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Vážení přátelé,
s radostí vás vítáme u nového vydání zpravodaje.
Podzim se již hlásí o své slovo, listí na stromech žloutne a
pomalu opadává. Věříme, že se máte dobře, jste zdraví a
spokojení.
Pojďme se tedy společně ohlédnout za tím, co se událo
v naší obci a co se v následující době chystá a plánuje.
Ohlédnutí za akcemi, které proběhly v naší obci
Na konci prázdnin
jsme se trochu netradiční formou rozloučili s našimi dětmi. Tentokrát to
nebyly pohádkové
bytosti, na které
jsme u nás na Řepníkách již zvyklí, ale
byla to převážně
strašidla ze záhrobí.
I přesto, že se děti bály a nevěděly co je cestou čeká za
překážky, tak jejich nadšení bylo větší než strach. Děti
na sebe byly hrdé, že stezku odvahy statečně zvládly.
Celá akce se velice vydařila.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, že nás přišli podpořit, také všem strašidlům za jejich pomoc a nasazení,
bez nich bychom akci nemohli uskutečnit a v neposlední
řadě děkujeme také aktivním zastupitelům.
www.obecrepniky.cz
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19.9.2020 v obci Řepníky proběhla akce ,, Ukliďme česko“.
Tato akce je z našeho pohledu
lepší uskutečnit na jaře, kdy
ještě příroda téměř spí a nepořádek je lépe vidět. Nicméně
jsme odpadu uklidili víc než
dost a za to všem zúčastněným
děkujeme.

26.9.2020 byla v plánu akce ,, Bramborové hody“ bohužel
jsme museli tuto akci zrušit, kvůli situaci, která se nám
všem opět vrátila do života.
2.-3.10.2020 proběhly volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Výsledky voleb z obcí Řepníky, Pěšice, Popovec sečtené a
seřazené podle největšího počtu hlasů:
ANO 2011 - 20 hlasů
Česká pirátská strana - 16 hlasů
3PK- Pro prosperující Pardubický kraj - 12 hlasů
Starostové a nezávislí - 12 hlasů
ODS a TOP 09 - 10 hlasů
Svoboda a přímá demokracie (SPD) - 10 hlasů
Koalice pro Pardubický kraj - 9 hlasů
Mladí pro Pardubický kraj - 5 hlasů
Trikolora hnutí občanů a Strana soukromníků ČR - 3 hlasy
www.obecrepniky.cz
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Strana zelených - 3 hlasy
Východočeši - 3 hlasy
Komunistická strana Čech a Moravy - 2 hlasy
Rozumní- Petr Hannig- za spravedlnost a živ. j. - 1 hlas
Demokratická strana zelených- za práva zvířat - 1 hlas
Informace z obecního úřadu
*Jak již víte obec Řepníky je členem MASSKCH.
Společně momentálně s MASSKCH vytváříme strategický
plán rozvoje obcí na období 2021-2025 a sbíráme informace, které obci pomohou v získání dotací a jiných možností.
Strategický plán je pro naši obec velice důležitý, jelikož
bez něho bychom v budoucnu neměli žádný řádný cíl a nedostali dotace.
Byli bychom velice rádi, kdybyste se více zapojovali do
dění okolo strategického plánu a pomohli nám do něj zahrnout co možná nejvíce nápadů a myšlenek. Váš názor je
velice důležitý.
V tuto chvíli probíhá Veřejné připomínkování analytické
části strategického plánu rozvoje obce Řepníky do
20.10.2020
Vaše nápady či připomínky prosím zasílejte na adresu:
obec.repniky@tiscali.cz, romananemcova@post.cz,
zdenabatova@seznam.cz

