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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 
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Srdečně vás vítáme u podzimního vydání Řepnického  

zpravodaje.  

 

Informace z obecního úřadu: 

- žádáme občany, kteří chtějí vozit suť na skládku (ro-

kel), aby se přišli domluvit na obecní úřad. Několikrát již 

bylo zmiňováno, že chceme skládku uzavřít (rekultivovat) 

a musíme o každém větším uložení suti vědět. Děkujeme!! 

Nově se bude větší množství suti vážit na váze 

v zemědělském družstvu ALA a.s., Řepníky kvůli přesnému 

množství odvezené suti. Rokel slouží pouze pro občany 

Řepník, Popovce a Pěšic. 

- každou neděli od 18 hodin v tělocvičně ZŠ se koná cvi-

čení s Markétou. Věkově neomezeno, různé druhy cvičení 

(posilování, kardio, kruhový trénink). Ženy, jste srdečně 

zvány.  

- na Pokloně bude umístěna nová cyklomapa z projektu 

„Malovaná cyklomapa Orlickoústecko dětěm“ a na obecním 

úřadě budou k dispozici brožurky (s obrázky památek ob-

ce malovanými 3 našimi žáky ZŠ) 

- na obecním úřadě jsou stále k zakoupení pohledy našich 

obcí  

- Město Vysoké Mýto srdečně zve na setkání kronikářů 

v úterý 2.11.2021 ve 14 hodin před kostelem sv. Vavřince 

ve Vysokém Mýtě. Účast hlásit na telefonním čísle 

465466122 paní Kocová. 
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Aktuálně pracujeme na: 

- nové vyhlášce o odpadovém hospodářství (díky novému 

zákonu) 

- zpracováváme další žádosti o dotace na nový rok 2022 

- POZOR v měsíci říjnu bude omezení průjezdnosti okolo 

Kulturního domu z důvodu uložení zemnícího pásu hromo-

svodu 

- v měsíci říjnu proběhne u nádrže oprava potrubí trysek 

požární nádrže, které byly poškozeny v důsledku povodně 

o prázdninách, následně se nádrž zazimuje – pak PROSÍ-

ME občany, aby do nádrže nevstupovali!! Aby se nepoško-

dila folie. 

- připravujeme pro vás nově vítání občánků na Obecním 

úřadě v Řepníkách, konalo by se 1 za rok, tak jak ho všich-

ni znáte a byla by to taková nová tradice v obci       

 

 

Plánujeme (pokud situace kolem COVIDU-19 dovolí):  

Světýlkový pochod – sobota 30.10.2021 

Rozsvícení Vánočního stromu a Vánoční Jarmark – 

28.11.2021 

Posezení s důchodci – datum bude upřesněno 

 

Přeji vám krásný barevný podzim, bez nachlazení a jiných 

nešvarů.  

 

Romana Němcová, DiS. 

starostka 
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Školkovinky – novinky ze školky 
 

Milí čtenáři, 

v této rubrice vás budeme pravidelně informovat o dění v 

naší mateřské škole. 

 

ZÁŘÍ 

 

 Začátek školního roku jsme zahájili 1.9.2021 téměř 

v plném počtu 25 dětí. Letos máme celkem 8 předškoláků 

a nastoupilo nám 5 nových dětí. Musíme se pochlubit tím, 

že po dlouhé době je většina dětí navštěvujících školku 

místních nebo ze spádových vesnic. 

 V září si děti hlavně zvykají na prostředí MŠ, 

poznávají nové kamarády i pracovníky školky. Seznamují 

se s novým režimem a čeká na ně spousta nových aktivit. 

 Přálo nám hezké počasí a tak jsme mohli trávit 

hodně času venku na zahradě, kde se děti vyřádily na 

pískovišti, průlezkách, kolotoči, v tee – pee nebo s autíčky 

a kočárky. 

 V úterý 14.9.2021 jsme absolvovali projektový den 

v rámci šablon III.EU s názvem Zábavná laboratoř. Jedna 

z maminek, paní učitelka Alena Drábková nás velmi 

zábavnou formou provedla zajímavými pokusy. 

