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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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Vítejte u prosincového a zároveň 

posledního vydání našeho zpravoda-

je v tomto roce. 

 

Přejeme vám příjemné a pohodové 

čtení. 

 

 

 

 

Vážení občané, 

 

dovolte mi, abych zrekapitulovala rok 2022 z pohledu dění 

na obecním úřadě.  

 

Začneme akcemi, které se konaly v roce 2022:  

 

26.2. Turnaj v člověče nezlob se 

27.2. Vítání občánků 

4.3. Sbírka na pomoc Ukrajině 

12.3. Dětský karneval s kouzelníkem 

12.3. Diskotéka pro dospělé 

2.4. Ukliďme Česko-Řepníky 

30.4. Pálení čarodějnic 

28.5. Posezení s dechovkou  

16.7. Pirátská cesta za pokladem 

20.8. Bambino party 

2.11. Beseda o domovních čističkách 

4.11. Halloweenské tvoření a zdobení s dětmi 
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5.11. Lampiónový průvod 

13.11. Divadelní loutkové představení Čert a Káča 

24.11. Vánoční pečení s dětmi  

27.11. Vánoční Jarmark a rozsvícení vánočního stromu 

5.12. Mikulášská obchůzka 

10.12. Dobročinná sbírka pro záchrannou stanici Pasíčka 

14.12. Posezení s důchodci 

Pravidelné soutěže pro děti během celého roku.  

Pravidelně každou neděli od 18 h cvičení s Markétou 

v tělocvičně ZŠ. 

 

Pokračujeme s přehledem, co se v obci vybudovalo, na 

čem jsme pracovali, čemu se věnovali a co nového na-

koupili:  

 

- vybudování nové odborné učebny v ZŠ Řepníky (foto viz 

článek od paní ředitelky) 

- nové dveře do sklepa ZŠ 

- stavební úpravy pošty 

- hromosvod na KD 

- do MŠ nové venkovní herní prvky 3 ks 

- zastřešení vchodu do MŠ 

- oprava pergoly v MŠ 

- výmalba obrázku na cestě před MŠ (na jaře bude pokra-

čování) 

- oprava – vydláždění průjezdu u KD 

- vydláždění chodníku na hřbitově 

- pravidelné práce v lese – kácení, vyžínání, oplocenky, sá-

zení 

- úprava veřejného prostranství u Pomníku padlým 
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- uzavření skládky, úprava a úklid na tomto prostranství 

- nákup křovinořezu, bazénového vysavače, zahradní la-

vičky 

- projektové dokumentace na nové akce 

- nová vrata do hasičské zbrojnice na Pěšicích 

- nové posezení na Pěšice k rybníčku a ostatní mobiliář 

(stojan na kola, odpadkový koš, květináče) 

 

Přehled dotací, které jsme tento rok 2022 obdrželi: 

• Pardubický Kraj – dotace na provoz Jednoty – 

50 000,- Kč 

• Pardubický Kraj – titul POV – dotace na pořízení 

mobiliáře v Pěšicích – 50 000,- Kč 

• Dotace na správu obce z Krajského úřadu – 

90 200,- Kč 

• Kompenzační daňový bonus z KU – 26 098,60,- Kč  

• Dotace z fondu IROP – odborná učebna – 

981 769,70,- Kč  

• SFŽP – dotace na les – 235 094,- Kč 

• MZe – dotace na les- 30 240,- Kč 

• MZe – dotace na les- 281 650,- Kč 

• SZIF – dotace na venkovní herní prvky MŠ – 

162 000,- Kč 

 

O tom, co plánujeme a jaké akce nás čekají a na co se mů-

žete těšit, zase v dalších číslech našeho zpravodaje.  

Kdybyste cokoliv potřebovali, neváhejte přijít na obecní 

úřad. Pokud bude v našich silách, rádi vám pomůžeme!  
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Teď bych vám všem chtěla popřát za celý kolektiv na 

obecním úřadě jen to dobré a ještě lepší.  

Krásné vánoční svátky, pohodu, klid a hlavně zdraví! Mějte 

se rádi!  

 

 

Romana Němcová, DiS. 

starostka  

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného 

dne 25.července 2022 v 17:00 hod. na Obecním 

úřadě v Řepníkách. 

