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Řepníky, Pěšice a Popovec
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Srdečně vás vítáme u letního vydání řepnického
zpravodaje.
Konečně nám situace umožňuje užívat si krásného počasí
se vším všudy. My jsme toho využili a uspořádali po dlouhé
době akci Dětský den, který se konal 26.6.2021 u kabin.
Počasí nám přálo, děti se bavily, skákaly ve skákacím hradu, soutěžily, i bazének s vodou byl. Skvělé občerstvení
bylo samozřejmostí.
V měsíci květnu k nám konečně dorazily slibované kompostéry pořízené z peněz dotací Evropské unie, které jistě
potěšily nejednoho zahrádkáře.
Doufám, že jste s nimi spokojeni a dobře vám poslouží.
Poděkování:
Rádi bychom poděkovali všem, kteří byli přítomni při zásahu u povodní na dětském hřišti a u nádrže, po bouřce
dne 8.7.2021. Velké díky patří SDH Řepníky a SDH Libecina.
Informace z obecního úřadu:
1) Dne 19.7.2021 pondělí proběhne u KD od 16 hodin
sbírka pro Moravu (v režii Diakonie Broumov). Potřebují: oděvy, přikrývky, bytový textil, obuv a další potřeby do domácnosti.
2) Dne 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
3) Černé skládky. Rozmohl se nám tu takový nešvar… a
to jsou černé skládky. Zaráží mne, proč v dnešní
době, kdy v obci máme kontejnery na všechno
www.obecrepniky.cz
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(plast, sklo, papír, textil, kovy – plech, bioodpad,
větve, svážíme olej, atd…) máme sběrný dvůr, a zatím fungující skládku-rokel na stavební odpad, má
ještě někdo potřebu vozit pytle s odpadem za vesnici. Prosím, takhle opravdu NE. Vždycky se přijde
na to, čí to je. A myslím, že za tu ostudu to nestojí.
Tentokrát jsme to vyřešili domluvou a uklizením
odpadu, ale příště zveřejníme jméno, a budeme to
řešit s Městským úřadem odborem životního prostředí. Veškeré informace o odpadovém hospodářství jsou v minulém zpravodaji.
Aktuálně pracujeme na:
- v těchto dnech firma LEŇO stabil Czech
s.r.o., dokončuje práce na požární nádrži,
kterou vyfóliovala proti úniku vody
- do konce října 2021 bychom chtěli mít hotovou renovaci hromosvodů na KD a tím pádem i
zkolaudovaný KD
- během prázdnin přibudou k památkám v obci
informační panely
- renovuje se památka Boží Muka kříž
- na Popovci
- s institutem environmentálních výzkumů a
aplikací jednáme o projektu na protipovodňová opatření v obci
- do 20.7.2021 má být podání žádosti o dotaci
do Integrovaného regionálního operačního
programu s názvem Infrastruktura pro vzděwww.obecrepniky.cz
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lávání V. pro projekt „Vybudování odborné
učebny v ZŠ Řepníky"
Plánujeme:
Rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé na hřišti u
kabin. Datum bude upřesněno.
Popřeji vám všem krásné a bezstarostné léto, a nebe bez
mráčků. Ať všichni načerpáme pozitivní energii.
Romana Němcová, DiS.
starostka
Mateřská škola Řepníky – hodnocení školního roku
2020/2021
V září 2020 jsme slavnostně uvítali ve školce 24
dětí, z toho šest předškoláků. Během září si děti zvykaly
na prostředí a denní režim v mateřské škole, seznámily se
s novými kamarády i personálem MŠ.
Bohužel nám začal školní rok s všudypřítomným
strašákem – covidem a všichni jsme se museli vyrovnat
s novými podmínkami, denním režimem a hygienickými
opatřeními. Byly zrušeny společenské akce, různé besídky,
výlety, návštěvy divadla apod.
Přes to všechno byl celý školní rok nabitý zajímavými tématy a projektovými dny, které si děti velice užily
a dozvěděly se mnoho nového. Např. projektový týden Děkujeme Medovníčku, kde se děti naučily slušnému chování
a dětské etiketě, dále se naučily rozeznávat různé druhy
www.obecrepniky.cz
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ovoce, zeleniny a polních plodin a poznaly jejich využití,
v dalších projektových dnech nás navštívil myslivec nebo
zdravotní sestřička. V zimě jsme si užili Den sněhuláčků,
dětský karneval a hry na sněhu.
Na jaře se musela bohužel z důvodu špatné covidové situace školka uzavřít od 1.3. – 9.4.2021, ale přesto
jsme posílali úkoly předškolákům, různé náměty a nápady
na tvoření s dětmi na webové stránky a na facebook školy.
O Velikonocích měly děti možnost vyzvednout si šablonky
vajíček a omalovánky u školky, nebo ozdobit strom
,,Vajíčkovník“. Také jsme se snažili vyzdobit vchod školky
tak, aby to bylo zajímavé pro všechny kolemjdoucí –
přiletěli k nám čápi s vlaštovkami nebo u školky
vznikl mořský svět.
V dubnu si děti zařádily v kostýmech při čarodějnickém reji, v květnu jsme vyrobili maminkám dárečky a
přáníčka, zúčastnili jsme se charitativní akce Korálky pro
Natálku nebo výtvarné soutěže Namaluj duhu.
1.června jsme dětem na školní zahradě připravili
krásný pohádkový Dětský den s Křemílkem a Vochomůrkou
a skákacím hradem. Také jsme se na konci června podívali
s předškoláky do Keltského archeoskanzenu v Nasavrkách
při projektovém dni EU.
Na konci školního roku jsme se slavnostně rozloučili
s našimi předškoláky, kteří byli pasováni na prvňáčky.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za ochotu, spolupráci, sponzorské dary (ALA,a.s.), Obecním úřadu
Řepníky za dárečky, odměny pro děti a báječnou spolupráci.
www.obecrepniky.cz
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Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové
prázdniny, budoucím prvňáčkům hodně úspěchů v základní
škole a těšíme se, až se v září všichni ve zdraví znovu setkáme.
Monika Bezdíčková, DiS.
vedoucí učitelka MŠ
a kolektiv MŠ Řepníky

