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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

Srdečně vás vítáme u prosincového vydání Řepnického
zpravodaje.

www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Vážení občané,
dovolte mi, abych zrekapitulovala rok 2021 z pohledu dění
na OU.
Začneme akcemi, které se konaly v roce 2021 (opět
z důvodu koronavirové situace a nařízení Vlády, jich
nebylo tolik, kolik bychom si přáli
30. 3. – dobročinná sbírka pro záchrannou stanici Pasíčka
V dubnu se měla konat akce Ukliďme Česko, zrušena
26. 6. – Dětský den na hřišti
19. 7. – Sbírka pro Moravu
4. 9. – Rozloučení s prázdninami
Od 3.10. - každou neděli cvičení s Markétou
30.10. – Lampiónový průvod
24.11. – Online prodej výrobků MŠ a ZŠ – místo klasického vánočního Jarmarku
5.12. – Mikulášská obchůzka
15.12. – Dobročinná sbírka pro záchrannou stanici Pasíčka
17.12. – Roznášení občerstvení a dárečku našim seniorům
Pravidelné soutěže pro děti během celého roku
Pokračujeme přehledem toho, co se v obci za ten rok
událo, na čem jsme pracovali, čemu se věnovali a co
nového nakoupili:
- v Kulturním domě nový bojler, šoupací zástěna a skříňka,
na požadavky hygieny k provozu kuchyně
- do MŠ dveře a předokenní rolety do výdajového okénka
kuchyně
www.obecrepniky.cz
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- cyklomobiliář k požární zbrojnici a na Poklonu.
- 7 ks informačních tabulí o památkách v našich obcích (4
ks Řepníky, 2 ks Popovec, 1 ks Pěšice)
- 2 čerpadla k požární nádrži
- křovinořez na Popovec
- kompostéry pro občany z dotačních fondů
- oprava kříže Boží muka na Popovci
- čištění kanalizace
- malování ve škole a školce
- oprava herní sestavy
- zasklení všech čekáren po obci
- dokončení akce oprava fasády na Kulturním domě
- oprava – vyfóliování nádrže
- projektové dokumentace na nové akce
- pravidelná údržba obecní zeleně
Přehled dotací, které jsme tento rok 2021 obdrželi:
• Pardubický Kraj – Revitalizace prostoru před KD –
110 tisíc Kč
• Kompostéry (Ministerstvo ŽP) 568 tisíc Kč
• Kompenzační bonus na pandemii - 88 tisíc Kč
• Oprava kříže Boží muka na Popovci od MZE – 74 tisíc Kč
• Slíbená dotace z IROPu na Vybudování odborné
učebny v ZŠ Řepníky - cca 1 milion Kč
• MZE – příspěvek na snížení dopadů kůrovcové kalamity – 235 tisíc Kč
• Pardubický kraj – 200 tisíc Kč na projektovou dokumentaci
www.obecrepniky.cz
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O tom, co plánujeme a jaké akce nás čekají a na co se můžete těšit, zase v příštím čísle našeho zpravodaje.
Teď bych vám všem chtěla popřát za celý kolektiv na
obecním úřadě jen to dobré.
Krásné vánoční svátky, pohodu, klid a hlavně zdraví! Držme spolu…
A na závěr jeden citát: „Dej každému dni příležitost,
aby se stal nejkrásnějším dnem Tvého života.“
Mark Twain
Romana Němcová, DiS.
Starostka

