3) Donést nám svůj kamínek společně v pytlíku se
svým celým jménem a adresou na obecní úřad
v Řepníkách a vhodit ho do krabice, nejpozději do
7.8.2020.
4) Losování proběhne v pondělí dne 10.8.2020 v 18h(
sledovat nás můžete na facebookových stránkách obce Řepníky)
Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

11

Řepnický zpravodaj č.70

www.obecrepniky.cz

ČERVENEC 2020

obec.repniky@tiscali.cz