www.obecrepniky.cz
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*Pomalu se blíží dokončení nové fasády na Kulturním domě
v Řepníkách. V těchto dnech probíhá poslední strana. Dále
se bude pokračovat novým schodištěm u hlavního vstupu,
vyrovnání části zámkové dlažby v průjezdu a závěrem
v příštím roce bychom rádi realizovali celkovou úpravu
před kulturním domem s vybudováním více míst vhodných
k parkování a zpevnění zábradlí podél silnice.
* Jistě jste si všimli, že máme nové krásné dětské hřiště
a také, že nám tam zůstala stará sestava se skluzavkou
ležet na zemi. Nabízí se nám dost nabídek k odkupu
skluzavky. My bychom si ji rádi ponechali, bohužel však
nemůžeme pro ni najít vhodné místo. Skluzavka na dětském hřišti být už nemůže, jelikož musí stát na rovném
povrchu. Na hřišti u kabin to také nelze z důvodu malého
prostoru a bezpečnosti. Na školní zahradě MŠ také dát
nepůjde z důvodů bezpečnosti. Nabízí se možnost dát
skluzavku k bytovce nebo ji prodat. Pokud máte nápad,
kam bychom ji mohli pro děti umístit, tak nám sdělte svůj
tip, který rádi uvítáme, do konce měsíce října na obecní
úřad.
Děkujeme
Nové dětské hřiště

www.obecrepniky.cz
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Akce, které nás čekají
29.11.2020 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku,
společně s vánočním jarmarkem
15.12.2020- Posezení s důchodci
!!! Všechny akce můžou být ovlivněny dle vývoje epidemiologické situace, kterou se musíme řídit !!!
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

5.10
2.11
14.12

19.10
16.11- 30.11
28.11

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

3.10
14.11
12.12

17.10- 31.10
28.11
26.12

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 10.srpna 2020 v 17 hod na Obecním úřadě
v Řepníkách.
1. ZO projednalo způsob vedení systému skládkování
na rokli.
2. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV z Pardubického kraje na částku 80
000,- Kč na „Opravu kulturního domu včetně úpravy
okolí II.etapa“.
www.obecrepniky.cz
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3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z POV Pardubického kraje na částku 20 000,Kč na „Podpora provozu prodejny Jednoty v Řepníkách“.
4. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ELESTAV
s.r.o., Vysoké Mýto na výměnu rozvodnice elektroinstalace ZŠ Řepníky v částce 104 626,17 Kč bez
DPH.
5. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemkové
parcely číslo 1196/1 v k.ú. Řepníky.
6. ZO projednalo nabídky od firem na pokládku dlažby
k požární nádrži. Zakázku bude realizovat pan
Stratílek s cenovou nabídkou 78 000 Kč včetně
DPH.
7. ZO projednalo pozemní úpravy na silnici směr
Střemošice a následná protipovodňová opatření do
budoucna.
8. ZO projednalo návrh na odkup části pozemkových
parcel číslo 721/2 a 720/3 v k.ú. Řepníky, související s nápravou protipovodňových opatření.
9. Ostatní:
- SUS Luže oprava místních komunikací po povod
ních.
-Dětské hřiště montáž, příprava.
- Lesní hospodářství.
- Volně pobíhající psi.

www.obecrepniky.cz
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Z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,
konaného dne 14. září 2020 v 17:00 hod na Obecním
úřadě na Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí
programové účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického
kraje – II. kolo na částku 41 600,- Kč na zásahové
oděvy.
2. ZO projednalo obdržení finančního daru ve výši 100
000,- Kč z Pardubického kraje na odstranění škod
po povodních.
3. ZO projednalo projekt na opravu vstupního schodiště u KD.
4. ZO informovalo o přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu Pardubického kraje dne 9.9.2020 a vše
bylo v pořádku. Byla provedena kontrola účetních
dokladů, zápisů ZO, výborů, obecně závazných vyhlášek, kupních smluv.
5. ZO projednalo blížící se volby ve dnech 2. a
3.10.2020.
6. ZO projednalo plánované kulturní akce, účast zastupitelů a komplikace v podobě COVID-19.
7. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce
na pomocné technické práce v obci Řepníky.
8. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firma
ALA, a.s. Řepníky na certifikované vývozy septiků.
9. Ostatní:
-Nové dětské hřiště
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