www.obecrepniky.cz
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Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 25.října 2021 v 17:00 hod. na Obecním úřadě
v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na projektovou dokumentaci pro akci „Revitalizace prostoru před Kulturním domem“ na částku ve výši 200 000,- Kč.
2. ZO projednalo a neschválilo žádost o prodej pozemkové parcely číslo 47 v k. ú. Řepníky.
3. ZO projednalo a schválilo žádost od HC Řepníky na
finanční příspěvek na provoz a pronájem ledové
plochy ve výši 5000,- Kč.
4. ZO projednalo aktuální odpadové hospodářství obce, probralo navrhované změny v organizaci a možné navýšení poplatku za odpad.
5. ZO informovalo o vzdání se mandátu člena zastupitele obce Řepníky pana Pavla Johana ke dni
13.10.2021.
6. ZO projednalo další nutné změny v projektové dokumentaci pro akci „Revitalizace prostoru před Kulturním domem“.
7. ZO projednalo žádost Jednoty, spotřební družstvo
Hlinsko, o možnou dotaci na podporu prodejny v Řepníkách. Po osobní schůzce a předložení potřebných
informací se dohodneme na výši dotace.
8. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení práce
ve výši 2000,- Kč za výrobky na vánoční akce.
www.obecrepniky.cz
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9. ZO projednalo žádost o pronájem hospody v Kulturním domě.
10. Ostatní
- Světýlkový pochod dne 30.10.2021
- Rozsvícení Vánočního stromu + Vánoční Jarmark
28.11.2021
- Představení pro děti a Mikuláš 27.11.2021 v KD
- Výběrové řízení stavební práce na poště.
- Uložení suti a stavebních materiálů na skládku –
rokel, podrobnosti.
- Herní prvky na zahradu MŠ.
- Průběh stavebních prací na KD – Hromosvody
Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne
29.listopadu 2021 v 17:00 hod na Obecním úřadě v
Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Vybudování
odborné učebny v ZŠ Řepníky-SO 02 Nedotační
část-Stavební úpravy pošty“
2. ZO projednalo a schválilo zvýšení částky poplatku
za odpad ve výši 650 Kč z původních 500 Kč.
3. ZO projednalo žádost o finanční příspěvek od Římskokatolické farnosti Luže ve výši 100 000,- Kč na
opravu zvonice u kostela sv. Vavřince, žádost byla
odložena.
4. ZO projednalo a schválilo aktualizaci Strategického
rozvojového dokumentu obce s názvem: Strategie
rozvoje Obce Řepníky 2021-2025, kde byl doplněn
www.obecrepniky.cz
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projektový záměr s názvem: Dodávka nových venkovních herních prvků do MŠ Řepníky.
5. ZO projednalo a schválilo prodej brožur malovaná
cyklomapa Orlickoústecko dětem za 50 Kč, možné k
zakoupení na OU Řepníky.
6. ZO sestavilo rozpočet na rok 2022 a bude zveřejněný.
7. Ostatní
-

Poslední zastupitelstvo 15.12.2021
Stížnost Popovec – řidič autobusu.
Připomínky k novým jízdním řádům.
Průběh stavebních prací na KD-Hromosvody

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného
dne 15.prosince 2021 v 17:00 hod. na Obecním
úřadě v Řepníkách.
1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Řepníky č.2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
2. ZO projednalo a schválilo zvýšení sazby na hodinu v
dohodě o provedení práce na práce v lese z 350
Kč/hod na 450 Kč/hod.
3. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok
2022 a to ve výši 7 955 000,- Kč příjmy
a výdaje ve výši 9 705 000,- Kč. Rozpočet je nevyrovnaný (schodkový) z důvodu dokončení plánovaných akcí, na které jsou poskytnuty dotace. Ty se
www.obecrepniky.cz
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nerozpočtují. Obec má i finanční prostředky na
běžném účtu.
4. ZO projednalo a schválilo žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2022
od Jednoty, spotřební družstvo, Hlinsko v Čechách
ve výši 40 tisíc korun.
5. ZO projednalo hospodaření obce, ZŠ a MŠ za uplynulé období roku 2021.
6. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci
„Stavební úpravy pošty“ – nedotační část, které
prováděla externí firma. S nejnižší nabídnutou
částkou 746 702,96,- Kč (včetně DPH) zvítězila
firma S-Stavitelství s.r.o.
7. ZO projednalo firmy, které chce oslovit na stavební práce v dotační části projektu „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“.
8. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci
(včetně příloh) k otevřené výzvě výběrového řízení
pro akci: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky“
9. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření číslo
1-7, týkající se změn v rozpočtu během roku 2021.
10. ZO jmenovalo a schválilo komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběrové řízení dotační část.
Členové komise jsou: Romana Němcová, Zdeňka
Stratílková, Ing. Adéla Kytlicová.
11. ZO jmenovalo a schválilo komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek pro výběrové řízení dotační
část. Členové komise jsou: Zdeňka Stratílková, Rawww.obecrepniky.cz
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dek Zajíc, Karel Hašek, Ing. Adéla Kytlicová, Ing.
Pavel Král.
12. ZO projednalo a schválilo zvýšení ceny na nákup balíčků pro významná jubilea v našich obcích, z 300,Kč na 400,- Kč za balíček.
13. Ostatní:
-Představení konceptu Pošta Partner
-Informace o nájemní smlouvě s Českou Poštou
-Stížnosti na hluk z nové bramborárny
-Poskytnutá dotace z MZE na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 235 094,30,- Kč
Akce, které plánujeme
1.1.2022-Novoroční přivítání roku 2022, společně
s ohňostrojem v 16 h na hřišti u kabin.
Únor-Člověče nezlob se, pro děti i dospělé
11.3- Posezení s důchodci od 16 h
12.3- Dětský karneval s kouzelnickým představením od 14
h v Kulturním domě (akce, která se měla konat v prosinci)