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2020/2021
v Základní škole Řepníky
Školní rok 2020/2021 pomalu končí. Deset měsíců
opět uteklo jako voda, a už tu máme letní prázdniny. Letošní školní rok byl pro nás všechny hodně netradiční, jelikož jeho velikou část zaplnila distanční výuka. Děti, rodiče i učitelé se museli přizpůsobit novému režimu a seznámit se s novým způsobem výuky formou online hodin a
samostatné domácí práce.
Nejobtížnější to bylo pro naše nejmenší školáky z 1.
a 2. ročníku. Naštěstí nezameškali prezenční výuku v takovém rozsahu jako starší žáci a neúčastnili se společného vzdělávání jen na část školního roku. Když bylo všem
žákům umožněno se účastnit prezenční výuky, proběhlo
opakování a úspěšná adaptace. Pochvalu zaslouží rodiče,
žáci i všichni, kteří nám pomohli se s touto situací zdárně
www.obecrepniky.cz
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vyrovnat. Chválíme lektory i účastníky klubů - Komunikace
v AJ: Bc. Janu Slovákovou, Čtenářského klubu: Mgr. Barboru Doubravovou a Klubu zábavné logiky a deskových
her: Moniku Bezdíčkovou, DiS., kteří v těchto aktivitách
pokračovali online bez problémů ( plnit tyto aktivity jsou
pro nás taktéž povinné - EU).
Po návratu i starších žáků jsme byli rádi za každý
den, kdy jsme mohli být zase spolu a užívat si každodenní
školní radosti a starosti a o to více jsme napřímili síly k
realizaci naplánovaných aktivit.
V květnu, když se škola zaplnila všemi žáky, jsme
vyráběli dárečky pro maminky k jejich svátku, užili jsme
si projektový den s dráčkem Koronáčkem a udělali si
zdravou svačinku. Červen byl zahájen oslavou Dne dětí a
projektovým dnem Veselé zoubky. Poté jsme se vydali na
celodenní výlet do Keltského archeoparku v Nasavrkách,
který byl financován taktéž jako kluby z projektu EU Šablony III.
Na závěr školního roku jsme se zúčastnili Prázdninové výpravy ve Vysokém Mýtě, vyzkoušeli jsme si zábavné pokusy a experimenty, které pro nás připravila Bc. A.
Drábková. Také jsme si užili sportovní dopoledne pod vedením vychovatelky ŠD Ladislavy Pokorné.
Školní rok jsme ukončili slavnostním předáním vysvědčení a rozloučili se s žáky 5. ročníku.: Lukym B., Danem M., Jendou Z., Evelínkou Š. a Luckou P. Všem přejewww.obecrepniky.cz
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me hodně štěstí, úspěchů a snadný začátek na druhém
stupni základní školy nebo v prvním ročníku osmiletého
gymnázia.
Krásné prázdniny plné slunce, dobré nálady a nezapomenutelných zážitků, na viděnou ve zdraví v novém školním roce přejí všichni ze Základní školy Řepníky.
Mgr. Marie Beranová
Ředitelka ZŠ a MŠ

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

www.obecrepniky.cz

12.7.
9.8.
6.9.

