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 V tomto čísle: VLASTNÍ PROSTORY KMČ | PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA | VZPOMÍNKY NA ŘEPČÍN  

ŘEPOVINYŘEPOVINYŘEPOVINY   
ŘEPČÍNSKÉ NOVINY 

Obč asní k Komise me stske  č a sti Olomouč-Ř epč í n        prosineč 2015 

Nove  zrekonstruovane  sportovní  hr is te  ve dvor e za -

kladní  s koly je jiz  od 1. dubna 2015 otevr eno take  pro 

ver ejnost. Pr í jemna  je moz nost zapu jč ení  mí č u , hra-

čí čh potr eb, nebo moz nost vyuz ití  vody k osve z ení  č i 

opla čhnutí , a to vs ečhno bezplatne .  

Sportovis te  je svy mi rozme ry, lajnova ní m a vybave-

ní m pr edurč ene  pro volejbal, nohejbal, kos í kovou, pr í -

padne  badminton a obdobne  sportovní  aktivity. Ře-

kreač ní  sportovči, se na hr is ti uplatní  i pr i tenisove  

hr e, nebo pr i dnes velmi popula rní m florbalu. Mimo 

ohrazena  hr is te  je v area lu k dispoziči take  rozbe hova  

dra ha s pí skovy m doskoč is te m. 

Aktua lní  provozní  r a d i s rozpisem oteví račí čh hodin 

je u bra ny sportovní ho area lu .  

Mí stní  z eleznič ní  trať č í slo 275 byla v č ervenči letos ní -

ho roku zač lene na do Integrovane ho dopravní ho sys-

te mu Olomoučka a souč asne  i do Integrovane ho do-

pravní ho syste mu Olomoučke ho kraje. Projekt, ktery  

jsme v Komisi dlouhodobe  aktivne  podporovali, se stal 

skuteč ností . Pokud si nyní  koupí te lí stek na olomouč-

kou MHD, budete moči jet po trati 275 z hlavní ho na -

draz í  az  do Skrbne . Pokud budete čestovat na tra-

ti 275 az  do Pr í kaz č i da le, a budete mí t jí zdenku 

DPMO, musí te si dokoupit pouze jí zdní  doklad mimo 

zo nu 71.  

Podrobne js í  informače naleznete na stra nka čh 

www.kidsok.čz nebo prostr edničtví m informač ní čh 

broz ur a leta ku , ktere  jsou k dispoziči v informač ní m 

čentru v podloubí  radniče, v pr edprodejní čh mí stečh 

DPMO a u Č D. 

 

 

 

 

 

 

 

www.geocaching.com 

Milé sousedky a milí sousedé, 

jsem rád, že se nám i v nepatrně pozměněném složení Komise daří více než úspěšně navázat na 

dosavadní práci. Budu opakovat i s díky směřovanými k ZŠ Svatoplukova, zejména paní zástupkyni 

Evě Navrátilové, Lei Kopecké a dalším učitelkám, bez kterých by naše akce nebyly takové jaké jsou. 

Přeji Vám příjemné čtení v novém čísle Řepovin, v nichž mi největší radost dělá vzpomínka paní 

Anděly Gruntové, a protože se nacházíme na přelomu roku, dovolte mi, abych Vám závěrem popřál 

mnoho úspěchů, hodně zdraví a nepolevující životní elán. Těším se na další setkávání s Vámi při 

všech obvyklých i neobvyklých příležitostech, které nám Řepčín nabízí. 

Michael Mencl, předseda KMČ Řepčín 

Hřiště pro širokou veřejnost Vlakem z Řepčína na lístek MHD 
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Prostory by vale  nemočniče-čhirurgie byly doposud 

zrekonstruova ny jen č a steč ne , ale v roče 2016 by me ly 

stavební  u pravy pokrač ovat i ve druhe m podlaz í  a 

v sutere nu, ve ktere m budou vybudova ny jak dí lny 

pro za kladní  s kolu, tak samostatne  prostory 

pro Komisi me stske  č a sti. Ty jsme si pr a li jiz  

dlouhou dobu. Od samotne ho poč a tku u vah 

o vlastní čh prostora čh jsme nečhte li, aby 

nove  opravene  za zemí  slouz ilo jen pro Ko-

misi (s vy jimkou skladu), to by bylo ply tva ní  

jejičh skuteč nou hodnotou, kterou pro Ř ep-

č í n a okolí  mohou a ve r í me, z e budou mí t. 