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

www.obecrepniky.cz

10.1
7.2
7.3

24.1
21.2
21.3
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PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU
Rozpis služeb- sudé týdny
LEDEN
15.1
ÚNOR
12.2
BŘEZEN
12.3

29.1
26.2
26.3

Adventní čas
Nastává nejkrásnější období v roce. Čas, kdy trávíme společné chvíle s těmi nejmilejšími.
Pojďme si připomenout vánoční zvyky a tradice.
Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní
věnec, který má v různých oblastech různou podobu.
V České republice a v katolických zemích, nejčastěji se
čtyřmi svíčkami. Dříve nejčastěji používány 3 fialové
(modré), 1 růžová a uprostřed věnce je bílá svíčka.
1. Svíčka má jméno NADĚJE a má barvu fialovou.
Symbolizuje čistou lásku, pokání a utrpení během půstu, důstojnost, ztišení a trpělivé čekání.
První svíčka se zapaluje na první adventní neděli.
2. Svíčka má jméno MÍR a její barva je opět fialová.
3. Svíčka má jméno LÁSKA, její barva je opět fialová.
4. Svíčka má jméno PŘÁTELSTVÍ a její barva je
růžová. (Růžová barva je symbolem radosti, ženskosti, něžnosti, romantiky a náleží k oblasti
srdce. Je to barva něhy, jemnosti a oddanosti, a
také slavnostních nálad.)
www.obecrepniky.cz
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5. Svíčka je bílá, stojí uprostřed věnce a zapaluje
se na Štědrý den. (Symbolizuje narození Ježíše
Krista a neposkvrněnost Panny Marie.)
Doba adventu je vnímána jako doba zklidnění, zpomalení, duchovní pokory, rozjímání, meditací a vnitřní
práce na sobě.
Vánoční tradice
Pletení věnců
Adventní věnce však nebyly jedinou tradicí. Běžně se vili i
obyčejnější věnečky z lesních rostlin, které měli zajistit
svému majiteli lásku, štěstí, zdraví a bohatství.
Svatá Barborka
Další tradicí, která se u mnoha lidí dodržuje dodnes, je
řezání "barborek" na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince.
"Barborky" nejčastěji třešňové větvičky se dali do vázy a
pokud rozkvetly, přinesly do domu štěstí. Děvče, které
barborku dostalo a dočkalo se květů, se mělo do roka vdávat. Svatá Barbora přinášela v podvečer dárky a odměňovala hodné děti, stejně jako svatý Mikuláš.
Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš ve společnosti anděla a čerta obchází rodiny a jejich děti i v dnešních dobách. Pokud rodiče potvrdí,
že děti byly celý rok hodné a poslušné, dostanou od Mikuláše drobné dárky a sladkosti a za odměnu mu zazpívají
písničku nebo zarecitují básničku. Svátek má svůj původ v
legendě o sv Mikuláši, který byl znám pro svoji dobrotu,
dobrosrdečnost a štědrost.
www.obecrepniky.cz
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Jmelí
Jmelí by mělo být zavěšené pod lustrem v každém domově, jelikož symbolizuje požehnání a štěstí celému domu.
Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku
na další rok až do příštích Vánoc.
Medové perníčky
Víte, že tradice pečení a zdobení perníčků se u nás traduje již od 12.století? Pokud chcete mít perníčky na štědrý
den měkké a voňavé, je první adventní neděle příhodnou
dobou pro jejich pečení. Traduje se, že čtyři týdny trvá,
než perníčky zvláční a jsou vhodné k jídlu:-) Perníčky se
však používají také jako dekorace či ozdoby na vánoční
stromeček. Připravit z nich můžete i adventní perníkový
věnec nebo celý perníkový betlém!
Pečení cukroví
První advent v mnoha rodinách symbolizuje čas na pečení
vánočního cukroví. Domovem se linou nádherné kořeněné
vánoční vůně a lidé se pomalu dostávají do kouzelné vánoční nálady. Pečení cukroví má svůj původ v pohanské
tradici oslav Slunovratu, kdy však mělo funkci především
obřadní či ochrannou. V dnešní době je pečení vánočního
cukroví skvělou příležitostí pro čas strávený s celou rodinou, v klidu a pohodlí svého domova. Tato příjemná pohodová atmosféra, vůně pečeného cukroví a svařeného vína
dodává našim domovů nádech blížících se Vánoc.
Adventní kalendář
Adventní kalendář se těší velké oblibě i v současné době, i
když je dnes rozšířeno mnoho různých forem adventních
kalendářů. Tradice adventního kalendáře je velmi stará,
nikdo však nezná její pravý původ. Nejznámější verzí je
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz

13 Řepnický zpravodaj č.76

PROSINEC 2021

papírový kalendář s malými okýnky, které symbolizují každý jeden den od 1.prosince do štědrého dne. V každém
okénku děti najdou malou čokoládu či jinou sladkost, která jim má zkrátit čekání na ježíška.
Krájení jablíčka
Krásný lidový zvyk má svůj čas po štědrovečerní večeři,
kdy seděla celá rodina u stolu. Každý si rozkrojil své
štědrovečerní jablko napříč a z něj se věštilo. Kdo měl
uprostřed jablka hvězdičku, dočkal se v dalším roce štěstí a zdraví.
Vánoční stromeček
Věděli jste, že větve jehličnanů jsou symbolem věčného
života? A že se vánoční stromeček původně věšel od
stropu, napřed špičkou nahoru, později špičkou dolů? Jeho původní smysl byla ochrana obydlí před zlými duchy a
čarodějnicemi. Lidé si je zdobili perníčky, ořechy, jablky,
stuhami a dokonce kraslicemi.
Betlém
V dřívějších dobách se jesličky stavěly především jako
symbol víry. Dnes se staly jedním ze symbolů Vánoc a betlémy se staví i v rodinách, které nejsou věřící.
Betlémské světlo
Betlémské světlo je poměrně mladá, ale velice krásná tradice, která si získala oblibu v mnoha rodinách. Plamínek
posvátného ohně se zapaluje v Betlémské jeskyni a je
převážen zejména skauty a dobrovolníky do celé světa. V
mnoha městech pak dva dny před štědrým dnem hoří betlémské světlo v kostelech, kde si od něj mohou lidé zapálit
svoje svíčky a převézt si toto posvátné světlo do svých
domovů.
www.obecrepniky.cz
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ŠKOLKOVINKY-novinky ze školky
ŘÍJEN-Začátkem října jsme si krásně podzimně vyzdobili
školku i její okolí. K vláčku nám před školkou přibyla i
medvědí rodinka. 5. října nás ve školce navštívil hydrogeolog Mgr. Milan Skalický s úžasným projektovým dnem Cesta do pravěku, který si děti velmi užily, dozvěděly se
spoustu zajímavostí o pravěku a vyrobily si svého trilobita
ze sádry. Tento projektový den byl celý hrazen ze Šablon
III EU. V rámci tématu Medovníček zahradníkem se děti
seznámily s různými druhy ovoce a zeleniny a v dalším
týdnu také s polními plodinami a zemědělskou technikou.
Přálo nám počasí, krásně foukalo a tak jsme chodili na
louku pouštět draky. Nejvíce jsme si ale užili na konci října Rej strašidel, při kterém se nám školka proměnila na
strašidelné doupě a hemžila se samými hroznými strašidly.
www.obecrepniky.cz
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LISTOPAD-První týden v listopadu jsme ve školce měli téma Medovníček malířem, ve kterém
jsme si povídali o barevném podzimu, měnící se přírodě, tvořili
jsme z podzimních plodů. Další
týden se něco dozvěděli o svátku
svatého Martina, při kterém si
děti vyrobily krásné bílé koníky.
Další týden jsme si užili téma
Medovníčkovi kamarádi, kdy jsme
se seznámili s některými lesními
zvířátky, zahráli jsme si divadlo o
pohádce Boudo, budko, které se
dětem velmi povedlo. Celý měsíc
jsme také pilně vyráběli vánoční
výrobky na vánoční jarmark, který se bohužel musel kvůli aktuální covidové situaci zrušit,
nicméně se všechny naše výrobky dají zakoupit na facebooku obce Řepníky. Na konci listopadu nám krásně nasněžilo a tak jsme si užívali her na sněhu.
Monika Bezdíčková, DiS.

