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Srdečně vás vítáme u jarního vydání řepnického zpravo-

daje. 

Situace, jaká tu panuje již od loňského jara, se zatím stá-

le dvakrát nelepší, což nás všechny velmi mrzí. Nemůžeme 

pořádat žádné akce, na které jsme již zvyklí, vidět na ulici 

a kolem školy pobíhat rozzářené děti, a dlouho jsme ne-

mohli vidět ani naše blízké. 

Už je to pro všechny dlouhé a únavné, ale my stále věříme, 

že brzy už bude situace lepší a opět se sejdeme na nějaké 

příjemné akci. 

Pojďte si aprílové dny zpříjemnit dobrou kávou či čajem 

venku na lavičce a u toho si přečíst nové vydání zpravoda-

je. 

Informace z obecního úřadu 

*Společně se zpravodajem dostanou do schránky naši 

občané respirátory a děti certifikovanou roušku od obec-

ního úřadu zdarma. 

* Pozor: Plánovaná odstávka elektřiny na Popovci:  

  Dne 29.4.2021 od 7:45h do 16:15h nepůjde elektrika. 

* Poplatky ze psů a za popelnice na Popovci vybírá p. 

Mlejnek č.p.14 od 14.4.2021 do 30.6.2021 po 17. hodině od 

pondělí do pátku nebo po tel. domluvě 724/486 222. 

* Poplatky ze psů a za popelnice na Pěšicích vybírá p. 

Zajíc – Ve středu dne 21.4.  2021 od 10:00 hod do 13:00 

hod ve svém obchodě Pěšice 11, mob. 776 155 850 . 

*Vážení občané, 

jak jistě víte, odpadní vody nám vyváží společnost 

ALA, a.s. Řepníky a vozí je na likvidaci na Čističku od-

padních vod Vysoké Mýto. Cena likvidované odpadní vody 

je 200 Kč/m3. 
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Ceny od společnosti ALA, a.s. jsou: 

Cena dopravy 30 Kč/km fakturují se veškeré ujeté kilo-

metry. 

Cena práce na místě 400 Kč/hod – fakturuje se každá 

započatá čtvrthodina. 

K cenám bude připočítáno DPH 21%. Služba je prováděna 

traktorovou soupravou, traktor + cisterna 8 m3. 

Prosíme Vás, abyste si službu objednali s předstihem (ale-

spoň týdenním) u pana Martina Solila tel.721/965 443. 

Doklad o likvidaci, pro případnou kontrolu, slouží faktura, 

která nám bude chodit na obecní úřad (jak od firmy ALA, 

a.s. tak od ČOV Vysoké Mýto). Tudíž případnou kontrolu, 

která by chtěla vidět doklad o likvidaci odpadních vod, 

posílejte k nám na úřad. Zde jim prokážeme certifikované 

vývozy. 

Prosíme tedy občany, aby chodili platit tuto službu k nám 

na obecní úřad. 

*Na zastupitelstvu konaném dne 29.3.2021 jsme od-

souhlasili jednorázový příspěvek 500 kč na tuto službu 

(vývozy odpadní vody), pro každou nemovitost – občané 

s trvalým pobytem v Řepníkách, Popovci, Pěšicích (vyjma 

chalupářů) na rok 2021. 

Pro uplatnění příspěvku prosím vyplňte žádost, kterou na-

leznete na našich webových stránkách nebo tiskopis na 

obecním úřadě. Tento jednorázový příspěvek můžete 

uplatnit i v případě, že vám odpad vyveze i jiná společnost 

než ALA a.s. 

*V kulturním domě jsme od začátku volebního období ře-

šili elektriku v části sálu a předsálí i horní části, kde jsme 

zjistili, že na elektriku, která byla sice nově udělaná ne-
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byla provedena revize, bez které by se v KD neměly usku-

tečňovat akce, aby se tam nestala nějaká havárie. Dalo 

nám dost práce a času najít vhodné řešení bez toho, aby-

chom museli začít znovu a vše nově udělané a vymalované 

v KD bourat. Každého, koho jsme oslovili od objektu dával 

ruce pryč. Nakonec jsme řešení našli a nechali zakreslit 

projekt, dle stávající elektriky, co tam již je hotová. 

Z toho důvodu jsme museli ponížit kapacitu zaplnění v KD 

na max. 200 osob. 