Hlavní  společ enska  mí stnost s malou 

„pr í ruč ní “ kučhyn kou bude pr í stupna  po 

sčhodis ti, nebo i zčela bezbarie rove  vy ta-

hem, a to sta vají čí m vstupem do MS  Svato-

plukova. Jednačí  mí stnost bude vybavena televizí  a 

internetovy m pr ipojení m. Kučhyn ka pak ledničí , mi-

krovlnnou troubou a varnou konvičí . 

První  vyuz ití  mí stností , ktere  jsme diskutovali, bylo 

pro klub senioru , ktery  v Ř epč í ne  čhybí . A na čo se mo-

hou nas i dr í ve narození  spoluobč ane  te s it uz  nyní ? 

Bude to pravidelna  kaz doroč ní  oslava jubilantu . 

Mlade  maminky se svy mi maly mi ratolestmi by pak 

mohly poč í tat s tí m, z e mohou hlavní  mí stnost vyuz í -

vat jako hernu č i „dí lnič ku“. Pro odrostlejs í  a dospe le  

pak prostory mohou slouz it k por a da ní  odborny čh 

s kolení  a vzde la vačí čh kurzu , pr í padne  se zde mohou 

sčha zet č lenove  za jmovy čh spolku . Zvaz ujeme i moz -

nost vyuz ití  mí stnosti jako hudební  zkus ebny nebo 

filmove  klubovny…  

Ani nas e prostory se neobejdou bez omezení . Limitují -

čí  je zejme na pr í stup do budovy a materia lní  a bezpeč -

nostní  odpove dnost za mí stnosti a vybavení , vč etne  

jejičh u klidu. Dobrou zpra vou pak mu z e by t, z e pokud 

nebudou prostory vyuz í va ny ke komerč ní m u č elu m, 

budou k dispoziči zdarma. 

A pokud uz  v tuto čhví li ma te na pad jak společ enske  

prostory KMČ  u č elne  vyuz í vat, pak není  nič jedno-

dus s í ho nez  svoji pr edstavu prezentovat na ne ktere m 

z pr í s tí čh jedna ní  mí stní  Komise. 

  Michael Mencl 

Vlastní prostory Komise - příležitost pro všechny 

Vs imli jste si, čo je 

nove ho na letos ní m 

va noč ní m strome ? 

Pokud jste poznali 

kometu na s piči 

douglasky, moz na  

va s na okamz ik za-

razilo její  barevne  

provedení  - č erve-

na  kometa se zele-

ny m očasem. Ano, 

tus í te spra vne , ko-

meta je ve skuteč -

nosti stylizovanou 

r epou,  kterou jsme 

dostali darem od pana Vlastimila Mu llera a se kterou 

se budete setka vat v pru be hu roku tr eba pr i pa lení  

č arode jnič nebo ka čení  ma je :-) 

Neobvyklá kometa 
PROSÍME MAJITELE PSŮ, ABY PO 

SVÝCH MAZLÍČCÍCH UKLÍZELI TAKÉ V 

ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH A PŘEDCHÁZELI 

TAK SITUACÍM, KDY PO ROZTÁTÍ 

SNĚHU PŘIPOMÍNAJÍ CHODNÍKY SPÍ-

ŠE STEZKY ODVAHY.  

DĚKUJEME VÁM ZA OHLEDUPLNOST! 

