
Obec Řepníky 

 

Místní program obnovy venkova 

2014-2020 

 
1. Základní cíle programu 

 
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven 

v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. 

Na základě poznání situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových 

organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu 

s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. 

 

Program rozvoje obce: 

 

- zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – 

umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání 

finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce; 

- je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech; 

- podporuje spolupráci různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i 

organizací působících v obci; 

- zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze 

soukromého sektoru); 

- je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit 

v územním plánu. 

 

2. Popis obce 

Řepníky 

Kraj: Pardubický 

Okres: Ústí nad Orlicí 

Katastrální výměra: 10,95 km
2 

Počet obyvatel: 380 

Počet domů: 127 

Zeměpisné souřadnice: 49°53´59´´ s. š.,  16°5´1´´ v. d. 

Nadmořská výška: 430 m 

Částí obce: 3 (Řepníky, Pěšice, Popovec) 

 

a) Historie obce 

Nejstarší písemná zmínka o obci Řepníky je z roku 1257 a lze předpokládat, že osídlení je 

mnohem starší, protože roku 1167 král Vladislav II. dal svůj statek „Ržepini“ nebo „Repniny“ 

premonstrátskému klášteru v Litomyšli. Posléze následkem husitských válek přešel řepnický 

kostel pod Děkanství vysokomýtské. Obec byla do roku 1823 v držení panství 

Hrochovotýneckém. První pamětní kniha v obci je vedena od roku 1836 s malými 

přestávkami do dnešních dnů. Obec byla od roku 1824 samostatná do roku 1960, kdy k ní 

byla připojena obec Popovec a v roce 1964 obec Pěšice. 



b) Pamětihodnosti 

 Pozdně barokní kostel sv. Vavřince z r. 1783 - Hlavní oltář přenesen z kostela ve 

Vysokém Mýtě. Kazatelna rokoková, kamenná křtitelnice. 

 Na hřbitově hranolová dřevěná zvonice, před ní kamenný krucifix z r. 1823. 

 Klasicistní fara z r. 1791 stavěna dle plánů zdejšího faráře K. Weebera. Uvnitř je jeho 

portrét. 

 Pamětní deska rodákovi PhDr. Janu Sobotkovi (1862-1931) profesorovi 

matematiky na Karlově univerzitě. 

 Slovanské hradiště s valy a příkopy, archeologické naleziště, zhruba 2 km na 

severozápad od vesnice 

c) Vybavenost obce 

Základní a Mateřská škola Řepníky 

Mateřská škola sídlí v budově z roku 1980. Od roku 2003 je součástí Základní školy a 

Mateřské školy v Řepníkách. Areál mateřské školy je dostatečně prostorný. Přiléhající 

zahrada s terasou dětem umožňuje dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu po celý rok. 

Mateřská škola má jednu (věkově smíšenou) třídu. Navštěvují ji děti ve věku od 2,5 do 6 let ( 

v případě školní docházky do 7 let). Věkově smíšená třída umožňuje vést děti k vzájemné 

ohleduplnosti, spolupráci a vlastní samostatnosti. 

Maximální kapacita MŠ je 25 dětí. V současné době navštěvuje MŠ 25 dětí. 

Provoz mateřské školy vzájemně spojuje děti, rodiče i pedagogické pracovníky, kteří 

celodenně dohlíží během jejich pobytu v mateřské škole. Koncepčně je v současné době 

vytvářena mateřská škola tzv. ,,rodinného typu“. 

V budově mateřské školy byla vybudována školní jídelna a kuchyň, která slouží pro 

mateřskou školu i pro žáky základní školy. Její maximální kapacita 50 strávníků je využita 

přibližně ze 75 %. 

Budova základní školy byla vystavěna roku 1877. V současnosti je její část využívána pro 

potřeby základní školy, sídlí zde též obecní úřad a pošta. V roce 2014 byla zateplena a 

zrekonstruována. 

Vzdělává se tu nyní 19 žáků ve dvou třídách 1. - 5. ročníku. Škola je nyní dobře vybavena 

počítačovou technikou, mám interaktivní tabuli a  připojení k internetu na všech počítačích. K 

výuce  slouží mnoho výukových programů.      