  

1. ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vy-

hlášku obce Řepníky č. 1/2022, kterou se stano-

vují pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-

stranství v obci Řepníky a vymezují prostory pro 

volné pobíhání psů. 

2. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční 

dar ve výši 15 000,- Kč spolku Děti z Teepee – 

lesní školka. 

3. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční 

dar ve výši 3 000,- Kč od společnosti Linka bez-

pečí. 

4. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční dar 

ve výši 5 000,- Kč od Oblastní charity Nové 

Hrady. 
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5. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení 

práce na pomocné práce technického pracovníka 

v obci, za 150 Kč/hod. 

6. ZO schválilo, že zastupitelé mají v kompetenci 

oslovit brigádníky pro realizaci obecních akcí. 

Mohou na tyto obecní akce uzavřít dohodu o 

provedení práce bez předchozího schválení ZO. 

7. ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci 

včetně jejich příloh k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny 

v ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. 

8. ZO projednalo a schválilo komisi k otevírání na-

bídek k veřejné zakázce malého rozsahu s ná-

zvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepní-

ky – dodávka schodolezu“. Komise: Romana Něm-

cová, DiS., Natálie Němečková, DiS., Ing. Adéla 

Kytlicová. 

9. ZO projednalo a schválilo komisi k posouzení a 

hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého 

rozsahu s názvem: „Vybudování odborné učebny 

v ZŠ Řepníky – dodávka schodolezu“. Komise: 

Radek Zajíc, Ing. Karel Hašek, Ing. Adéla Kytli-

cová 

10. ZO projednalo a pověřuje starostku obce, aby 

po uplynutí lhůty pro podání nabídek a po jednání 

komise k posouzení a hodnocení nabídky, roz-

hodla o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce malého rozsahu s názvem: „Vybudování 

odborné učebny v ZŠ Řepníky – dodávka schodo-

lezu“. ZO pověřuje starostku obce k podpisu do-
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kumentu s názvem: Rozhodnutí zadavatele o vý-

běru dodavatele včetně Písemného oznámení o 

výsledku výběrového řízení, u dodavatele, který 

bude vybrán v rámci výše uvedené veřejné za-

kázky. 

11. ZO projednalo a pověřuje starostku obce k pod-

pisu Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem u 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vy-

budování odborné učebny ZŠ Řepníky – dodávka 

schodolezu“. 

12. Ostatní 

- Navýšení hodnot obecních staveb pro po-

jištění nemovitostí pro případ pojistné 

události. 

- Bambino party 20.8.2022 organizační in-

formace. 

- Brigáda v obci Řepníky – údržba zeleně a 

starost o požární nádrž. 

- Vydláždění chodníčku na hřbitově – po-

ptávka. 

- Nové herní venkovní prvky v MŠ Řepníky 

realizace první srpnový týden. 

 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 

29.srpna 2022 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepní-

kách. 
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1. ZO projednalo a pověřuje starostku obce k pod-

pisu Kupní smlouvy s vybraným dodavatelem – M 

A N U S Prostějov, spol. s.r.o., Za drahou 

4332/4, 796 01 Prostějov, IČ: 47900440, který 

předložil v rámci veřejné zakázky malého rozsa-

hu s názvem: „Vybudování odborné učebny ZŠ 

Řepníky – dodávka schodolezu“, registrační číslo 

projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 

nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně 

DPH, z hodnocených nabídek. Výše nabídkové 

ceny v Kč včetně DPH: 84 216 Kč včetně DPH. 

2. ZO projednalo a schválilo prodej stavební po-

zemkové parcely číslo 49 + 1199/2 v k. ú. Řepní-

ky za uvedenou prodejní cenu 500,- Kč/m2. 

3. ZO projednalo a schválilo dohodu o provedení 

práce na pomocné práce v obci Řepníky za 120 

Kč/hod HV. 

4. ZO projednalo a schválilo cenu za uložení sta-

vební suti do kontejneru umístěného u závory na 

rokli, 400 Kč/tuna. 

5. Ostatní 

- Kolaudace KD již v pořádku proběhla. 

- Odpadové hospodářství – otázky svoz dům od 

domu (bude informační leták). 

- Dodělání rozpracovaných akcí do konce vo-

lebního období. 
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Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 

31.října 2022 v 17:00 hod na Obecním úřadě v Řepní-

kách. 

