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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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Příjemné chvíle u čtení posledního letošního zpravodaje.
Ohlédnutí za rokem a slovo starostky
Vážení občané,
dovolte mi shrnout letošní rok, co se událo a co jsme udělali či nechali udělat.
Akce, které se konaly (bylo jich pramálo z důvodu nařízení
Vlády a nám známého Covid-19):
11.ledna 2020 – Dětský Karneval
11.ledna 2020 – Hasičský bál
V dubnu se měla konat akce Ukliďme Česko, která byla
bohužel zrušena – přesunuta
následovalo covidové období, kdy jsme se snažili zajistit
našim občanům, ochranné prostředky a dezinfekci a jakkoliv jim pomoci v této nelehké době
4.7.2020 Prázdninový dětský den
24.8.2020 Mini cirkusová dětská show
29.8.2020 Strašidelná stezka odvahy, akce na ukončení
prázdnin
19.9.2020 Ukliďme Česko
Pokračuje opět covidové období, kdy je dle nařízení Vlády,
zákaz pořádání hromadných akcí
29.11.2020 Online rozsvícení vánočního stromečku
11.12.2020 Roznášení občerstvení a dárečku našim seniorům (místo zrušeného posezení)
5.12.2020 Mikulášská obchůzka
www.obecrepniky.cz
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14.12.2020 Dobročinná sbírka pro zvířátka
Pravidelné soutěže pro děti
Pokračuji přehledem toho, co jsme dělali, čemu se věnovali a na čem pracovali, či pomáhali a co jsme nakoupili:
Pravidelná těžba dřeva v obecních lesích (kvůli kůrovci),
oplocenky, výsadba stromů
Info o vyprodukované úspoře emisí – 630 818 MJ, Emise
CO2 – 23,950 tun-za vytříděný odpad (hlavně vaše práce,
tímto moc děkuji a snažme se dále :-)
Malířské práce-hospoda Popovec + nová čekárna na Popovci
Vrata hasičská zbrojnice – Pěšice
Dovybudování umyvadla v kuchyni MŠ + výměna rozvodové
skříně v ZŠ
Oprava místních komunikací po povodni + pytle proti povodni, následné čištění kanalizace
Hasiči – zásahové obleky a hadice
Zpevněná plocha pod bio kontejnery na Řepníkách a zpevněná cesta k nim
Zpevněná plocha u požární nádrže pod lehátka
Pravidelná údržba zeleně v obci
Obnova písma na pomníku padlých
KD – fasáda je již dokončena, podlaha ve skladu, žaluzie
v hospodě. V novém roce bychom chtěli pokračovat pracemi kolem kulturního domu a to zejména: rekonstrukce
prostranství před KD, nová zídka, zábradlí, schody ke KD,
nová parkovací místa a rekonstrukce průjezdu. Dále jsou
stále v procesu nové hromosvody, kdy dokončení bude na
www.obecrepniky.cz
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jaře kvůli zemním pracím. V kulturním domě řešíme stále
elektřinu, protože tento stav je nevyhovující.
Nové prvky na dětském hřišti
Nakoupený drobný majetek-minilednička na OU, skákací
hrad, party stan, tlakový čistič, mobil pro zaměstnance
obce, dveře do KD z průjezdu a pohlednice našich obcí - 5
druhů (možnost zakoupení na OU)
Pravidelně žádáme o různé dotace na to, co zrovna plánujeme dělat. Přehled dotací, které jsme dostali z Pardubického kraje:
- částečně na fasádu KD
- podpora provozu prodejny v obci-Jednota
- na škody po povodních
- pro hasiče na zásahové obleky
- kůrovcová kalamita, za vykácené dřevo za rok 2019
- uspěli jsme i v dotaci na kompostéry, realizace se plánuje na červen roku 2021
- plánujeme podat žádost o dotaci na rekonstrukci prostranství před KD
To je tento rok vše a moc bych si přála, aby ten příští rok
byl jiný, lepší, abychom se nemuseli bát žít své "běžné" a
veselé životy. Abychom se mohli potkat na více obecních
akcích a utužit naše vztahy. Prosím, kdybyste cokoliv potřebovali, jsme tu pro vás. Přijďte za námi na obecní úřad
nebo zavolejte.

www.obecrepniky.cz
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Na závěr jeden citát ze života: „Lepší časy nejsou samozřejmost, ale odměna, když ustojíš ty horší.“ Petr
Casanova
Mysleme na to a buďme optimisti. Závěrem bych vám
všem chtěla popřát, i za celý obecní úřad, hlavně zdraví
(protože to je nejdůležitější), lásku (protože ta je nejkrásnější) a pohodu (protože ta je nejpotřebnější). Krásné Vánoční svátky a správné vykročení do Nového roku
2021.
Romana Němcová, DiS
starostka