Technické služby města Olomouce 

dispečink zimní údržby: 

585 700 040 nebo 605 201 686 
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Nové složení Komise městské části 

Od března zasedá nově jmenovaná Komise městské části v pozměněném složení. Mezi „staré“ členy, 

kterými jsou Michael Mencl (předseda), Ladislav Bubeníček, Ladislav Čáp, Martin Grygárek, Jiří Ha-

nák, Zdeňka Hrbáčková, Luděk Mrákava a Miroslav Skácel, se nově zařadili Václav Kryl a Roman 

Vlha. Věříme, že už v průběhu letošního roku měli noví členové řadu příležitostí vás přesvědčit, že umí 

přiložit ruku k dílu a Řepčín bude zase o něco příjemnějším místem k životu. 

Zakla da ní  č erny čh skla dek je bohuz el velky m proble -

mem a nejinak je tomu i v nas í  me stske  č tvrti Ř epč í n. 

Bez nadsa zky lze povaz ovat takove  čhova ní  za bezo-

hledne  a sobečke . Lze jes te  počhopit, z e pr i oprave  

domu č i bytu stavební k nes kodny  stavební  dopad vy-

veze na polní  bla tivou čestu plnou vy molu  a tročhu ji 

tak „vyspraví “, ale i to je nez a doučí . Te z ko vs ak lze 

akčeptovat to, z e v pr í kopečh, remí zčí čh, turističky čh 

pe s ina čh a ve volne  pr í rode  konč í  č a sti na bytku, do-

ma čí  spotr ebič e, lednič ky a jine  objemne  pr í stroje. 

Tr i takova  a hodne  zaner a de na  mí sta byla v katastru 

nas í  me stske  č a sti Ř epč í n, a to na spojovačí  silniči 

Kr elovska  - Globus, u Mly nske ho potoka a u nove  čyk-

lostezky.  

Nepovolenou skla dku poblí z  spojovačí  česty z uliče 

Kr elovska  sme rem ke Globusu jsem spolu 

s dobrovolní ky pračne  odstranil. Je az  neuve r itelne , čo 

vs ečhno jsme v pr í kopečh a kr oví  pode l česty nas li a 

odvezli: pe tadvačet pneumatik z osobní čh automobi-

lu , deve t lednič ek, ne kolik televizoru , tr i objemne  mat-

rače, kusy na bytku, koberče, pytle s ode vy, str es ní  

krytinu a dokonče i pouz ite  dí ly a souč a sti motoro-

vy čh vozidel. Odvoz, likvidači a č a steč ne  i rečyklači 

jsem zajistil ve spolupra či s vedení m nedaleke ho ob-

čhodní ho čentra, kde mi jako kmenove mu zame stnan-

či vys li očhotne  vstr í č. 

Likvidače skla dky u Mly nske ho potoka byla na roč ne js í  

a nejen proto, z e se načha zela na pome rne  ve ts í  plos e. 

Haraburdí  a odpadky z doma čností  se povalovaly po 

obou br ezí čh vodní ho toku, ale take  pode l tova rní ho 

plotu mí stní čh z eleza ren. K zajis te ní  te to pome rne  

rozsa hle  akče jsme vyuz ili fačebookovy čh stra nek 

me stske  č a sti Ř epč í n s jejičhz  pomočí  se na m podar ilo 

zí skat poč etnou skupinu dobrovolní ku , a čo je velmi 

pote s ují čí  i spolupra či Moravsky čh z eleza ren a. s.. 

Vstr í č na m vys el i odbor z ivotní ho prostr edí  me sta 

Olomouče a bezplatne  poskytl objemove  kontejnery 

na posbí rany  odpad. Akče, kterou jsem pračovne  na-

zval „Ř epč í n beze skla dek“, byla zdar ila  uz  proto, z e 

te z ko pr í stupna  mí sta jsme uklí zeli spolu s obč any-

dobrovolní ky, majiteli pozemku  a pračovní ky z eleza -

ren, kter í  upravili soube z nou čestu pode l z eleza ren-

ske ho plotu. Akčiova  společ nost Moravske  z eleza rny 

opravila pos kozene  opločení  a v ra mči prevenče zpr í s-

nila dohled v area lu, zvla s te  pak v mí stečh la kají čí čh 

k vytva r ení  smetis ť č i skla dek. 