26.7.
23.8.
20.9.
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb- sudé týdny
ČERVENEC
3.7.
SRPEN
14.8.
ZÁŘÍ
11.9.

17.7., 31.7.
28.8.
25.9.

Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 28.dubna 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě
v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Řepníky č. 1/2021, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška Obce Řepníky č. 1/2011 –
Řád veřejného pohřebiště.
2. ZO projednalo a schválilo požadavky Základní školy
Řepníky o výmalbě tělocvičny a další části prostor a
požadavek Mateřské školy Řepníky o nákupu květin.
3. ZO projednalo a schválilo podání investičního záměru s názvem: Vybudování odborné učebny v ZŠ
Řepníky do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim.
4. ZO projednalo a schválilo pronájem nebytových
prostor v objektu bez čp. na stavební parcele č. 58
v k.ú. Pěšice, za účelem chladícího boxu Mysliveckému spolku Háj Řepníky z.s. Na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 24 měsíců a nájemné 1 Kč +
správa a údržba prostor.
5. ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek na
odvoz odpadní vody ve výši 500 Kč pro každou bywww.obecrepniky.cz
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tovou jednotku, která se nachází v bytovce čp. 78 a
čp. 99 v Řepníkách.
6. ZO projednalo žádost od Jednoty Hlinsko o finanční příspěvek na provoz prodejny v Řepníkách ve výši
40 000 Kč. Žádost je odložena po předložení výsledků na podzim roku 2021.
7. ZO projednalo a schválilo nákup informačních panelů k památkám obcí a koše na třídění odpadu.
8. ZO projednalo obdržený příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírněních negativních dopadů pandemie
COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje ve výši 17 081,68 Kč.
9. ZO projednalo obdrženou dotaci z Pardubického
kraje ve výši 110 000 Kč na akci: „Úprava prostranství před Kulturním domem v Řepníkách“.
10. Ostatní:
Putovní kino
Kašna Popovec – pro Hasiče jako požární nádrž
Požadavky Pěšice (oprava dětského
hřiště, sezení k rybníčku)
Požadavky Popovec (oprava plotu u
hřiště, oplocenka + ovce,
nákup spotřebního materiálu)

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

11 Řepnický zpravodaj č.74

ČERVENEC 2021

Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne
31.května 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo žádost o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/21, k.ú. Řepníky.
2. ZO projednalo úpravy a náklady na přístupovou cestu k nemovitosti čp. 100.
3. ZO informovalo o poskytnuté dotaci z Ministerstva
Zemědělství, na opravu památky Kříž Boží Muka v
Popovci, ve výši 73 920,- Kč.
4. ZO projednalo a schválilo žádost od firmy ALA, a.s.
Řepníky o prodeji části pozemkové parcely číslo
708/24.
5. ZO projednalo za účasti statutárního zástupce
firmy ALA, a.s. Řepníky navrhovaná protipovodňová
opatření a bezpečnost obce v době přívalových
dešťů.
6. ZO projednalo a schválilo jednorázový příspěvek
(dar) v hodnotě 300,- Kč k narození nového občánka v našich obcích Řepníky, Pěšice, Popovec.
7. Ostatní:
Hotová revize elektro v KD
Dětský den 26.6.2021 – organizační in-

formace
-

Doplacení materiálu k parcele č.1300
v k.ú. Řepníky – doklady
Dovoz jílovité hlíny na rokel cca 60 tun

www.obecrepniky.cz
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Žádosti, stížnosti

Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 28.června 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo finanční dar ve výši
21 000,- Kč pro oblast postiženou tornádem na Moravě.
2. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce
na pomocné práce v místě Popovec.
3. ZO projednalo a schválilo změny cen palivového
dřeva od 1.7.2021 následovně: v kládách – 650,Kč/m3 a nakrácené – 900,- Kč/m3.
4. ZO projednalo a schválilo celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet za rok 2020, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
bez výhrady. Výsledek hospodaření z hospodářské
činnosti k 31.12.2020 byla ztráta ve výši 6 803,43
Kč. Zastupitelé také projednali účetní závěrku obce a ZŠ a MŠ Řepníky za rok 2020, výsledek hospodaření byla ztráta ve výši 80 519,25 Kč bude pokryta z rezervního fondu školy.
5. ZO projednalo a schválilo situační výkres Revitalizace prostoru před Kulturním domem.
6. ZO projednalo a schválilo prodej části pozemkové
parcely číslo 1196/21 v k. ú. Řepníky.
7. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkup části
pozemkové parcely číslo 31/3 v k. ú. Pěšice.
www.obecrepniky.cz
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8. ZO projednalo a neschválilo 1. žádost o odkup části
pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. ú. Řepníky dle
plánku přiloženého.
9. ZO projednalo a neschválilo 2. žádost o odkup části
pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. ú. Řepníky dle
plánku na úřední desce.
10. ZO projednalo a odložilo 3. žádost o odkup pozemkové parcely číslo 1196/21 v k. ú. Řepníky, kvůli nedostatku informací o přesné části parcely.
11. ZO projednalo a odložilo žádost o odkup pozemkové
parcely číslo 47 v k. ú. Řepníky. Hlasování nerozhodně.
12. ZO projednalo a neschválilo žádost o odkup pozemkové parcely číslo
1196/22 v k. ú. Řepníky.
13. Ostatní:
-

-

Diakonie Broumov – sbírka pro Moravu
14.7.2021 mimořádné zastupitelstvo
Nabídka zpracování projektu na protipovodňová opatření
Připomínky Popovec
SDH Řepníky – aktualizace seznamu
jednotky a pravidelné
zdravotní prohlídky
Přenosné dopravní značení

www.obecrepniky.cz
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Jubilea v našich obcích
ČERVENEC
Pírková Eva
Bubnová Eva
Zavadilová Marie
SRPEN
Syrový Vratislav
Koutná Jana
Ševčík Václav
ZÁŘÍ
Morávek Miroslav

60 let
80 let
85 let

Řepníky
Řepníky
Pěšice

60 let
70 let
85 let

Řepníky
Řepníky
Řepníky

55 let

Řepníky

BLAHOPŘEJEME VŠEM!

www.obecrepniky.cz
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Obec Řepníky vyhlašuje LETNÍ soutěž pro děti
MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY - ZVÍŘÁTKO
Milé děti, tentokrát nám namalujete na kamínek zvířátko,
které máte rády, které vás něčím uchvátilo, nebo se vám
prostě líbí! Kreativitě se meze nekladou, překvapte nás!
Za to bude každý z vás obdařen sladkým překvapením
Pravidla soutěže:
1) Mít chuť a náladu vytvořit a namalovat na kamínek
vaše oblíbené zvířátko.
2) Mít trvalý pobyt na Řepníkách, Pěšicích či Popovci
nebo navštěvovat místní školu či školku, popř. mít
zde babičku a dědečka.
3) Ke kamínku napsat lístek na kterém bude jméno,
věk nebo napsat přímo na kamínek.
4) Donést ho na Obecní úřad v Řepníkách od 19.7.2021
nejlépe v úřední den tj. každé pondělí a středa od
17:00 do 19:00 hod nejpozději do 15.8.2021 a hned
si odnést i svou sladkou odměnu.
Všechny kamínky budou vyfoceny a vloženy na Facebookové stránky obce Řepníky.
Těšíme se na vaše kamínky - zvířátka

www.obecrepniky.cz
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Recept na letní osvěžení z domácích
malin
Teploměry konečně ukazují vyšší teploty a sluneční paprsky se nám objevují stále častěji. Začíná nám čas domácích grilovaček a pikniků. A k tomu je zapotřebí i dobré
domácí limonády.
POTŘEBUJEME
•
•
•
•
•
•
•

100 g čerstvých malin + nějaké na ozdobu
Šťáva z 1 pomeranče
Šťáva ze 4 citrónů
8 lžic třtinového cukru
Perlivá nebo neperlivá voda na dolití
Led
Čerstvá máta

POSTUP

•
•
•

Do blendru vložíme 100 g malin spolu s 1 dcl vody a
třtinovým cukrem. Vše důkladně promixujeme.
Přilijeme šťávu z pomeranče a citrónů a ještě promícháme.
Pokud nemáme rádi jadérka z malin, můžeme šťávu
přecedit přes jemné sítko.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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ČERVENEC 2021

Limonádu rozředíme podle naší chuti. Já jsem použila 800 ml neperlivé vody, můžeme ale samozřejmě
použít i perlivou vodu.
Limonádu podáváme na ledu a dozdobíme malinami a
čerstvou mátou.

Přejeme dobrou chuť.
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