Nicméně v této chvíli je již projekt zakreslený, provedou 

se drobné úpravy bez zásahu do stávající elektriky a ná-

sledně KD bude mít svou revizi. Za což jsme opravdu moc 

rádi a jsme hrdi, že bude vše, jak má být. 

*Hasičská nádrž v Řepníkách také čeká na svou rekon-

strukci. Celkem jsme měli tři nabídky na opravu. 1) firma 

Kema Morava p. Stanislav Štefek, 2) firma Deer Pool p. 

Radovan Jelínek, 3) firma LEŇO Stabil s.r.o. 

Po výběrovém řízení se zastupiteli, byla vybraná firma 

LEŇO Stabil Czech s.r.o. Hasičská nádrž přijde vyspravit 

a následně vyfóliovat. Začátek oprav očekáváme během 

měsíce května a do konce června bychom měli mít hotovo. 

A potom hned napouštět. 

*Multifunkční odborná třída pro ZŠ Řepníky ze stáva-

jící části pošty. Paní ředitelka ze školy přišla s nápadem, 

že by rádi rozšířili svou školu o další možnou třídu. Spo-

lečně jsme přišli na to, že místní pošta nevyužívá zadní 

místnost, která kdysi sloužila na balíky. Jak již víte, delší 

dobu jsme členem MASSKCH a s jejich pomocí bychom 

mohli získat od ,,masky“ na vybudování této třídy dost 

zajímavou dotaci a škola by tak měla k dispozici pro děti 
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novou učebnu, která by sloužila jako počítačová a jazyko-

vá učebna, či by sloužila na různé dělené předměty a děti 

by tak měly na učení více klidu. V tuto chvíli projektant 

zakresluje projekt a zařizují se dotace. Držte palce, ať 

to vyjde. O dalších postupech vás budeme informovat. 

*Jak již víte, obec Řepníky v březnu pořádala dobročin-

nou sbírku na pomoc v této nelehké době ,,Záchranné sta-

nici Pasíčka“ v Proseči, která je nestátní nezisková spo-

lečnost a svou finanční činnost hradí zejména od sponzo-

rů, dárců či grantů.  

Děti pomohly tím, že namalovaly krásné obrázky se zví-

řátky a obec Řepníky za jeden obrázek pošle 100kč na 

účet Záchranné stanice. Celkem nám děti přinesly 25ks. 

obrázků, tudíž na účet přispějeme 2500 KČ. Tímto moc 

děkujeme dětem za krásné obrázky a dobré srdce. Také 

děkujeme dárcům, co přinesli na obec různé potraviny 

vhodné pro zvířátka, a v neposlední řadě děkujeme těm, 

co věnovali finanční částku přímo na účet Záchranné sta-

nice. Velice si vás vážíme. 
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Jedno velké a nekonečné téma je TŘÍDĚNÍ ODPADU 

Doba je taková, že odpadu je mezi námi spousty a ze 

všech stran na nás útočí odpadové hospodářství, abychom 

více třídili odpad a méně vyhazovali do směsného odpadu. 

Tlak je velký a bude už jen horší, proto je důležité více se 

tím v domácnostech zabývat, více odpadu třídit, protože 

ceny za odpad jdou dost rychle nahoru. Předejít nepří-

jemným změnám, či v budoucnu postihům, lze využíváním 

kontejnerů, které jsou rozmístěny všude možně po našich 

obcích. 

Snažte se třídit, jak jen to jde a využívejte k tomu urče-

né kontejnery, které obec nabízí, a pro upřesnění: 

Modré kontejnery 

-do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní 

letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové 

obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať 

se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo! 

Žluté kontejnery 

-vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáč-

ky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu. Obaly, 

které jsou určeny do žlutých nádob, jsou označeny sym-

bolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou  

PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6. 

Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety 

a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Sta-

čí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od 

kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů. 

Zelené a bílé kontejnery 

-Čisté sklo bez kovových a plastových víček. Neplatí při-

tom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce 
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vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci 

s jejich dotříděním. Sklo je označeno recyklačním trojú-

helníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL. 

Do kontejneru na sklo Nepatří-autoskla, porcelán a kera-

mika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemiká-

lií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora. 

Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů. 

Žluté kontejnery s oranžovou samolepkou  

-Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, raj-

ského protlaku v krabici, hotových omáček či krabicového 

vína. Je třeba je vymýt a zmáčknout.  