www.obecrepniky.cz
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Medové kuličky
Těsto
550g hladké mouky
2 vejce
2 kávové lžičky jedlé sody
60g rozpuštěného másla
4 pol. lžíce medu
200g moučkového cukru
Krém
1 plechovka karamelového kondenzovaného mléka
1 celé máslo

Postup:
Z těsta vytvarujeme placičky, které pečeme na 180 stupňů cca 10 minut. Poté necháme zchladnout a rozdrtíme je
na drobečky (možné použít i mixer) trochu drobečků si
dáme stranou na obalení. Z másla a kondenzovaného mléka
utřeme krém a přimícháme drobečky. Hmotu necháme
v lednici ztuhnout a poté tvarujeme kuličky, které obalujeme ve zbylých drobečcích.

www.obecrepniky.cz
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Čokoládovoperníkové crincles
(verze je bezlepková, můžete použít i hladkou mouku, jen
k ní musíte přidat kávovou lžičku kypřícího prášku)
Těsto
200g samokypřící bezlepkové směsi (v mém případě
samokypřící směs od Doves farm)
Špetka soli
1 lžička perníkového koření
200g kvalitní čokolády
60g másla
60g cukru krupice (může být třtinový)
2 vejce
Moučkový cukr spolu s vanilkovým cukrem na obalení
Crincles se vyznačují tím, že jsou na povrchu křupavé, ale
uvnitř vláčné, měkké a hutně
čokoládové. Typický je pro ně
i zvrásněný popraskaný povrch, který umocňuje bílý
moučkový cukr, do jehož bohaté vrstvy se studené těsto
balí
ještě
před vložením
do trouby a který se pak pečením promění v efektní popraskanou glazuru tím, jak se studené těsto při pečení
roztahuje. Cukroví tak dostane dramatický hnědo-bílý
vzhled.
Pracovní postup
Nad vodní párou rozpustíme čokoládu s máslem.
www.obecrepniky.cz

obec.repniky@tiscali.cz
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Do rozpuštěné čokolády s tukem zašleháme cukr
a následně vejce, jedno po druhém. Mouku smícháme se
špetkou soli a perníkovým kořením. Pak tuto suchou směs
postupně zamícháme do čokoládové směsi a vypracujeme
těsto. Těsto uložíme přibližně na hodinu do lednice. Ze
ztuhlého vychlazeného těsta tvarujeme malé kuličky o
hmotnosti 10g a obalujeme je hojnou vrstvou moučkového
cukru. Obalené kuličky klademe na plech vyložený pečícím
papírem. Necháváme mezi nimi rozestupy zhruba 2 cm,
aby se při pečení neslepily. Plech s kuličkami vložíme ještě na 30 minut do lednice. Pečeme ve vyhřáté troubě na
180 stupňů cca 12 minut.
Přikládáme ještě jeden vánoční recept:
+ rodina (kde začíná vše)
+ přátelé (nikdy nesmí chybět)
+ trpělivost (co nejvíc)
+ zlost (pokud existuje, ať je jí málo)
+ slzy (usušit všechny)
+ klid (ve velkém množství)
+ odpuštění (podle potřeby)
+ naději (nikdy neztratit)
+ láska (nešetřit, přidat všechnu, co ve vás je)
Příprava:
Nechte růst naději ve vašich srdcích. Ne vždy, jsou totiž
všechny ingredience života chutné….
Dobře je ale všechny rozmíchejte, které vám život nabídne. Dostanete tak talíř neobvyklých chutí.
www.obecrepniky.cz
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Jubilea v našich obcích
LEDEN
Poslušná Jana
65 let
Lustyková Ludmila 84 let
Holubář Vladislav 87 let
ÚNOR
Lukes Pavel
55 let
Hatschbach Pavel 55 let
BŘEZEN
Wawroszová Michaela 50 let

www.obecrepniky.cz

Řepníky
Popovec
Pěšice
Řepníky
Popovec
Popovec

obec.repniky@tiscali.cz
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Zpravodaj zpracovala Zdeňka Stratílková

www.obecrepniky.cz
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