Všem žákům se věnuje celkem 6 pedagogických pracovníků, 2 školnice a kuchařka. 

Sportoviště 

 

- volně přístupné víceúčelové hřiště s pevným povrchem 

- tenisový dvorec (zapůjčování) 

- sportovní kabiny 

- v letních měsících je k dispozici koupaliště  



- dětské hřiště 

Katastr obce protíná značená turistická stezka a dvě cyklotrasy. 

V obci je v provozu pošta, obchod i restaurace. 

Obec nabízí dvě zasíťované stavební parcely a tři stavební parcely v současné době bez 

inženýrských sítí.   

V obci je funguje Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek „Háj“.  

Pěšice 

Katastrální výměra: 2,28 km
2 

Počet obyvatel: 55 

Počet domů: 46 

Zeměpisné souřadnice: 49°55´7´´ s. š.,  16°4´9´´ v. d. 

Nadmořská výška: 390 m 

a) Historie obce 

První zmínka o vsi Pěšice, která se také jmenovala Pušice, je z roku 1226, kdy se připomíná 

Slušek Z Pušic jako svědek. Pěšice, které tedy patří mezi starší osady české, dostaly jméno 

podle tvrze, která stávala na místě, kde se dodnes říká „Na hradisku“. 

Na počátku XV. Století měl tvrz Pušickou v držení Ješík z Popovce, jemuž také náležel hrad 

Valdštejn u Seče.  Poněvadž dobrodružně zajížděl až na Moravu, biskupství litomyšlské tím 

mnoho trpělo. Biskup Jan Železný dobyl tvrze a opanoval také ostatní dědiny Ješíkovy. Po 

smrti Ješíkově připadly jako odúmrť králi Václavu IV. A dány Janu a Vilémovi, bratřím 

z Chlumu , k panství Vyšehradskému. Roku 1413 byly králem z manství vybaveny a zůstaly 

při panství Košumberském. Později připadly k Chroustovicům.  

 

b) Pamětihodnosti 

 

 Kaplička – postavena v roce 1920 a zasvěcená památce „Mistra Jana Husa“ 

 

c) Vybavenost obce 

 

 Hasičská chata  

 Hasičská zbrojnice 

Popovec 

Katastrální výměra: 1,82 km
2 

Počet obyvatel: 45 

Počet domů: 37 

Zeměpisné souřadnice: 49°56´24´´ s. š.,  16°4´40´´ v. d. 

Nadmořská výška: 298 m 

 

a) Historie obce 

 



První zmínka o tvrzi Popovci je z roku 1318. Ve 14. století byla již část vsi při panství 

Košumberském. Tvrz dále držel  Ješík z Popovce, o které se vypráví se v dějinách hradu 

Vildštejna,  že dojížděl až na Moravu loupit, a protože i panství Litomyšlského biskupa tím 

trpělo, biskup Jan tvrze Pušickou, a Popovec dobyl a zavedl pořádek. V té době asi tvrz 

zanikla, později se mluví o dvoře poplužním asi roku 1500. Asi roku 1411 páni z Chlumu 

dostali Popovec celou a připojili ji k panství Košumberskému, později Chroustovickému a s 

těmi je koupil roku 1823 rod knížat Thurn-Taksisů sídlem v Řezně v Bavořích.  

b) Vybavenost obce 

 

 Obecní dům (součástí je pohostinství) 

 Hasičská zbrojnice 

 Hřiště 

 

 

3. POV obce ŘEPNÍKY na období 2014 – 2020 
 

POV obce Řepníky je otevřeným dokumentem, jehož další aktualizace a doplnění budou 

prováděny komunitním způsobem. Bude sloužit jako dokument inspirativního charakteru. 

Všechny realizované návrhy v tomto dokumentu projdou etapami přípravy, realizace a 

vyhodnocení. V etapě přípravy bude nutné u většiny návrhů zajistit projektovou 

dokumentaci, stavební řízení, popř. převod nemovitostí do majetku obce. Před vlastní 

realizací bude nutné zajistit vhodného dodavatele, nejlépe výběrovým řízením. U 

některých akcí zajistit finanční prostředky z dotačních, nebo grantových programů. 