Šedý kontejner 

Je umístěný před sběrným dvorem a patří do něho vše-

chen kov, plechovky od konzerv, od nápojů, od masa, paš-

tik, atd. 

Bílé kontejnery na oblečení pro Diakonii 

Jsou určené na oblečení, obuv danou zvlášť v tašce či 

pytli, povlečení, prostěradla, deky, záclony, závěsy. Vše je 

napsané na kontejneru. Tento kontejner je uložen na Ře-

pníkách u jednoty.  

Domácí kompostéry 

Kdo z vás využil možnosti dotace o kompostér, tak se mů-

že začít radovat, protože dotace byla schválena a kom-

postéry brzy poputují ke svým majitelům. Budeme vás 

kontaktovat. 

-Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel 

z kuchyně, jako jsou (Slupky, zbytky zeleniny a ovoce), (se 

slupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat 

zbytky chemikálií), kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé 

květiny, skořápky. 
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Mezi bioodpad patří i odpad ze zahrádek: - tráva, seno, 

sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj. 

Kam s větvemi ze stromu? 

-Buďsi je můžete drtičkou nadrtit a použít do svých 

kompostérů nebo využít obecní kontejner, který je k tomu 

určený. Tam vás žádáme, abyste zkrácené větve vha-

zovali přímo do kontejneru a ne mimo něj. Děkujeme 

Sběrný dvůr 

Nově platí pro podnikatele-Na sběrném dvoře již nebu-

deme pravidelně vybírat odpad od obecních podnikatelů, 

z kapacitních důvodu. Z toho důvodu se ruší poplatek za 

odpad od podnikatelů.  

Kdyby přece jenom někdo z podnikatelů potřeboval něco 

na sběrném dvoře uložit, lze se domluvit s námi na obec-

ním úřadě, za jednorázový poplatek dle množství odpadu. 

Musíme to již evidovat a nahlásit svozové společnosti.  

Děkujeme za pochopení. 

Objemný materiál 

-Mezi objemné odpady patří vyřazený nábytek, koberce, 

lina, zrcadla, ale také lyže či sáňky. Prostě věci, které se 

nevejdou do nádoby na směsný odpad a nepatří mezi jiný 

druh odpadu (elektroodpad). 

Nebezpečný odpad 

-Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky barev, ředi-

tel, lepidel, fotochemikálie, atd. 

Rostlinné oleje 

- Rostlinné oleje (například z fritování) jsou cennou suro-

vinou, o kterou je v současnosti velký zájem (v souvislosti 

s povinností přidávat biopaliva do pohonných hmot). Ode-

vzdat je můžete i ve sběrném dvoře, nebo je pohodlně 
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doma lít do plastových lahví, řádně je uzavřít a po naplně-

ní je můžete v den odvozu popelnic postavit na víko od 

popelnice. Menší množství lze kompostovat. Při větší pro-

dukci je možné tento materiál předat odpadové firmě, 

která se sběru olejů či jejich využití věnuje. Rostlinné 

oleje nelijeme do kanalizace, sráží se na kanalizačních 

trubkách a ucpávají je, zatíží-li bychom zbytečně i čistír-

nu odpadních vod. 

Elektroodpad 

-Drobný elektroodpad můžete odevzdat ve sběrném dvo-

ře. 

Baterie a autobaterie 

-Odevzdat je můžete ve sběrném dvoře. 

Pneumatiky 

-Nepatří do lesa, na příkop ani na rokel!!!! 

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, a tak se obce 

nemusejí starat o jejich likvidaci. Pneumatiky je možné 

zdarma vrátit tam, kde jste si je koupili nebo využít 

místní sběrný dvůr. 

Kam se stavebními odpady-cihly, tašky, kousky beto-

nu, kachličky?  

V naší obci zatím na stavební materiál využíváme místní 

skládku,,Rokel“, bohužel jsme nuceni v brzké době tuto 

možnost již ukončit zcela úplně, proto bychom uvítali spí-

še zavážku jako je, nekontaminovaná hlína.  

Pokud i přesto potřebujete odvést větší množství sta-

vebního materiálu, přijďte se nejdříve domluvit na 

obecní úřad. 