Informace z obecního úřadu
POZOR:
*Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké
Mýto, s.r.o. schválila na svém zasedání dne 8.12.2020
s účinností od 1.1.2021 zvýšení ceny vodného o 1,90 Kč /
m3 bez DPH, tj. o 2,09 Kč/m3 včetně 10% DPH, pro odběratele pitné vody.
Ke zvýšení ceny pitné vody dochází z důvodů plnění podmínek pro poskytnutí dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci ,, Zlepšení jakosti pitné vody pro
skupinový vodovod Vysoké Mýto“.
Od 1.1.2021 bude pro odběratele platit následující cena
vodného:
vodné - 35,93 Kč/m3 bez DPH - 39,52Kč/m3 včetně 10%
DPH.

www.obecrepniky.cz
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Vodovody a kanalizace žádají občany, aby co
nejdříve nahlásili stav vodoměru na VaK Vysoké
Mýto na tel: 465/424 678 nebo p. Svoboda
724/579 193.
*Cena vývozu na skládku,,Rokel“ je 100Kč za 1tunu vyvezeného materiálu.
*V minulém čísle našeho zpravodaje jsme se vás ptali na
názor, kam umístit dětskou herní sestavu, která nám zůstala z bývalého dětského hřiště.
Rádi bychom vás informovali, že herní sestavu jsme dali
opravit a máme dvě místa, kam bychom ji mohli umístit.
*Jistě jste si všimli, že téměř v každém vydání letošních
čísel zpravodaje, jsme se snažili vymýšlet pro děti různé
soutěže, abychom jim zpestřili a trochu vynahradili dobu,
kdy nemůžeme pořádat pro ně akce.
V dalším čísle našeho zpravodaje vložíme fotografie, jak
děti soutěží a jak se jim daří.
Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat a vyřídit jim:
Snažte se dál, i my se budeme snažit, co budeme moci,
vymýšlet soutěže pro vás, děti dál.
*Obec Řepníky pořádala dobročinnou sbírku pro zvířátka.
Záchranná stanice pasíčka v Proseči, vám všem od srdce
děkují, měli velkou radost z vašich dárků.
Děkujeme, že jsme díky vám, mohli pomoci a společně
jsme udělali dobrý skutek, kterých není nikdy dost. Velice
si toho vážíme.

www.obecrepniky.cz
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

11.1
8.2
8.3

25.1
22.2
22.3

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

9.1
6.2
6.3

23.1
20.2
20.3

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 23.listopadu 2020 v 17h na Obecním úřadě
v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo pronájem části pozemkové parcely číslo 1196/7 v k.ú. Řepníky.

www.obecrepniky.cz
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2. ZO projednalo a neschválilo nabídku od Unie práv
zvířat z.s. o poskytování služeb (odchyt, ustájení a
péče toulavých zvířat).
3. ZO projednalo a schválilo odkup pozemkových parcel číslo 598/3, 599/1, 139/2, 1201/3, 138/2 v k.ú.
Řepníky za 250 Kč/m2.
4. ZO projednalo a schválilo geodetický výměr na odkup pozemkové parcely číslo 1196/43 v k.ú. Řepníky.
5. . ZO projednalo sestavení rozpočtu na rok 2021.
6. ZO projednalo plánované stavební práce na Kulturním domě, a zemní práce týkající se uzemnění hromosvodů na KD.
7. Ostatní: - horní rybník
- zvětšení
- odsouhlasení projektu prodloužení kana
lizace na rokli
- výsadba stromů, keřů podél obecní cesty
- varianty opravy požární nádrže
- renovace hřiště u kabin (nová lana, desky na
basket, míče,…)

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne
16. prosince 2020 v 17:00 hod na Obecním úřadě v
Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo dokument Strategie rozvoje obce Řepníky na léta 2021-2025.
2. ZO projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet obce
Řepníky na rok 2021 ve výši 7.300.900,- Kč a
www.obecrepniky.cz
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střednědobý výhled rozpočtu obce Řepníky na léta
2021-2023.
ZO projednalo a schválilo žádost Charity Nové
Hrady o poskytnutí daru na částečnou úhradu provozních nákladů na rok 2021 ve výši 10 tisíc korun.
ZO projednalo hospodaření obce za rok 2020.
ZO projednalo hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2020.
ZO projednalo a schválilo navýšení ceny nájmu hrobového místa na léta 2021-2030. Konkrétně polož
ka „služby spojené s nájmem“ se navyšuje na 40
Kč/m²/rok.