Za vy borny  pr í klad dobre  spolupra če s mí stní mi obč a-

ny a obyvateli nas í  me stske  č a sti lze povaz ovat u klid 

odpadku , nepor a dku a smetí  v okolí  nove  čyklostezky. 

Čyklostezka a její  nejbliz s í  okolí , pr í kopy a tra vní ky 

byly doslova posety PET-lahvemi, krabičemi od na po-

ju , ume lohmotny mi obaly, proste  vs í m, čo „turistu m“ 

upadne od rukou. Doslova poseta  odpadky byla trasa 

vedoučí  pode l area lu z eleza ren a z eleznič ní  trati sme -

rem na Horku nad Moravou. Komise me stske  č a sti 

Ř epč í n o pomoč pr i u klidu poz a dala i vedení  Azylove -

ho domu v Ř epč í ne . Vedoučí  paní  Vlasta Kroseskova  

očhotne  vys la vstr í č a zorganizovala u klidovou akči, 

pr i ktere  dobrovolní či z r ad obyvatel tohoto zar í zení  

sesbí rali smetí  a odpadky v čele m r epč í nske m u seku 

česty. 

Na tomto mí ste  čhči upr í mne  pode kovat vs em, kter í  se 

na odstrane ní  nepor a dku v nas í  mí stní  č a sti podí lejí ! 

Ladislav Bubeníček (red.upraveno) 

Donekonečna: Černé skládky 
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hra z.  Zají mavostí  je, z e tato hra z ma  ve st v trase se-

verní ho spoje a pode l silniče vedoučí  z Hejč í na do Č er-

noví ra.  

Ú č elem te čhto opatr ení  ma  by t čo nejve ts í  akumulova -

ní  a rozlití  vody do neobydleny čh oblastí  nad a pod 

me stem Olomoučí  a odstavení  č i omezení  pru toku 

Mly nske ho potoka. Me stem Olomoučí  čhte jí  vodohos-

poda r i vodu ve st jen jední m a maxima lne  zpru toč ne -

ny m korytem. S tí m souvisí  ona vy stavba dvou novy čh 

mostu  a rozs í r ení  r í č ní čh na plavek. 

Nič ivou povoden  v roče 1997, i kdyz  tomu bylo uz  18 

let, ma  asi ve ts ina z na s mí stní čh v z ive  pame ti. Ta vy -

razne  postihla i nas i me stskou č a st. Řubes ova uliče 

byla zaplavena  čela  a Ř epč í nska  a Br etislavova z velke  

č a sti. Vy s ka za topove  vodní  hladiny siče nebyla tak 

velka  jako na Lazčí čh, ale i pr esto „velka  voda“ napa -

čhala milionove  s kody na majetku. 

Řeakčí  na „tisí čiletou vodu“, jak se povodni zač alo r í -

kat, jsou dodnes pru be z ne  realizovane  protipovodn o-

ve  stavby. 

V souvislosti s tí m jak se postupne  staví  protipovodn o-

ve  stavby v jihovy čhodní  č a sti me sta, jsem si poloz il 

ota zku, zda budou ne jaka  protipovodn ova  opatr ení  

prova de na i v nas í  me stske  č a sti. 

Na me stske m odboru očhrany jsem byl sezna men s 

podrobne js í m pla nem nazvany m Minimalizače povod-

n ovy čh rizik v Olomouči, ktere  je rozde leno do tr í  sta-

vební čh etap. 

První  etapa zahrnuje vy stavbu obtokove ho kana lu u 

plyna rny, ktery  jiz  byl realizova n. 

Druha  a) etapa zahrnuje ohrazova ní  koryta od z elez-

nič ní ho mostu trate  na Nezamysliče a pohyblivy  uza -

ve r na soutoku Moravy a Mly nske ho potoka (za S an-

tovkou). Řovne z  jiz  realizova no. 