Na skládce se chystá zatrubnění a poté celková rekultiva-

ce a úprava plochy. 
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Hledáme jiné možné řešení kam vozit stavební suť pro 

naše občany, ale poptávka na možnosti vývozu je velmi 

mizivá a nepříznivá. Okolní obce či města, co skládky na 

stavební materiál mají, jsou rádi, že mohou tuto možnost 

nabídnout svým občanům. 

Máte nepojízdné auto nebo vrak?  

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo 

neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na 

pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo 

věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze 

předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sbě-

ru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování auto-

vraků. Důležité: K žádosti o trvalé vyřazení vozidla z re-

gistru silničních vozidel je vždy potřeba dolo-

žit „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sbě-

ru autovraků“. 

Léčivo- 

Nevyužité nebo prošlé léčivo se vrací zpět do lékáren, 

kde je likvidovány. 
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Sčítání lidu 2021 

Už jste jistě slyšeli, že probíhá od 

27.3.2021 sčítání lidu. 

Online sčítání probíhá od 27.3.2021 do 

11.5.2021 na stránkách www.scitani.cz 

nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Online 

formulář můžete jednoduše a bezpečně 

vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať 

už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné. 

Listinné sčítání bude probíhat od 17. 4. - 11. 5. 2021 

Ať už si zvolíte buď online sčítání nebo listinné je jen na 

vás, ale povinné vyplnění platí pro všechny občany. 

Formulář dostanete přímo do své schránky, po jeho vypl-

nění ho vložíte zpět do přiložené obálky a vhodíte ho do 

nejbližší poštovní schránky. V případě, že si nebudete vě-

dět rady s vyplněním se můžete obrátit na infolinku 253 

253 683, nebo napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz  

 

 

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

DUBEN 5.4 19.4 

KVĚTEN 3.5 17.5, 31.5 

ČERVEN 14.6 28.6 

 

 

 

http://www.scitani.cz/
mailto:dotazy@scitani.cz
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb- sudé týdny 

DUBEN 10.4 24.4 

KVĚTEN 8.5 22.5 

ČERVEN 5.6 19.6 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného 

dne 25.ledna 2021 v 17h na Obecním úřadě 

v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo odstoupení od Kupní 

smlouvy ze dne 8.10.2018 o prodeji pozemkové par-

cely, pro nedodržení podmínky ve smlouvě. 

2. ZO projednalo výběrová řízení, která se plánují v I. 

Q roku 2021. A to na úpravu prostranství před KD, 

kompostéry a příprava na rekultivaci rokle. 

3. ZO projednalo a neschválilo připojení se k akci 

„Vlajka pro Tibet“. 

4. ZO projednalo nutné úpravy provedení elektrikář-

ské práce v Kulturním domě a schválilo maximální 

kapacitu osob pro konání akcí v Kulturním domě do 

200 osob. 

5. ZO projednalo a schválilo prodej obecní pozemkové 

parcely číslo 49 v k.ú. Řepníky, za cenu 500 Kč/m2. 

Při zájmu více osob bude prodej probíhat formou 

tzv. „obálkové metody“. 

6. ZO projednalo zda se v obcích Řepníky, Popovec, 

Pěšice nacházejí nějaká kontaminovaná místa a 
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možné ohrožení. Nebylo shledáno žádné problémové 

místo. 

7. ZO projednalo a připomínkovalo projekt „Úprava 

prostranství před Kulturním domem“.  

8. Ostatní: 

- Projekt „Rekultivace rokle“ cena 

- Zimní údržba obce 

- Jednání odbor dopravy VM 

- Odpadová legislativa pro obce od ledna 2021 

-    Nový obecní pozemky – oplocení   

 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 

3.března 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Ře-

pníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo aktualizovaný Řád veřej-

ného pohřebiště dle zákona.  

2. ZO projednalo a schválilo Dohodu o výběru poplatků 

a předávání dokladů od firmy EKOLA České Libcha-

vy s.r.o. a Uplatnění nároku obce na zahrnutí využi-

telných odpadů do dílčího základu poplatku za uklá-

dání komunálního odpadu.  

3. ZO projednalo a schválilo, že se nadále nebude vy-

bírat na Sběrném dvoře odpad od obecních podni-

katelů. Tím pádem se ruší poplatek za odpad pro 

podnikatele. Vysvětlení bude v Řepnickém zpravo-

daji. 