1. ZO projednalo plánované veřejné akce do konce 

roku 2022. Těšit se můžeme na loutkové divadlo 

v neděli 13.11.2022, Vánoční jarmark a rozsvíce-

ní stromu v neděli 27.11.2022 a besedu s dů-

chodci ve středu dne 14.12.2022. 

2. ZO projednalo a schválilo uzavření Mateřské 

školy v Řepníkách v době vánočních prázdnin od 

23.12.2022 do 2.1.2023, také v pátek dne 

18.11.2022. Dále bylo projednáno zvýšení škol-

kovného od 1.1.2023 na 350 Kč/měsíc. 

3. ZO projednalo odvoz stavební suti a zemní 

úpravy na bývalé skládce, a zároveň prodiskuto-

valo co nejlepší vytřídění odpadu na Sběrném 

dvoře. 

4. ZO projednalo vypínání veřejného osvětlení přes 

noc (23:00-4:00), kvůli finančním úsporám. Bude 

rozhodnuto příští zasedání. 

5. ZO projednalo požadavek paní ředitelky ZŠ Ře-

pníky o rekonstrukci elektřiny v prvním patře 

ZŠ Řepníky. Již byl zadán požadavek na vypra-

cování projektové dokumentace. 

6. ZO projednalo rámcovou smlouvu o odchytu psů 

v katastru obce Řepníky se spolkem UNIE PRÁV 

ZVÍŘAT z.s. 

7. Ostatní 

-  Zpravodaj-návrhy a připomínky. 
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-  Nákup potřebného nářadí pro technické-

ho pracovníka. 

-  Návrhy na vzhled/velikost technického 

zázemí a sklad na obecním pozemku. 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Řepníky, konaného dne 

28.listopadu 2022 v 17:00 hod na Obecním úřadě v 

Řepníkách. 

 

1. ZO projednalo a schválilo úsporu el.energie ve-

řejného osvětlení v našich obcích Řepníky, Pěši-

ce a Popovec. Od 1.1.2023 nebude veřejné 

osvětlení svítit každý den od 23:00 – 04:00 hod. 

2. ZO projednalo a schválilo finanční podíl občanů 

na domovní čističku odpadních vod na nemovi-

tost, a to ve výši 30 000,- Kč. (Zbytková cena 

se zaplatí z dotačních prostředků a finančních 

prostředků obce.) 

3. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce 

mezi obcí a ZŠ Řepníky na nově získaný majetek 

pořízený v rámci projektu: Vybudování odborné 

učebny v ZŠ Řepníky, registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614. 

4. ZO projednalo úpravu Obecně závazné vyhlášky 

o místním poplatku za obecní systém odpadové-

ho hospodářství. Zvýšení poplatku od 1.1.2023. 

5. ZO projednalo a neschválilo žádost pana Jirouta 

o odkup části pozemkové parcely číslo 1196/8 v 

k.ú. Řepníky. 
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6. ZO projednalo a schválilo žádost o finanční pří-

spěvek od Jednoty, spotřební družstvo Hlinsko 

na podporu provozu prodejny v Řepníkách na 

částku 40 000,- Kč. 

7. ZO projednalo a neschválilo žádost o finanční 

příspěvek od spolku HC Řepníky na pronájem le-

dové plochy na zimním stadionu ve Skutči na 

částku 5800,- Kč. 

8. Ostatní 

- Rezignace ředitelky ZŠ Mgr. Marie Bera-

nové k 31.7.2023. 

- Obchůzka čertů a Mikuláše 5.12., poseze-

ní s důchodci 14.12. – organizační infor-

mace. 

-  Návrhy na vzhled/velikost technického 

zázemí a sklad na obecním pozemku. 

-  SDH Řepníky – žádost o pořízení auto-

mobilu z finančních prostředků dotací 

IROP. 
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DŮLEŽITÉ!!!!!! 