Druha  b) etapa plynule nava z e na 2a. etapu a bude se 

jednat zejme na o tzv." s punt" v podobe  vy stavby dvou 

mostu  a na br ez í  mezi uličí  Komenske ho a Masaryko-

vou tr í dou. Nove  mosty nahradí  sta vají čí , koryto se 

rozs í r í  a vybuduje se nove  na br ez í . Sme rem proti 

proudu dojde k ohrazova ní  koryta, tedy stavbe  linea r-

ní čh hra zí . 

Tr etí  etapa protipovodn ovy čh staveb se vy razne  do-

tkne i r epč í nske  me stske  č a sti. Jedna  se o vy stavbu 

pr í č ne  končentrač ní  hra ze mezi Mly nsky m potokem a 

Moravou, pr eliv a pohyblivy  uza ve r. Souč asna  protipo-

vodn ova  hra z v Č ernoví r e , ktera  ma  vliv na vy s ku hla-

diny povodn ove  vlny i v Ř epč í ne , se jes te  zvy s í .  

Nove  protipovodn ove  stavby a u pravy jsou dimenzo-

va ny na maxima lní  pru tok Q 650 m3/s, sta vají čí  maxi-

ma lní  pru tok r eky Moravy je jen Q 384m3/s, nič iva  

povoden  v roče 1997 znamenala vter inovy  pru tok v 

r eče Morave  nejme ne  Q 784m3.  

V Ř epč í ne  v blí zkosti mostu na Br etislavove  uliči by 

me l v pr í s tí čh letečh sta t na Mly nske m potoče pohybli-

vy  uza ve r. Na tento pohyblivy  uza ve r by navazovala  

Kdo tu bude dříve, velká voda nebo hráze? 
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toku r eky Moravy, ale bez pr eč erpa vačí ho zar í zení . 

Jedna  se o stavidlovy  objekt, tedy male  vodní  dí lo.  

V souč asne  dobe  se zpračova va  projekt tr etí  etapy.  

Protipovodn ova  opatr ení  se z nejve ts í  pravde podob-

ností  brzy dobudují . Vs ečhny tr i etapy protipovodn o-

vy čh u prav totiz  musí  na sebe navazovat, jinak by 

ztra čely smysl. V souč asne  dobe  je zpračova va n inves-

tič ní  za me r a dokonč ova n projekt. Řealizače vy s e uve-

deny čh protipovodn ovy čh opatr ení  je pla nova na na 

období  2016 az  2017. 

O tom jak bylo v minulosti čhra ne no me sto Olomouč a 

jeho nejbliz s í  okolí  a kudy v Ř epč í ne  prote kal Mly nsky  

potok napí s i v dals í m č í sle nas ičh novin Ř epovin. 

Ladislav Bubeníček (red.upraveno) 

Povoden  jako v roče 1997 to tedy nezastaví , ale ma  to 

velkou vodu a její  na sledky  na krajinu a me sto mini-

malizovat. Pr ed velky mi povodne mi podobny mi te m z 

roku 2006 by tedy realizovane  u pravy me sto bez pro-

ble mu  očhra nily. 

Hlavní  tok r eky Moravy se tedy čo nejví če zpru toč ní  a 

rozs í r í .  Mly nsky  potok se naopak pr i povodni uzavr e. 

Hejč í nske  louky, in-line okruh, Plane  louč ky se stanou 

sučhy m poldrem. Pro pr í pad ve ts í  vody nez  je pru tok 

Q 650m3/s bude v končentrač ní  hra zi vedoučí  z Ř ep-

č í na do Č ernoví ra postaven pr eliv v de lče pr ibliz ne  

300m s moz ností  č a steč ne ho na vratu vod do Mly nske -

ho potoka. 