4. ZO projednalo a neschválilo pronájem obecní plochy 

pro reklamní plachtu firmy CETIN a.s. 
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5. ZO projednalo konání Valné hromady Vodovody a 

kanalizace Chrudim dne 9.6.2021 a schválilo delegá-

ta pro zastupování na této Valné hromadě a to za-

stupitele p. Jiřího Mlejnka.  

6. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej po-

zemkové parcely číslo 1196/22 v k.ú. Řepníky.  

7. ZO projednalo a neschválilo žádost o uzavření ná-

jemní smlouvy na hrob číslo III/15 na hřbitově 

v Řepníkách. Zastupitelé se jednoznačně shodli ne-

chat nájemní smlouvu stávajícímu nájemci.  

8. Ostatní: 

-Sčítání zvěře–dne 27.2.2021 

- Vývoz papíru-frekvence 

- Čističky odpadních vod-informace 

- Vítání občánků 

- Obecní cesta 

- Sčítání občanů a domů začíná od 27.3.2021 

- Vývozy odpadních vod–organizace 

- Stížnost–nebezpečné nádoby. 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného 

dne 29.března 2021 v 17h na Obecním úřadě 

v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na 

odvoz odpadní vody pro každou nemovitost – obča-

né s trvalým pobytem Řepníky, Popovec, Pěšice (vy-

jma chalupářů) ve výši 500 kč na rok 2021. 
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2. ZO projednalo a schválilo firmu TLAMKA s.r.o., 

Boskovice na dodávku kompostérů, na které jsme 

dostali dotaci, cena kompostérů výši 502 200,- Kč 

+ DPH 21% ve výši 105 462,- Kč. 

3. ZO projednalo a neschválilo nabídku firmy MCO 

SECURITY s.r.o., Vamberk na ostrahu objektů (ob-

ce) a osob. 

4. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej po-

zemkové parcely číslo 599/1 a část pozemkové 

parcely číslo 598/3 v k.ú. Řepníky. 

5. ZO projednalo a schválilo výměnu státního hospo-

dáře o obecní lesy za nového soukromého hospodá-

ře p. Aleše Erbera. 

6. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční dar 

ve výši 3 000,- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

7. ZO projednalo a schválilo firmu LEŇO stabil Czech 

s.r.o., Ostrava na opravu a vyfóliování požární nádr-

že, cena nabídky je 467 695,- Kč + 21 % DPH. 

8. Ostatní: 

-  Projekt Malovaná cyklomapa 

-  Nabídka štěpkovače pro obec 

-  Náhrada za rokel, alternativy kam vozit suť 

-  Doplacení materiálu k parcele č.1300 v k.ú. 

Řepníky. 

- Oplocení pozemků 

- Nabídka Zahradnictví Dašice o rozvozu saze-

nic. 
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Jubilea v našich obcích 

DUBEN 

Řehoř Stanislav  60 let  Popovec 

Johanová Ludmila   65 let  Řepníky 

Dostál Jiří     75 let  Pěšice 

Zamastilová Marie  81 let   Řepníky 

Severová Anna    82 let  Řepníky 

Vyskočilová Jaroslava  92 let Pěšice 

Vyskočil Jaromír   96 let  Pěšice 

KVĚTEN 

Prokopová Olga  55 let  Řepníky 

Flídr Josef     82 let  Řepníky 

ČERVEN 

Morávková Jana 50 let  Řepníky 

Ševčíková Jana      80 let  Řepníky 

Syrová Božena   88 let  Řepníky 

 

 

Aktuálně z MAS Skutečsko, Košumbersko a Chras-

tecko, z.s. 

 

MAS intenzivně pracuje na přípravě strategie pro ob-

dobí 2021 

Hlavní pilíře, tedy klíčové oblasti-strategie Chráníme 

svůj životní prostor II, zůstávají stejné, ale jsou ak-

tualizovány o nová témata. Jedná se o oblasti: Chrá-
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níme svůj životní prostor – např. životní prostředí, 

odpadové hospodářství, péče o zdroje. 

Podnikáme pro budoucnost – např. rozvoj podnikání, 

práce v místě bydliště, inovace, chytrá řešení, soběs-

tačnost. 

Žijeme spojeně, zdravě, osobnostně rosteme – např. 

péče o komunitní život, vzdělanost, zdraví, začleňová-

ní . 