ZAPIŠTE SI SVOZ ODPADU V NOVÉM ROCE 
 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU-PONDĚLÍ 
 

LEDEN   9.1, 23.1  

ÚNOR   6.2, 20.2  

BŘEZEN   6.3, 20.3 
 

 

SVOZ PLASTU-DŮM OD DOMU-ÚTERÝ 
 

LEDEN   3.1,  17.1,  31.1 

ÚNOR   14.2,  28.2 

BŘEZEN   14.3,  28.3 
 

 

SVOZ PAPÍRU-DŮM OD DOMU-STŘEDA 1X ZA 4 

TÝDNY 
 

LEDEN   11.1 

ÚNOR   8.2 

BŘEZEN   8.3 
 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU 

Rozpis služeb-sudé týdny 

LEDEN  14.1,  28.1  

ÚNOR   11.2,  25.2 

BŘEZEN   11.3,  25.3 
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ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ M-EKIS SKCH A MAS 

SKCH, Z.S. 

 

Chcete poradit s úspornými opatřeními? Začali jste 

s dotací, ale nevíte, jak navázat? Zajímá vás podání žá-

dosti? S tím vším Vám může poradit kancelář MAS SKCH 

a M-EKIS SKCH. 

M-EKIS je mobilní energetické a informační středisko, 

které MAS SKCH připravila v reakci na současné energe-

ticky náročné období. Toto BEZPLATNÉ poradenství je 

vhodné pro každého obyvatele, podnikatele či organizaci z 

území MAS (24 obcí), je tedy dostupné VŠEM.  Jedná se 

o službu, která současně šetří vaše peníze i doporučí 

vhodná řešení na míru vašim potřebám. 

Všechny konzultace hradí MAS ze schválené dotace a vy-

užít můžete např. osobní konzultace, online konzultace, 

dotační asistenci. Více naleznete informací na webu MAS 

SKCH: 

www.masskch.cz/projekty-mas/energetika-a-zivotni-

prostredi/m-ekis/ 

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Pohorského. 

Doporučí Vám vhodné opatření i dotační zdroje (Nová 

zelená úsporám a Novou zelenou úsporám Light). 

http://www.masskch.cz/projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/m-ekis/
http://www.masskch.cz/projekty-mas/energetika-a-zivotni-prostredi/m-ekis/
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Kontakt: Ing. Václav Pohorský, tel.: 776850534, po-

horsky@plp-projekstav.cz 

 

Více k Nové zelené úsporám Light na webu MAS SKCH: 

www.masskch.cz/aktualne/enviro/informace-k-nova-

zelena-usporam-light-1232cs.html 

 

Sledujte s námi veškeré novinky na našem webu  

https://www.masskch.cz/ a Facebooku 

https://www.facebook.com/masskch. 

 

 

Kancelář MAS SKCH 

 

Mateřská škola-ŠKOLKOVINKY 
 

1. září děti nastoupily do školky, kde na ně čekalo krásné 

překvapení. Přes prázdniny vyrostly na zahradě MŠ dvě 

nové průlezky a houpačka. Aby překvapení nebylo málo, 

hned 6.září jsme se s dětmi vydali na celodenní výlet do 

Národního muzea v Praze, kde mohly děti shlédnout úžas-

né expozice od pravěku, mořského světa, minerálů, ptac-

tva, až po exotická zvířata. Pro děti i paní učitelky to byl 

obrovský zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. 

Letošní podzim jsme měli opravdu veliké štěstí na krásné 

slunečné počasí, tak jsme chodili na dlouhé procházky, 

hlavně do lesa, kde děti velmi bavilo sbírání hub. 

Na podzim nemohlo chybět ani oblíbené téma Na poli, kde 

se děti dozvěděly vše o pěstování polních plodin, jejich 

mailto:pohorsky@plp-projekstav.cz
mailto:pohorsky@plp-projekstav.cz
http://www.masskch.cz/aktualne/enviro/informace-k-nova-zelena-usporam-light-1232cs.html
http://www.masskch.cz/aktualne/enviro/informace-k-nova-zelena-usporam-light-1232cs.html
https://www.masskch.cz/
https://www.facebook.com/masskch
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názvy a zpracování. Také nás moc bavily vycházky, kdy 

děti mohly pozorovat zemědělskou techniku při práci. Dal-

ší oblíbenou podzimní aktivitou je tvoření z přírodnin 

včetně dlabání dýní, kterými jsme pak vyzdobili náš nový 

vchod do budovy MŠ. 

Na konci října se děti zúčastnily zábavného vystoupení s 

papoušky ARA v základní škole, které děti nejen pobavilo, 

ale dozvěděly se i spoustu nových informací o chovu těch-

to ptáků. 