 Další týden v úterý 21.9.2021 jsme se vydali na 

celodenní výlet do ZOO Olomouc, který jsme také 

realizovali v rámci projektového dne mimo školu ze Šablon 

III.EU a tudíž byl pro děti celý zdarma. 

 Všechny děti zvládly adaptaci na jedničku, velkou 
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pochvalu zaslouží i rodiče, kteří děti do školky krásně 

připravili. Moc děkujeme také za báječnou spolupráci. 

Monika Bezdíčková, DiS. 
 

Tip na oblíbenou písničku: 

 
Píseň „ Naše školka“  ( na nápěv melodie Pec nám spadla) 

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme, 

pěkně si tam pohrajeme, novému se učíme. 

Sluníčko nám pěkně svítí, do té naší školičky, 

usmívá se, pokukuje na ty hodné dětičky. 

 

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme, 

kreslíme a malujeme,písničky se učíme. 

Když je chvilka odpočinku,stulíme se pod deku, 

pejskové i malé myšky mají chvíli oddechu. 
 

 Naše školka, to je školka rádi do ní chodíme, 

Nejdříve si zacvičíme a po tom se učíme.  

Sluníčko nám pěkně svítí do té naší školičky,  

usmívá se, nakukuje na ty hodně dětičky.  
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Prázdniny opět utekly jako voda a ve středu 1. září se 

uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. 

Tentokrát jsme u nás ve škole přivítali 24 žáků, z toho tři 

nové prvňáčky: Jonáška, Tadeáška a Nikoláska. Všem na-

šim školákům přejeme úspěšný a radostný školní rok a 

spoustu nových zážitků. 

A jak se ve škole líbí samotným prvňáčkům? 

Nikolásek: Mně se tady líbí všechno. Baví mě malování, 

čtení a psaní. Rád si hraju se Štěpánkem. 

Tadeášek: Ve škole se mi líbí, mám tu hodně kamarádů, 

baví mě matematika. Rád si hraju s Pavlíkem a chutnají mi 

obědy. 
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Jonášek: Ve škole se mi líbí, rád píšu a čtu a jezdím rád 

na plavání. 

V I. třídě je spojen 1. a 2. ročník, žáky zde vyučuje paní 

ředitelka Mgr. Marie Beranová.  Ve II. třídě je spojen 3., 

4. a 5. ročník, třídní paní učitelkou je Mgr. Barbora 

Doubravová. Na škole dále učí angličtinu Mgr. Radmila 

Vovková.  Paní učitelka Ludmila Kociánová vyučuje pře-

vážně výchovy v obou třídách. Ve II. třídě působí asis-

tentka pedagoga BcA. Jana Slováková. Školní družinu ran-

ní i odpolední vede paní vychovatelka Ladislava Pokorná.  

  

   V letošním školním roce jsme opět zapojeni do projektu 

Ovoce do škol a Školní mléko. Díky projektu EU Šablony 

III. mohou žáci 3., 4. a 5. ročníku bezplatně navštěvovat 

Čtenářský klub, Anglický klub a Klub zábavné logiky a des-

kový her. Nový školní rok jsme zahájili plaveckým kurzem 

ve Vysokém Mýtě, který děti budou absolvovat během 

podzimu. Naše škola se přihlásila  k dobrovolnému  testo-

vání žáků 5. ročníků v předmětech ČJ, M a AJ  přes por-

tál ČŠI InspIS SET, které proběhne během měsíce října 

a podá nám obraz o úrovni výuky v naší škole.   

 

    V úterý 21. 9. se žáci 1. a 2. ročníku vydali na celodenní 

výlet do ZOO Olomouc odkud se vrátili s pěknými zážitky. 

Nejvíc na ně zapůsobilo, že se ocitli během prohlídky i ve 

výběhu mezi klokany. Počasí nám též přálo a díky zapojení 

do projektu EU Šablony III. byl tento výlet pro děti zce-

la zdarma. Škoda jen, že nám kapacita míst v autobuse 
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nedovolila, abychom mohli jet úplně všichni, tak jak jsme 

byli dříve zvyklí pořádat všechny akce společně.  
 

Mgr. Marie Beranová 

Ředitelka školy 
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

 

ŘÍJEN 4.10. 18.10. 