9

Řepnický zpravodaj č.71

-

ŘÍJEN 2020

Probíhající projekt prodloužení kanalizace na rokli
Možné pozemky pro nové stavební parcely
Hromosvody KD
Projekt na elektřinu v KD
Nové umístění radaru
Stížnost Popovec, ukládání větví
Pronájem parcely číslo 1196/7

Jubilea v našich obcích
ŘÍJEN
Ševčíková Lada
55 let
Záleská Dana
55 let
Vorel Zdeněk
60 let
Severa Miroslav 65 let
Novotný František 70 let
LISTOPAD
Flídrová Marie
50 let
Havlíček Vladimír 70 let
PROSINEC
Král Petr
55 let
Hyksa Břetislav
70 let
Bezdek Milan
80 let
Němcová Alena
81 let
Jirsák Josef
83 let
Borovcová Marie 84 let

www.obecrepniky.cz

Řepníky
Pěšice
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Řepníky
Popovec
Řepníky
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Řepníky
Řepníky
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Něco z naší historie
Možná pro mnohé z vás, ale i pro mě byl člověk, který se
narodil v Řepníkách zcela neznámý.
Mrzí mě, že jsem o tak významném člověku do dnešní doby téměř nevěděla, proto mi dovolte napsat pár slov a připomenout si tak významného člověka jakým byl
pan
Dra Jan Sobotka
rodák z Řepnik
(řádný universitní profesor, profesor matematiky na vysokém učení Karlově, čestný doktor Karlovy university, řádný člen Akademie věd a umění, člen Královské společnosti nauk, člen Národní
rady badatelské, čestný člen a stálý tajemník
Jednoty československých matematiků a fysiků,
člena Královské jihoslovanské akademie věd,
atd)

Narodil se rodičům Josefovi a Františce
Sobotkovým, jako třetí syn dne 2.9.1862
Společně s rodiči žil v jedné z nejmenších chalup
s doškovou střechou na Řepníkách č.p 29 .
Sobotkovi měli celkem 10 dětí a z toho 5 z nich zemřelo
ještě v dětství, a 2 z těch, které dospěly, trpěly těžkými
následky křivice, mezi nimi i Jan.
Jan ministroval spolu se svým bratrem Josefem místnímu
faráři, který se jmenoval Gustav Zeiner.
Farář Zeiner byl legendární řepnickou osobností . Obdělával si sám pole, jezdil na koni a povznášel lidi.

www.obecrepniky.cz
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Měl významný vliv na Jana a Josefa, které učil hovorovou
němčinu, což se jim hodilo při pozdějších studiích.
Obecnou školu vychodil Jan v Řepníkách.
V roce 1872-1873 se Sobotkovi přestěhovali z jedné části
Řepnik, do té druhé č.p 54, kde žili krátkou dobu.
Poté se odstěhovali do Vysokého Mýta, aby svým dětem
ulehčili studium.
Jan studoval na německé reálce v Praze, ale vysokoškolská studia konal na české univerzitě a české technice
v Praze.
Přitom se živil funkcí vychovatele.
Roku 1886 nabyl způsobilost, vyučovat matematiku a diskriptivní geometrii.
Roku 1885 napsal svou první vědeckou práci
1886-1891 se stal asistentem na české technice v Praze
1891-1894 studoval ve Švýcarském Curychu- tyto studie
na něj měli velký vliv v jeho celoživotní vědecké zaměření:
diskriptivní, projektní, diferenciální geometrií.
Po návratu do Čech nenalezl vhodné uplatnění a tak odešel
za prací do Vídně, kde se stal suplementem na reálce. Za
dva roky ho německá Vídeň jmenovala profesorem na vídeňské technice. Jeho kariéra stoupala vzhůru.
Jan Sobotka však v Německu nebyl příliš šťastný a tak se
vrátil zpět do Čech, konkrétně na českou techniku v Brně,
která se teprve otvírala.
Roku 1903 byl povolán na pražskou universitu, kde se stal
řádným profesorem.
www.obecrepniky.cz
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Byl členem Královské české společnosti, České akademie,
Mezinárodní radou badatelskou, a mnoho dalších.
Celkem uveřejnil 150 vědeckých prací.
Byl učitelem přísným, svědomitým avšak spravedlivým,
lidským a trpělivým.
Janu Sobotkovi náleží naše vděčnost, jeho osobnost bude
nám i mladým generacím vzorem hrdiny práce, vynikajícího
vědce, příkladného učitele učitelů a ušlechtilého člověka,
který spolutvořil základy, na nichž vyrostla naše matematická věda.
*Jan Sobotka zemřel dne 10.května 1931
V roce 1962, k výročí jeho stých narozenin byla z popudu
pana prof. E. Kašpara v Řepníkách, slavnostně odhalena
jeho pamětní deska.
čerpáno ze vzpomínkového projevu od pana prof. E. Kašpara