7. ZO projednalo a schválilo změnu v konání výběrového řízení. Výběrové řízení se bude uskutečňovat v
případech nabídky ceny od 200.000,- Kč.
8. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce
v částce 1.000,- Kč za úklid kolem popelnic na Pěšicích za rok 2020.
9. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce
v částce 4.000,- Kč za pečení perníčků pro naše
občany.
10. Různé:
- obdržená dotace od Pardubického kraje na kůrovcovou kalamitu za rok 2019 – 155.298,- Kč
- mlčenlivost zastupitelů
- nájemné pošta
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, informace o

www.obecrepniky.cz
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zvýšení ceny pitné vody o 1,90 Kč/m3 bez DPH od
1.1.2021.

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, z.s.
Rok 2021 zahajujeme řadou nových aktivit. Pro školy
zapojené do tvorby Místního plánu inkluze Košumbersko
zahajuje s novým rokem činnost avízovaný mobilní tým
složený ze speciálního pedagoga, psychologa, antropologa. Garantem aktivity je CUCU – Centrum uznávání a celoživotního učení v Pardubicích, neboť aktivita bude
součástí pilotního ověřování ŠIKK-Školské inkluzivní
koncepce Pardubického kraje. Kancelář se snaží průběžně podporovat místní podnikatele jak propagací služeb
místních producentů na celorepublikovém webu Regiony
sobě, tak nově formou lokálních on-line trhů
https://www.masskch.cz/o-nas/. Pro zaměstnavatele
pomáháme zajistit bezplatné rekvalifikace a dotovaná
pracovní místa. V případě zájmu kontaktujte kancelář
MAS. Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče jsme ve spolupráci se sousední MAS Hlinecko a za využití on-line nástrojů připravili podvečerní webinář na téma: Jak dítě i
sebe provést procesem volby budoucího studia? Poradí
vám odbornice z Univerzity v Hradci Králové a budou se
věnovat otázkám: - Jak se rodí představy o budoucím
povolání? - Každé dítě je originál aneb co dělat, když dítě potřebuje studovat něco jiného, než jsou naše předwww.obecrepniky.cz
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stavy o tom, co by pro něj bylo nejlepší? - Jak společně
s dítětem dobře vyladit jeho přání a reálné možnosti
studovat vybraný obor? - Jak se orientovat ve studijních oborech a kde hledat informace? - Jak může nejen
s volbou oboru střední školy pomoci kariérový poradce?
Přihlaste se zde:
https://forms.gle/3VXzhQkW2yVBtp4T8 Velmi se
osvědčuje projekt asistenta prevence sociálního začleňování, který MAS SKCH, z.s. realizuje od dubna 2020 s
názvem Společné řešení pro eliminaci sociálního vyloučeni obyvatel regionu MASSKCH. Smyslem projektu je
podpora osob v řešení jejich obtížných životních situacích zajištěná efektivním propojováním dostupných služeb, edukací a kontinuální podporou všech místních aktérů, kteří mohou takovým osobám poskytnout pomoc, to
vše v rámci všech členských obcí regionu MAS SKCH.
Pokud jste se dostali do obtížné životní situace v oblasti
vztahů, zdraví, financí, bydlení, práce či vzdělávání a
potřebujete podporu pro její zvládnutí, potřebujete
pomoc pro sebe nebo vaše blízké, či si nevíte rady s vyhledáním odborné služby, kontaktujte nás. V regionu je
činný odborný pracovník, na kterého se můžete obrátit
o sociální pomoc. Tento pracovník se s vámi po domluvě
sejde, poskytne sociální poradenství, případně propojí s
vhodnou sociální službou. Bude pro vás zdrojem informací a podpory. A to vše za dodržení maximální diskrétnosti. Takto poskytované služby jsou pro vás zcela
zdarma. Kontakt: Asistent prevence sociálního vyloučení
- Alice Teplá, telefon 732 322 188, email tepla@masskch.eu. Nezapomeňte, že pro vás připravujeme
novou strategii rozvoje území, pravidelně o tom informujeme na našem webu MASSKCH a facebookové
stránce MAS, pokračuje sběr záměrů
www.obecrepniky.cz
obec.repniky@tiscali.cz
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https://www.masskch.cz/sber-zameru-2021-2027/ a
počátkem roku chystáme kulaté stoly k projednání nově
navržených opatření strategie MAS Chráníme svůj životní prostor II. Těšíme se na vaše názory a nápady, potřebné informace najdete vždy zde:
https://www.masskch.cz/strategie-clld/nove-obdobi/.