LISTOPAD 1.11. 15.11., 29.11. 

PROSINEC 13.12. 27.12. 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb- sudé týdny 

ŘÍJEN 9.10. 23.10. 

LISTOPAD 6.11. 20.11. 

PROSINEC 4.12. 18.12. 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného 

dne 14.července 2021 v 17:00 hod na Obecním 

úřadě v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí do-

tace z Pardubického kraje na akci „Revitalizace 

prostoru před KD“ ve výši 80 000,- Kč. 

2. ZO projednalo a schválilo Mysliveckému spolku Háj 

Řepníky pronájem zemědělské stavby bez čp. na 

parcele č. st.58 v k.ú. Pěšice od 1. 8. 2021. Bude se-

psána smlouva o nájmu. 

3. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci 

do Integrovaného regionálního operačního progra-

mu s názvem Infrastruktura pro vzdělávání V. pro 

projekt „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepní-

ky“. Na projekt s názvem „Vybudování odborné 

učebny v ZŠ Řepníky“ bude do daného dotačního 
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titulu podána žádost o dotaci. Celková výše přislí-

bené dotace je 981 769,76 Kč. 

4. ZO projednalo a opět odložilo doplněnou žádost o 

odkup části pozemkové parcely č. 1196/21 v k.ú. 

Řepníky. Zastupitelstvo se dostaví na osobní pro-

hlídku dané části pozemku. 

5. ZO projednalo a schválilo odloženou žádost o odkup 

pozemkové parcely číslo 47 v k. ú. Řepníky. Dle 

oboustranně potvrzených požadavků. 

6. Zastupitelé byli seznámeni s novou směrnicí pro na-

kládání s osobními údaji pro obec a poté ji schválili. 

7. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce 

pro brigádníka na údržbu obce. 

8. ZO projednalo a neschválilo 2. žádost o odkup po-

zemkové parcely číslo 47 v k.ú. Řepníky. 

9. Ostatní:  

 

- Výběr varianty mříže pro odtok dešťové vody 

kolem KD 

- Hasiči pomoc s úklidem na dětském hřišti po po-

vodni 

- Ochrana požární nádrže před povodněmi 

- Rozloučení s prázdninami 

- Odpadové hospodářství, černé skládky 
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Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 

23.srpna 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepní-

kách. 

1. ZO projednalo a schválilo prodej pozemkové parce-

ly č. 47 v k.ú. Řepníky. 

2. ZO projednalo a neschválilo odloženou žádost o od-

kup části pozemkové parcely 1196/21 v k. ú. Řepní-

ky (příjezdová cesta k nemovitosti). 

3. ZO projednalo možnosti dalších vývozů suti na ro-

kel – skládku a rozhodlo ponechat ji pouze pro nej-

nutnější potřeby místních občanů. Rekultivace 

skládky je v procesu přípravy. 

4. ZO projednalo další protipovodňové opatření v obci 

a to mobilní protipovodňové stěny pro nejohrože-

nější nemovitosti v obci. 

5. ZO projednalo pálení odpadu (větví, listí, atd…) v 

obci i na soukromých pozemcích občanů. Hlavně ví-

kendové pálení obtěžuje některé občany, kteří si 

stěžovali na zápach kouře. Prosíme občany, aby byli 

k sobě ohleduplní a vzájemně se domluvili. 

6. ZO projednalo a oznámilo znovunabytí pozemkové 

parcely číslo 1300 a 1304 v k.ú. Řepníky. 

7. Ostatní: 

- Rozloučení s prázdninami 4.9.2021, organizační 

pokyny 
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- Pokácení suché a nebezpečné břízy v našem ka-

tastru 

- Připomínky Popovec 

Zasedání Zastupitelstva obce Řepníky, konaného 

dne 20.září 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě 

v Řepníkách. 

1. ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení číslo 

8/1/2021 pro nedodržení dohody mezi obcí a paní, 

usnesení je nahrazeno tímto novým usnesením. ZO 

schválilo neprodávat pozemkovou parcelu číslo 47 v 

k.ú. Řepníky. 

2. ZO projednalo a schválilo udělení výjimky z nej-

vyššího počtu dětí ve třídě MŠ na 25 dětí. 