Nasloucháme si a domluvíme se – např. spolupráce 

všech aktérů v území, nadregionální přístup, eliminace 

globálních problémů… a více najdete na webu MAS . 

Průřezovými principy se stala témata digitalizace, 

SMART, vzdělávání a zvyšování informovanosti. 

V této souvislosti byla také představena nová role 

MAS, která se díky širokému zaměření činnosti spolku 

a zájmu dalších operačních programů o spolupráci s 

MAS rozšiřuje o úlohu inovačního prostředníka, medi-

átora a koordinátora v dalších oblastech rozvoje úze-

mí. S tím souvisí také jiný přístup k financování orga-

nizace tak, aby bylo vícezdrojové, využívalo stávající 

možnosti a abychom efektivně spolupracovali tam, kde 

to přináší úspory. Stále probíhá i sběr vašich záměrů, 

týká se to i zájmu do RES+ na fotovoltaické elektrár-

ny. 

K nastavení strategie sledujte také informace na FB 

MAS. 

Více informací naleznete na stránkách MASSKCH. 

Významné informace ke vzdělávání najdete zde: 

MAP2030.cz a vše ostatní na našem webu MAS. 

Kancelář MAS 
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Nabídka služeb pro občany 

 

 

Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“ 
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech vyjednat 

zrychlení pevné sítě v místní části obce. Všude tam, kde byla dříve 

pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 

Mb/s. 

VÝHODY pevné sítě: 

- možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu 

- stabilita připojení i za špatného počasí, 

- udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených zařízení najed-

nou, 

- internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání (= řešení 

přechodu televizního vysílání na DVBT-2), 

- sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě, 

- možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti měnit síť. 

(jako např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný). 

Společnost CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv. otevřenou 

síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které 

dobře znáte a už v současné chvíli od nich třeba využíváte řadu růz-

ných služeb včetně mobilního volání. Na stránkách 

www.zrychlujemecesko.cz si můžete ověřit dostupnost a získat kon-

krétní nabídku od Vámi vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o 

internet, většinou s IPTV (internetovou televizí s možností zpětného 

zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných balíč-

ků, např. s mobilním voláním. 

Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku CETIN 238 461 111 (každý 

všední den od 8:00 – 16:00). 

CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná ve většině 

domácností v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici býva-

lého ČESKÉHO TELECOMU a spravuje sítě v jeho původním majetku. 
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Pokud již pevnou linku nemáte, nebo jste kabel odstřihli, případně je 

na sloupu před domem, tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv obnovit. 

 

Prodej stavební parcely 

Obec Řepníky stále nabízí k prodeji stavební parcelu číslo 

49 v k.ú. Řepníky, za 500kč/m2. 

 
 

 

Obec Řepníky vyhlašuje jarní soutěž pro děti 

VÝROBA MORANY DLE SVÉ FANTAZIE 

Milé děti, máme pro vás nachystanou výtvarnou soutěž. 

Tentokrát nám vyrobíte Moranu. 

Moranou se zahání zima a vítá jaro. 

A my si tento téměř zapomenutý zvyk připomeneme. Va-

šimi Moranami vyzdobíme školní zahradu před obecním 
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úřadem, aby se každý, kdo půjde kolem mohl podívat, jak 

šikovné máme děti. 

Za to bude každý z vás obdařen sladkým překvapením       

Pravidla soutěže: 

1) Mít dobrou fantazii a hlavně chuť vyrobit svou ori-

ginální Moranu. (nemusí být moc velká, stačí jen 

malá Morana, hlavně aby byla na nějaké tyčce, kte-

rá půjde píchnout do země). 

2) Mít trvalý pobyt na Řepníkách, Pěšicích či Popovci 

nebo navštěvovat místní školu či školku, popř. mít 

zde babičku a dědečka. 

3) K Moraně napsat lístek na kterém bude jméno, věk. 

4) Donést ji na Obecní úřad v Řepníkách od 14.4.2021 

nejlépe v úřední den tj. každé pondělí a středa od 

17h do 19h nejpozději do 29.4.2021 a hned si od-

nést i svou sladkou odměnu. 

V týdnu od 1.5.2021 do 15.5.2021 budou vaše Morany 

vystaveny na školní zahradě. 

 

Těšíme se na vaše výrobky       

 

 

Na každém šprochu……. 