Jubilea v našich obcích
LEDEN
Pokorný Pavel
Svoboda Richard
Lustyková Ludmila
Svoboda Karel
Holubář Vladislav
Rouhová Ludmila
ÚNOR
Němec Roman
Drahošová Zdeňka
BŘEZEN
Svatoš Jiří
Holuša Aleš

www.obecrepniky.cz

50 let
65 let
83 let
86 let
86 let
91 let

Řepníky
Pěšice
Popovec
Řepníky
Pěšice
Řepníky

55 let
75 let

Řepníky
Řepníky

60 let
65 let

Řepníky
Popovec
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Vánoční tradice a zvyky
Už naši předkové věděli, že Vánoce jsou magickým časem,
který zjeví mnohá tajemství. Pojďme společně vzpomenout na doby babiček, kdy tyto tradice a zvyky, byli vánočním rituálem a symbolem Vánoc.
Vezměte děti na klín a vyprávějte jim, jaké dříve byli Vánoce a co pro mnohé znamenali.
1) Hvězdička v jablíčku znamená zdraví.

2) Pantofel přinese ženicha
Házení pantoflem či botou bylo osvědčeným prostředkem, jak zjistit, zda nebude nadcházející rok pro nezadanou dámu rokem, který jí přinese partnera. Žena by se v takovém případě měla
postavit zády ke dveřím, do pravé ruky vzít botku a
hodit ji za sebe. Pokud bota míří špičkou ke dveřím,
bude svatba! V opačném případě se vdavek nedočká.
3) Lodičky ze skořápek značí rodinnou pohodu
www.obecrepniky.cz
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Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem malé svíčky. Počet lodiček odpovídá počtu
členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do umyvadla plného vody. Pokud lodičky zůstanou u sebe, znamená to, že rodina zůstane spolu. Pokud se vydá lodička vlastní cestou, vydá se novým životem i její majitel.
4) Šupiny z kapra
Nezapomeňte si dát do peněženky a také pod talíř u
štědrovečerní večeře šupinu od kapra. Říká se, že přinese dostatek peněz a hojnosti.
5) Adventní věnec
I adventní věnec je tradicí už léta. Každá svíčka na
věnci má své jméno. První je takzvaná svíce proroků,
druhá je svíce betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá je
andělská.
6) Darované jmelí
S darovaným jmelím, věnujete zdraví, štěstí, spokojenost do domu.
Tradiční Vánočka
250 ml-mléka
80 g-moučkového cukru
30 g-čerstvého droždí
400 g-polohrubé mouky
100 g-hladké mouky
1 sáček vanilkového pudinkového prášku
1 vanilkový cukr
Špetka soli
1 vejce
www.obecrepniky.cz
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80 g-másla nebo tuku na pečení
100 g-rozinek nebo oříšků
1 vejce na potření
50 g mandlí na dozdobení
Postup:
1. Do vlažného mléka dáme lžíci cukru, droždí, trochu
mouky, připravíme kvásek a necháme vzejít.
2. Zbylou mouku promícháme s pudinkovým práškem a
zbylým moučkovým cukrem. Přidáme vanilkový cukr,
sůl, kvásek, vejce, změklý tuk. Vypracujeme hladké
tužší těsto a necháme vykynout v teple.
3. Do vykynulého těsta zapracujeme rozinky. Rozděláme
ho na 9 stejně velkých kousků a z každého uděláme
malý bochánek. Ty necháme znova nakynout.
4. Z bochánků vytvoříme rovnoměrně silné prameny.
Spodní patro vánočky upleteme ze 4 pramenů, prostřední ze 3 a vrchní ze 2.
5. Vánočku na plechu s pečícím papírem sesadíme a
upevníme špejlemi. Necháme 15 minut kynout.
6. Vánočku potřeme vajíčkem, dozdobíme mandličkami a
vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme na 190 stupňů cca
10 minut. Poté vánočku přikryjeme pečícím papírem a
pečeme na 160 stupňů cca 40 minut.
Hotovou vánočku poznáme tak, že do ní píchneme
špejlí.
Dobrou chuť

www.obecrepniky.cz
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Domácí Vaječný likér
8- žloutků
3- vanilkové cukry
2- kondenzovaná slazená mléka (tatra)
1/2 rumu (nebo dle své chuti)
Postup:
Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky vyšleháme
s cukrem do pěny, poté přidáme zbytek ingrediencí,
vše důkladně rozmixujeme. Nalijeme přes cedník do
lahví ( nejlépe skleněných) a dáme vychladit do lednice.
Dobrou chuť

Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová
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