3. ZO projednalo drobné změny v projektové doku-

mentaci Revitalizace prostoru před Kulturním do-

mem. 

4. ZO projednalo projekt malovaná cyklomapa Orlic-

koústecko dětem, odsouhlasilo tiskové náhledy a 

mapa bude umístěna na Pokloně. 

5. ZO projednalo žádost o odsouhlasení katastrálních 

hranic s pozemkovou parcelou číslo 101 v k.ú. Řepní-

ky. 

6. Ostatní: 

 

- Předběžné oslovení řemeslníků na stavební prá-

ce na poště 

- Dořešení montážních prací na požární nádrži 
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- Plánované zemní práce okolo KD, uložení blesko-

svodu do konce října 2021 

- Restaurátorské práce – křížek Popovec 

- Den otevřených dveří ALA Řepníky, a.s. 

- Cvičení s Markétou (každá neděle od 18 h) 

Jubilea v našich obcích 

ŘÍJEN 

Kyncl Vladimír              65 let  Řepníky 

Krejčíková Vlasta             80 let  Popovec 

LISTOPAD 

Přívratský Miloslav          60 let  Řepníky 

Klimeš Jaroslav           70 let  Řepníky 

Dostálová Ladislava         70 let  Pěšice 

PROSINEC 

Hrouzková Dana               50 let  Popovec 

Hladík Libor            55 let  Řepníky 

Šebek Jan            60 let  Řepníky 

Vorlová Marie           60 let  Řepníky 

Šípek Ladislav           70 let  Řepníky 

Plšek Josef            70 let  Řepníky 

Hojsáková Marie           75 let  Řepníky 

Bezděk Milan           81 let  Řepníky 

Nemcová Alena           82 let  Řepníky 

Jirsák Josef  84 let  Řepníky 

Borovcová Marie  85 let  Řepníky 

 

BLAHOPŘEJEME VŠEM!  
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Obec Řepníky vyhlašuje PODZIMNÍ soutěž pro děti 

VYROB SI SVÉHO DRAKA! 

Milé děti, tentokrát nám vyrobíte papírového (igelitového) 

létajícího draka. Buďte originální a vyrobte draka typic-

kého pro vás.  

Za to bude každý z vás odměněn. A čím? To je překvápko. 

      

Pravidla soutěže: 

1) Mít chuť a náladu vyrobit, třeba i s pomocí rodičů, 

papírového (jiného) draka.  

2) Mít trvalý pobyt na Řepníkách, Pěšicích či Popovci 

nebo navštěvovat místní školu či školku, popř. mít 

zde babičku a dědečka. 

3) Na draka (zezadu) napsat jméno, věk. 

4) Donést ho na Obecní úřad v Řepníkách od 

11.10.2021 nejlépe v úřední den tj. každé pondělí a 

středa od 17:00 do 19:00 hod nejpozději do 

31.10.2021 a hned si odnést i svou sladkou odměnu. 

Všechny vaše výrobky budou použity na výzdobu čeká-

ren po obci a vyfoceny na Facebookové stránky obce 

Řepníky. 

 

Těšíme se na vaše výtvory!!  
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Dýňové palačinky nebo lívance  
 

 
 

 

Suroviny na cca 20 lívanců: 

200 ml mléka 

3 vrchovaté lžíce dýňového pyré 

2 vejce 

4 - 6 lžic špaldové mouky (může být i klasika nebo bezlep-

ková) 

1 lžíce skořice/ dýňového koření 

sladidlo dle chuti a věku dětí 
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Postup:  

1. V mléce rozmíchejte dýňové pyré. Vmíchejte i ostatní 

suroviny. 

2. Opékejte na pánvi či lívanečníku z obou stran. 

 

▪️dýňové pyré připravíte uvařením ve vodě nebo na páře na 

kostičky nakrájené hokaido. V případě vaření ve vodě 

přebytečnou vodu slijte. Následně uvařenou dýni rozmi-

xujte. 

▪️dýňové koření už se dá v ČR konečně koupit nebo si ho 

můžete připravit doma (je to směs nového koření, zázvo-

ru, hřebíčku, skořice a muškátového oříšku). 

 

Dobrou chuť       
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