Pověsti kolem Vysokého Mýta 

(Napsal Jaroslav Klimeš z Řepník) 

 

Duch Domu 

V polovině osmnáctého století stával mezi čísly dvacet 

osm a třicet v obci Řepníky malý domek. Byl to zbytek po 

pravděpodobném mini klášteru, o kterém se traduje, že 
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zde stál a ze kterého vznikla první fara. Bylo to místo, 

kam se utíkali nemajetní lidé. Proto domek i podle toho 

vypadal. Rozhodně pamatoval mnohé křivdy, spáchané na 

obyvatelích, kteří tam ze zoufalství přebývali. Byl tichým 

svědkem mnoha křivd a nepravostí. No, nedivte se, i stěny 

mají paměť. Některé věci v nich zůstanou, jako by písme-

na do žuly byla vytesána. Říkalo se, že dříve, nežli ten do-

mek za směšný peníz odkoupil Vincenc Putnar, žila v něm 

hrbatá stařena, kterou pro její chování, snad neměl nikdo 

rád. Byla to vdova již, když na Řepníky někde z Dolan při-

šla. Hned se s každým dala do hádky, ale na druhou stra-

nu, ona nic neměla, tak i zapomenutá kůrka, brambor nebo 

padanče pro ni znamenalo mnoho. Chodívala o poutích žeb-

rat ke Chlumečku anebo po okolí. Putnar koupil především 

od obce pozemek po zbořené faře. Jeho syn se měl ženit, 

tak chtěl, aby si vedle domečku postavili dům, hodný syna 

sedláka. A prozatím se ženou zůstávali nějaký čas místo 

stařeny. Tu nechal místním policajtem vyvést za obec, a 

ať si jde, kam chce. Novomanželé vše vyházeli. Ono toho 

tam stejně mnoho nebylo, dali postel stůl a židle. Více ne-

potřebujeme, stejně je to jen na pár dnů a potom se 

rychle přestěhujeme do novostavby. Po práci brzo usnuli, 

ale v noci je budilo vrzání, skřípání bouchly dveře a na 

zem spadly ty dva pěkné malované hrnečky, co na pouti 

pro radost si koupili. Chvilku to vypadalo, jako když by se 

hnula střecha. Ona zde nebyla žádná půda. Moc dobře vě-

děli, co to může být. Poltergeist, zlý duch domu. To je tak 

vyděsilo, že slyšeli o mnoho více, než vlastně slyšet bylo. 

Vzpomněli si na stařenu. Ta je určitě proklela. Rovněž jim 

přišlo na mysl vše, co o domě a lidech v něm dříve zaslech-
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li. Sebrali peřiny a utekli do stavby, kde si lehli na podla-

hu. Uvědomili si, že to vlastně byla jen záminka, jak se 

zbavit nechtěné nájemnice. Druhý den vše vyprávěli, a 

ještě hodně přidali. Starý pantáta rozhodl, a ještě týž 

den se začala chaloupka bourat. Když již bylo dílo zkázy 

téměř dokončeno, zjistili, že se část domku začínala bořit 

do nějakého sklepa či chodby, do které nebyl ani z jedné 

strany přístup. Do toho prostoru zbytek ruin zasypali. Ve 

starých domech se údajně vyskytuje Poltergeist ( zlý 

duch domu, který jen neplechu tropí), ale zde šlo spíše o 

to, že domek byl postaven na nějaké podzemní chodbě 

nebo výduti a ta se již začínala postupně sesouvat. Při 

sesuvu materiál vydával zvuky, mohla se i část chatrče 

naklonit a pohnout střechou. Přesný význam tohoto 

zvláštního příbytku se nepodařilo zjistit. 

V novém domě č.30 měli již manželé klid. Nejspíše se jim 

podařilo sehnat (domovoie nazývaného domovik). To je 

naopak dobrý duch domu, ale je potřeba se o něho starat. 

Rovněž se mu má dávat miska mléka. Když mléko náhodou 

kočka nebo pes vypijí, nemusí mít hospodář obavy, oni si 

to s duchem prý vyřídí sami, protože rovněž hlídají a dba-

jí na pořádek. 

 

 

 

 

Závěrem tohoto zpravodaje vám přejeme i v této době, co 

nejvíc příjemných dní plných sluníčka a dobré nálady. 

Mějte se rádi. 
Zpravodaj zpracovala a napsala Zdeňka Baťová 
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