Pohyblivy  uza ve r bude podobny  tomu, ktery  uz  stojí  

po proudu na soutoku Mly nske ho potoka a hlavní ho 

V letos ní m roče probe hla ve ts ina oprav čhodní ku  tečh-

ničky mi sluz bami nezvykle az  ke konči listopadu. Nej-

du lez ite js í  vs ak je, z e se vs e stihlo pr ed pr í čhodem 

skuteč ne  zimy a va m se bude alespon  na ne kolika mí s-

tečh čhodit o ne čo pr í jemne ji a bezpeč ne ji. 

Na zač a tku roku obdrz ela Komise petiči obyvatel ulič 

Oldr ičhova, Ma čhova a Martinova, ktera  z a dala opravu 

čhodní ku  v te čhto uličí čh zejme na z toho du vodu, z e 

zimní  u drz bu si prova dí  sami (dr í ve nez  na mí sto dora-

zí  TSMO) a hrabla se zaseka vají  o 

nerovnou dlaz bu. KMČ  rozhoduje 

kaz dy  rok o tom jak se vyuz ije 

300 tis. Kč , ktere  pro na s spravuje 

odbor dopravy magistra tu. Ne-

čhali jsme načenit opravy čhodní -

ku  v Ma čhove  a Martinove  uliči a 

jejičh koneč na  suma pr evys ovala 

dva miliony korun. To znamena , 

z e byčhom v čele m Ř epč í ne  opra-

vovali sedm let v r ade  pouze 

čhodní ky ve dvou uličí čh. Vytipo-

vali jsme proto nejhors í  u seky a 

letos opravili čhodní k v Ma čhove  

pr ed č . p. 31-37 a čhodní k 

v Martinove  pr ed č . p. 6. Nejhors í  

dí ry a nerovnosti jsme pak nečha-

li opravit s vyuz ití m sta vají čí  dlaz by, a to v Ma čhove , 

Martinove , Zengrove , Kr elovske  a Balbí nove  uliči.  

Čo dals í ho se letos v ra mči Komise podar ilo realizovat 

nebo prosadit? Čhodní k v Ř epč í nske  v mí ste  sjezdu „Ú 

Slovana“ č i vyu ste ní  čhodní ku / sjezd na konči Kr elov-

ske . Nad ra meč nas eho „rozpoč tu“ opravil odbor do-

pravy take  zby vají čí  č a st čhodní ku v ul. Na Trati u Poli-

čie Č Ř. Podar ila se i r ada dals í čh drobností  jako vy -

sadba stromu  v Ř epč í nske , osazení  novy čh odpadko-

vy čh kos u , ve ts í  na doby na tr í de ny  odpad nebo osaze-

ní  uz s í  lampy v Br etislavove , aby se tí m rozs í r il pru -

čhod kolem ní . Ve ts í  investičí  bylo provizorní  vyspra-

vení  česty z Kr elovske  ke Globusu, ktera  byla naví č 

osazena za kazem vjezdu. Jsme velmi ra di, z e je česta 

pro čyklisty ope t bezpeč ne  sjí zdna , a to i po setme ní ...  

V roče 2016 se bude mimo jine  opravovat čhodní k 

v Ma čhove  pr ed č . p. 28-34 nebo čhodní k v Zengrove  

pr ed na me stí č kem. V ra mči ve ts í čh investič by 

v Ř epč í ne  me la vzniknout dlouho oč eka vana  čyklos-

tezka pode l Mly nske ho potoka v Br etislavove  uliči.  

Michael Mencl 

Opravy v Řepčíně 
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Ve válečné zimě 1942-43 napadla spousta sněhu, v naší 

ulici se rodiče spojili a vytvořili koridory, my jsme se v 

nich úplně ztráceli. 