Na začátku listopadu jsme se trochu báli při strašidelném 

tvoření a poté si děti zařádily při Halloweenské bojovce, 

při které plnily strašidelné úkoly na zahradě MŠ. V listo-

padu se děti také seznámily s tradicí Svatého Martina. 

15.listopadu jsme s dětmi navštívili zajímavou výstavu s 

názvem Bejvávalo dobře v muzeu ve Vysokém Mýtě. Bě-

hem listopadu jsme také vyráběli vánoční výrobky na jar-

mark, který se uskutečnil 27.11.2022. Podařilo se nám pro 

děti utržit krásných 7500,- Kč, za které pořídíme nové 

hračky a pomůcky. 

Moc děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří svými 

výrobky také přispěli do prodeje a všem, kteří si naše vý-

robky zakoupili. 

5.prosince nás ve školce jako již tradičně navštívil Miku-

láš s čertem, děti jim přednesly krásné básničky a moc 

děkujeme Obecnímu úřadu Řepníky za Mikulášskou nadílku 

pro děti. 

Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný a veselý Nový rok. 

Monika Bezdíčková, Dis. 

Vedoucí učitelka MŠ 

a kolektiv MŠ Řepníky 
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Základní škola Řepníky 
 

V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 23 

žáků.  

Ve škole jsme přivítali 3 nové prvňáčky: Štěpánku, Petříka 

a Eliáška.  
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Prvňáčci se ve škole rychle zabydleli a už umí první pís-

menka a počítat do pěti       

 

V I. třídě je spojen 1. a 3. ročník, žáky vyučuje paní ředi-

telka Mgr. Marie Beranová. Ve II. třídě je spojen 2., 4. a 

5. ročník, třídní paní učitelkou je Mgr. Barbora Doubravo-

vá. Ve škole jsme přivítali novou paní učitelku Mgr. Ladu 

Špitálníkovou. Ve II. třídě působí asistentka pedagoga 

BcA. Jana Slováková. Školní družinu vede paní vychova-

telka Ladislava Pokorná. 

V letošním školním roce jsme opět zapojeni do projektu 

Ovoce do škol a Školní mléko. Děti mají možnost navště-

vovat bezplatné kroužky: Čtenářský klub, Anglický klub a 

Klub deskových her. 

Nový školní rok jsme zahájili celodenním výletem do Ná-

rodního muzea v Praze, kde na děti čekala prohlídka mu-

zea a interaktivní přednáška-Od trilobitů po mamuty. V 

říjnu jsme se vydali do lesa na houby, uspořádali jsme 

jablíčkový den a vydali jsme se do Vysokého Mýta na ces-

topisnou přednášku Borneo. Ve škole nás navštívili zábavní 

papoušci, kteří nám ukázali, co vše umí. Poslední říjnový 

den jsme oslavili Halloween, děti přišly do školy v mas-

kách, užily si dopoledne plné zábavných úkolů a tvoření a 

nechybělo ani dlabání dýně a strašidelná stezka. V sou-

časné době se již ladíme ve vánočním duchu, děti vyrábějí 

výrobky k prodeji na vánoční jarmark, chystají vánoční 

výzdobu školy a pomaličku začínají trénovat vystoupení na 

vánoční besídku. 

Veškeré aktuality z naší základní školy i mateřské školy 

naleznete na webových a facebookových stránkách. 
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Velmi děkujeme našemu zřizovateli Obecnímu úřadu Ře-

pníky za vybudování odborného kabinetu, odborné učebny 

a sociálního zázemí v přízemí budovy základní školy. Od-

borná učebna s moderní interaktivní tabulí SchoolBoard 

nabídne dětem kvalitnější výuku a mnoho nového poznání. 

    Mgr. Marie Beranová, ředitelka 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme reprezentantovi ČR 

v Kickboxu Jiřímu Chytilovi 

(16let), že reprezentuje naší 

vesnici. Letos si přivezl mimoji-

ných medailí, také medaily za 2. 

místo z Evropského poháru 

v Chorvatsku, kde se zúčastnilo 

28 zemí. Jirka už je čtyřnásob-

ným mistrem ČR, neboť 3.9.2022 vybojoval ve 2 disciplí-

nách 2 tituly mistra ČR a tím se nominoval na Mistrovství 

světa v Itálii ve váhové kategorii-63kg, které se konalo 

30.9 až 9.10.2022. Prohra s Argentincem Jirku stála mís-

to na bedně. Skončil tedy v TOP 8 na 5.místě. Mistrovství 

světa se zúčastnili reprezentanti 

z 65 zemí. 