V průběhu realizace zajistit vysokou kvalitu prováděných prací. Po provedení je nutné 

provést nejen u dotovaných akcí řádné vyúčtování nákladů. 

 

1. Osa osvětová, kulturní a sportovní  

 

1. Dlouhodobé vedení  kroniky a údržba webových stránek obce Řepníky   

 financování: rozpočet obce  

2. Dlouhodobé pravidelné vydávání zpravodaje obce Řepníky 

 financování: rozpočet obce  

3. Podporovat základní školu a mateřskou školku obce Řepníky – škola v přírodě, výlety, 

den dětí, atd.  

 financování: rozpočet obce 

4. Podpora činnosti SDH obcí Řepníky, Pěšice a Popovec s důrazem na materiální 

vybavení sborů a vybudování cvičiště pro požární útok pro sbory všech obcí. 

 financování: rozpočet obce , dotace PK 

5.  Podporovat činnost aktivních spolků, sdružení a jiných aktivit občanů s důrazem na   

využití volného času, včetně údržby a modernizace sportovního areálu u kabin. 

 financování: rozpočet obce  

6. Podporovat pořádání sportovních, kulturní a společenských akcí pořádaných místními 

spolky, sdruženími i jednotlivci (sportovní turnaje v tenisu, hasičské soutěže, plesy 

taneční zábavy, divadla, koncerty, atd.) 

Financování: rozpočet obce 

7.   Podpora a udržování zavedení místních tradic (Pohádkový les, lampionový průvod,      

      pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, atd. )    

      financování: rozpočet obce 



8.   Vzpomínkové akce za padlé vojáky za 1.světové války – obec ve spolupráci se SDH.   

            financování: rozpočet obce 

 

2. Osa - ochrana a zkvalitňování životního prostředí 

 

1. Snížení zatížení životního prostředí tekutými odpady  produkovanými na  území obce 

 zadáním zpracování projektové dokumentace dle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje (PRVK) 

Financování: EU z evropského zemědělského fondu – program rozvoje venkova ČR,  

rozpočet obce, jiné zdroje 

2. Kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře, rozšiřování systému třídění kovového 

odpadu (železo, hliník, plechovky …..). 

 financování:  vhodný dotační titul z OP životní prostředí, rozpočet obce 

3. Výsadba stromů a úprava veřejného prostranství před kulturním domem. 

 financování: svazek obcí Košumberska                                                                                                           

4. Vypracování projektové dokumentace k odbahnění „spodního“ rybníčku s osazením 

vegetace a přírodní úpravou cest a chodníků.  

financování: dotace z OP životní prostředí, rozpočet obce 

5. Podpora ekologických způsobů hospodaření a podnikání na katastru obce. 

6. Trvalá péče o zeleň v obci, zejména u pomníku padlých. 

7. Oprava požární nádrže v obci Řepníky (oprava chodníku, výměna zábradlí v nádrži)  

 financování: rozpočet obce,  jiné zdroje 

8. Revitalizace toku vody (zatrubnění) od kadaně do „spodního“ rybníčku. Projekt ve 

stádiu realizace. 

 financování: rozpočet obce, dotace PK 

10. Dobudování melioračního kanálu v obci Pěšice 

 financování: rozpočet obce 

11. Pokračovat v zatrubnění na rokli a provést rekultivaci rokle – aktualizace projektu.. 

     financování: vhodný dotační titul ze životního prostředí, rozpočet obce 

12. Provést pravidelnou údržbu stromů , keřu a sekání trávy okolo horního rybníčku 

     financování: SDH Řepníky 

13. Povést označení jeskyně na Popovci 

      financování: rozpočet obce 

14. Upravit okolí „Na Pokloně“ (lavičky, informační tabule, odpadkový koš …) 

      financování: rozpočet obce 

 

3. Osa zachování a obnova venkovské zástavby 

 