*Jan Sobotka s ženou Rozou Sobotkovou

www.obecrepniky.cz
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Aktuálně z MASSKCH
Se zahájením školního roku a nástrahami současných časů hledáme
nové způsoby, jak zvýšit informovanost, vzájemně si pomáhat, a přitom zachovávat zdraví i optimismus. Do našich aktivit proto jako rovnocenný partner vstoupily digitální technologie, a vedle osobních setkání v rámci kulatých stolů v menších skupinkách uvítáme vaše názory a nápady i on-line cestou-pod každým Kulatým stolem najdete Dotazník a Analýzu problémů a potřeb – děkujeme za vaši spolupráci.
Ústředním tématem naší práce je rozvoj regionu, především dostupných pracovních míst. Na podporu zaměstnanosti začal ve spolupráci
s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje fungovat
v našem území nový projekt, díky kterému je možné domlouvat rekvalifikace na míru, ale také práci na zkoušku a tzv. dotované zaměstnání-v případě zájmu o informace kontaktujte kancelář, nebo stačí na
našich stránkách kliknout na JOB.
Nově je díky projektům MAS a spolupráci s partnery v oblasti sociálních služeb a zdraví dostupná též pomoc (tzv. psycho edukace) pro
rodinné příslušníky lidí s psychotickým onemocněním/ depresemi/
bipolární poruchou a sdílení zkušeností s lidmi, kteří si procházejí
situací psychiatrické diagnostiky člena rodiny či osoby blízké včetně
související stigmatizace. Více viz příloha. Je možné domluvit i besedy
na uvedená témata do komunitních a volnočasových center.
Řadu novinek najdete také v souvislosti s přípravou nového období –
jednak stěžejní dokumenty pro rozvoj venkova Koncepce rozvoje venkova nebo Inovační strategie České republiky 2019–2030 nebo Principy SMART, které prolínají všemi oblastmi rozvoje území.
Nezapomeňte sledovat i náš https://www.facebook.com/masskch
Kancelář MAS SKCH

www.obecrepniky.cz
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Obec Řepníky vyhlašuje kreativní strašidelnou soutěž
pro všechny děti

Dlabání dýně, či výroba svého strašidla nebo lucerny
Vypadá to, že si letos nebudeme moc užít jako každý rok lampionový průvod. Avšak nezoufejte, milé děti.
Máme pro vás speciální soutěž, ve které vyhrává každý, kdo se
zúčastní a zapojí se s námi do soutěže.
Podmínky soutěže jsou:
1) Mít trvalý pobyt na Řepníkách, Pěšicích a Popovci.
2) Mít svůj originální nápad, buď můžeš vydlabat dýni, nebo vyrobit libovolné strašidlo, či lucernu (podmínka je,
aby svítilo) a můžou ti pomoct i rodiče.
3) V sobotu dne 31.10.2020 v 19 hod rozsvítíš svůj výrobek a umístíš ho tak, aby byl hezky vidět (např. na okenní parapet, před dům ke dveřím, nebo na balkón) a mohla
ho vidět hlavně přísná porota, která bude obdarovávat
nějakou dobrůtkou každého, kdo se do soutěže zapojí a
kdo splní její podmínky.
Vymýšlejte, co vyrobíte a my se na vás těšíme.
Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová
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