Jen těžko si někdo dokáže předsta-

vit, kolik hodin dřiny, tento sport 

nese. Je potřeba mít výdrž, pevnou 

vůli, odhodlání, trpělivost, neztrá-

cet naději a sílu. V neposlední řadě 

mít podporu v milujících rodičích a celé rodiny. 

Přejeme, ať se ti daří v kickboxu, ve škole i v osobním 

životě.  

Jirko, jsme na tebe hrdí.  
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Jubilea v našich obcích 

LISTOPAD 

Erben Milan    75 let  Řepníky 

PROSINEC 

Plšek Jiří    75 let  Řepníky 

Němcová Alena   83 let  Řepníky  

Jirsák Josef  85 let  Řepníky 

Borovcová Marie   86 let  Řepníky 

 

2023 

LEDEN  

Koňjarová Adéla   50 let  Řepníky 

Kosková Marie   65 let  Popovec 

Jirsák Jaroslav   70 let  Řepníky  

Lustyková Ludmila   85 let  Popovec 

Holubář Vladislav   88 let  Pěšice 

ÚNOR 

Stráník Pavel   50 let  Řepníky 

Solil Jiří    60 let  Řepníky 

Kynclová Jaroslava  60 let  Řepníky 

BŘEZEN 

Königová Lenka   50 let  Řepníky 

Vokoun Pavel   55 let  Řepníky 

Syrový Libor   65 let  Popovec 

Jirsáková Marie   65 let  Řepníky   
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Prosinec 
 

 Měsíc plný rodinných rituálů 

 

Perníkový adventní svícen 
Hezký svícen na stůl můžete vytvořit i z perníkového těs-

ta.  

Připravíte si těsto na perníčky 

(recept pod článkem) a pak si vy-

krajovátkem (v našem případě 

větší hvězdičky) vytlačíte poža-

dovaný tvar do kterého si svíčkou 

uděláte dostatečný střed (do 

kterého pak vložíte svíčku). 

Hvězdičky si po upečení s dětmi ozdobte a po zaschnutí 

nalepte buď na dřevěné prkénko nebo si upečte z perníku, 

ozdobte stuhou a do středu umístěte svíčky. 
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 Medové perníčky 
 

Na těsto:  

350 g hladké mouky 

130 g moučkového cukru 

2 lžíce kakaa 

20-30 g změklého másla 

2 vejce 

½ lžičky jedlé sody 

1 lžička mletého perníkového koření 

¼ lžičky mleté skořice 

3 lžíce medu 

1 vejce na potírání perníčků 

 

Na sníh: 

1 bílek 

150 g prosátého moučkového cukru 

1 lžička citrónové šťávy 

zdobící sáčky (koupíte v domácích potřebách) 

 

Postup: 

Všechny ingredience smíchejte v míse a vytvořte hladké 

těsto, které pak vložíte do mikroténového pytlíku a dejte 

na pár dní uležet do lednice. 

Těsto poté rozválejte na tloušťku cca ½ cm, vykrájejte, 

dejte na pečící papír, potřete vajíčkem a dejte péct na 

160 stupňů cca 4-6 minut. 

Perníčky ihned po upečení potřete ještě vajíčkem. 
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Vláčná kynutá vánočka z devíti pramenů 
 

30 g čerstvého droždí  

100 g cukru moučka 

600 g polohrubé mouky 

250 ml teplého mléka 

3 vejce 

125 g hery 

1 hrst rozinek namočených v rumu 

1 hrst mandlí 

1 hrst citrusové kůry 

2 lžíce mandlových lupínků 

moučkový cukr na posypání 

 

Postup: 

Droždí rozdrobte do misky a spolu se lžící cukru míchejte 

do rozpuštění. Přidejte 2 vrchovaté lžíce mouky, asi čtvr-

tinu teplého mléka a nechte 10 minut v teple vzejít. 