1. Oprava střechy na chalupě u požární nádrže 

financování: rozpočet obce, jiné zdroje 

2. Oprava kulturní památky krucifix před kostelem svatého Vavřince v obci Řepníky 

 financování: POV Pardubického kraje 

3. Restaurování pomníku padlých a úprava jeho okolí se zajištěním proti poškození 

(plůtek, řetízek apod ) 

4. Provedení nátěru  hasičské zbrojnice v Řepníkách (fasáda, oplechování …). 

 financování: rozpočet obce 

5. Podpora individuální výstavby RD venkovského typu na území obce 

6. Oprava plůtku a renovace křížku na Popovci 



7. Rekonstrukce KD – vybudování společenské místnosti se sociálním zařízením pro 

potřeby obce a místních spolků. Ve druhé fázi vybudování barů a sociálního zařízení 

v místě stávající šatny, která budu u vstupu v KD. 

 financování: rozpočet obce, POV Pardubického kraje, jiné zdroje 

8. Vybudování el. rozvodů v hasičské zbrojnici na Popovci. 

financování: rozpočet obce  

 

4.Osa hospodářství obce 

 

1. Podpora podnikání na území obce, podpora cestovního ruchu, podpora výstavby 

 rodinných domů a rekonstrukce kulturního domu.  

financování: podnikatelské subjekty, rozpočet obce, POV Pardubického kraje, jiné. 

2. Podpora provozu místního obchodu potravin 

financování: POV Pardubického kraje, rozpočet obce 

 

 

5. Osa úprava a rozvoj veřejných prostranství, občanské vybavenosti a technické 

infrastruktury 

 

1. Místní a účelové komunikace v obcích Řepníky, Pěšice a Popovec vybavit novým 

dopravním značením dle nově vypracovaného pasportu dopravního značení. 

 financování: rozpočet obce, POV Pardubického kraje a jiné zdroje 

2. Rekonstrukce chodníku v Řepníkách (okolo budovy obecního úřadu a pošty; od 

rodinného domu pana Borovce k prodejně potravin) 

financování: POV Pardubického kraje, rozpočet obce 

3. Výstavba místní komunikace v Řepníkách u stavebních parcel v lokalitě Libecina 

 financování: rozpočet obce, POV Pardubického kraje 

4. Dobudování inženýrských sítí v lokalitě fotbalového hřiště k individuální zástavbě 

rodinných domů. 

financování: dotace PK, rozpočet obce 

5. Přemístění hřiště na malou kopanou z místa pro stavební parcely do blízkosti   

sportovních kabin.  

financování:  rozpočet obce, dotace PK, jiné zdroje 

6. Vybudování nových dětských hřišť v obcích Pěšice a Popovec, vybudování pergoly u 

dětského hřiště v Řepníkách. 

financování: dotace z ministerstva pro místní rozvoj: "Podpora obnovy a rozvoje    

venkova", rozpočet obce. 

7. Vybudování oplocení a brány na zahradě základní školy 

 financování: rozpočet obce, POV Pardubického kraje 

8. Rekonstrukce místní komunikace u MŠ (od sportovních kabin k čekárně) 

 financování: POV Pardubického kraje, rozpočet obce 

9. Vybudovat zavlažování tenisového kurtu v obci Řepníky 

 financování: rozpočet obce, dotace PK 

10. Rekonstrukce místní komunikace + vodorovné označení – parkoviště před hřbitovem. 

 financování: rozpočet obce, POV Pardubického kraje 

11. Vybudování cvičiště pro požární útok v místě požární nádrže směrem k rokli 

financování: POV Pardubického kraje 

12. Vybudování nových chodníku v Řepníkách (od hasičské zbrojnice směrem k Libecině, 

od p. Novotného směrem k Luži) 

financování: POV Pardubického kraje, rozpočet obce 



13. Rekonstrukce místních komunikací v obci Popovec 

financování: POV Pardubického kraje, rozpočet obce 

 

 

 

Tento program byl schválen ZO Řepníky dne 28.1.2015 

 

 

 

 

 

 

        Libor Hladík                                               Ing. Stanislava Dostálová 

     místostarosta obce       starostka obce 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