Mezitím smíchejte zbylou mouku, cukr, mléko, 1 celé vej-

ce a 2 žloutky (2 bílky si ne-

chte na potření). Vmíchejte 

kvásek a nakonec rozpuštěný 

tuk (my dali heru, ale použít 

můžete samozřejmě i máslo). 

Nyní těsto asi 10 minut ruka-

ma nebo v robotu hněťte, až je hezky hladké a téměř ne-

lepí. Tento krok nesmíte ošidit, jinak se vám s těstem bu-

de špatně pracovat! 

Přikryjte utěrkou a nechte 45 minut v teple kynout, já na 

to používám troubu, kterou předtím lehce vyhřeju. Poté 
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do těsta zapracujte nahrubo nasekané mandle, kandova-

nou citronovou nebo pomerančovou kůru a v rumu nabobt-

nalé rozinky. Pokud je zapomenete namočit, stačí je s ním 

krátce zahřát na plotně či v mikrovlnce. Opět přikryjte a 

nechejte kynout dalších 45 minut. 

Těsto rozdělte napůl, a první půlku rozdělte na 4 kusy. Z 

každého vyválejte hada a spleťte do copu. Přeneste na 

papírem vyložený nebo tukem potřený plech, trochu zploš-

těte střed a potřete rozšlehanými bílky. 

Druhou polovinu těsta rozdělte na 5 částí, opět vyválejte 

hady, a ze 3 upleťte klasický cop. Položte ho na předchozí 

díl a na koncích ho pod něj zastrčte. Opět lehce zploštěte 

a potřete bílky. Poslední 2 části těsta též zapleťte, pře-

neste na vrch a konce zastrčte dospod. Celou vánočku 

potřete bílky, posypejte plátky mandlí, svrchu zajistěte 

několika špejlemi, aby se vám nerozjížděla, a nechte ještě 

půl hodiny kynout. 

Vykynutou vánočku pečte 10 minut v troubě vyhřáté na 

200 °C, poté teplotu snižte na 160 °C a pečte dalších asi 

30 minut dozlatova.  

Vychladlou ji posypejte moučkovým cukrem. 

 

Čekání na Vánoce 
 

Slunce jen slabě prosvítá mezi mraky, noci jsou opravdu 

dlouhé, začíná zima. Příroda odpočívá, za okny padá sníh. 

Přirozeně bychom měli zpomalit, užívat si poklidných ve-

čerů. Den končí brzy odpoledne. 
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Prosinec je pro děti nejkrásnější a pro rodinu ten úplně 

nejdůležitější měsíc. 

Máme hodně času na společné žití a jako bychom v tomto 

čase cítili i samotnou podstatu našeho spolubytí.  

Právě tady a teď se rodí ty nejdůležitější rodinné tradi-

ce, které pak vaše děti předají další generaci-každoročně 

se opakuje to, co dělá Vánoce pro každou rodinu speciál-

ními. 

 

Užijte si tyto svátky! 

Vytvořte kouzelné zážitky těm, 

které máte nejraději. 

 
Čerpáno z knihy,,Tradinář“ 
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Obec Řepníky vyhlašuje  
 

 

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 

,,SNĚHULÁK“ 

 

 
 
SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD ÚTERÝ 13.12.2022 A KONČÍ 

V PONDĚLÍ 19.12.2022 

 

Co to od tebe chceme? 
Namalovat, vyrobit, vymodelovat, vybarvit nebo venku před domem 

postavit sněhuláka. 

Poté poslat na e-mail obec.repniky@tiscali.cz   

 

Podmínky soutěže 
1) Mít fantazii a chuť soutěžit. 

2) Mít trvalý pobyt v Řepníkách, Pěšicích či Popovci, nebo tam mít 

buď babičku, dědu popřípadě navštěvovat ZŠ nebo MŠ 

v Řepníkách. 

 

 
KAŽDÝ, KDO SE ZŮČASTNÍ TÉTO SOUTĚŽE, SE MŮŽE TĚ-

ŠIT NA PŘEKVAPENÍ, KTERÉ BUDEME VYDÁVAT NA 

OBECNÍM ÚŘADĚ  

V ŘEPNÍKÁCH VE STŘEDU DNE 21.12.2022 OD 17-19h       

mailto:obec.repniky@tiscali.cz