V roce 1943 jsem začala chodit do 1. třídy. I když naše 

škola byla malotřídka, myslím, že jsme měli štěstí na 

dobré české kantory. V 1. třídě nás učil pan řídící Minář, 

od něho jsem prvně slyšela zpívat tehdy zakázanou čes-

kou píseň Čechy krásné, Čechy mé. Zdaleka nejhorší byla 

učitelka z němčiny, která nás — prvňáky — za každou chy-

bu nebo nezodpovězenou otázku mlátila na hřbety rukou 

rákoskou. Dodnes si pamatuji, že... „die Ziege ist Weiß", 

domů jsem došla s brekem a krvavýma rukama. Tatínek 

šel do školy, ale pan řídící, i když to slyšel z více stran, 

nemohl nic dělat, protože učitelka byla nasazená Něm-

ka. Opravdu nás všechny mrzelo, že následně pana řídí-

cího odvlekli do koncentráku, kde při náletu zahynul. 

Ke konci války se nebezpečí náletů zvyšovalo. U oken 

sklepních prostor domů se vybudovaly cihlové oblouky s 

vápennými nápisy LSR — Luftschutzraum, aby aspoň 

částečně byli obyvatelé v prostorách chráněni. Nejprve 

obyvatelé našeho konce utíkali se schovat do luk, tak 

schouleni v prohlubeninách a příkopech jsme čekali, co 

se bude dít. Blízkost „oceláren" totiž nevěstila nic dob-

rého. Pokud jsme už nestačili odejít, tak jsme se schová-

vali ve sklepě. Mladší bratr po každé silné ráně začal 

křičet, báli jsme se všichni, maminka nás utěšovala, že 

„Někdo v kuchyni zase nezavřel dveře a ty bouchají."  

Kolik bomb a kolik náletů bylo přímo na železárny, to jsme 

nějak neměli možnost ověřit. V naší — Martinově — ulici 

spadla bomba na protější domek paní Janákové, zůstaly 

obvodové zdi, ale naštěstí nikoho nezranila.  

Zajímavé bylo, že vnuk paní Janákové byl u Hitlerjugend, 

na návštěvu k své babičce chodil v bílých podkolenkách 

a stejnokroji německé mládeže. Nebyl o moc starší, ale 

my jsme se ho báli a vyhýbali se mu.  

Další bomba spadla — naštěstí — do žumpy Gardovým, z 

druhé strany od našich, v ulici Na Zábraní — dnešní Go-

golově. V Řepčínské ulici u Skácelů si v zahradě vybudo-

vali kryt, osadili navršenou zeminu kytičkami a keříky, 

tam také spadla bomba, ale nikdo v krytu nebyl. Povída-

lo se, že stavba vypadala jako zamaskovaný tank.  

Velmi zlé bylo bombardování v Neředíně, tam byl poni-

čen i hřbitov, vyprávěli o tom dospělí i spolužáci, kteří 

se tam šli podívat.  

Ke konci války jsme se učili po domácnostech, dostali 

jsme úkoly a pracovali doma, neboť v budově školy byli 

Němci. I tak se pořád něco dělo, tragédie byla, když 

Na Řepčín vzpomíná paní Anděla Gruntová 

V cukrárně „U Pepíka" jsem uviděla Vaše noviny, které 

mě zaujaly, neboť od svého narození do dospělosti jsem 

bydlela s rodiči a bratrem v Řepčíně a dosud mám k 

našemu předměstí opravdu niterný vztah. 

Nevím, zda se mohu počítat mezi pamětníky — jsem rok na-

rození 1937, ale snad několik vzpomínek na válečné obdo-

bí a krátce po něm, Vás zaujme. 

Bydleli jsme v Martinově ulici, do školky jsme chodili z 

našeho konce do budovy v ulici Na Trati, kde je školka do-

posud.  

Zprvu byly naše dny a týdny klidné, ale hůř bylo později. 

První známkou následných náletů byly postavy na ocho-

zu věže hejčínského kostela sv. Cyrila a Metoděje, pak se 

ozývaly sirény, které oznamovaly poplach. Ze školky 

domů jsme chodili dvěma směry, bud' kolem zídky klášte-

ra a Řepčínskou nebo Máchovou ulicí, já s několika dětmi 

ulicí Balbínovou; naše maminky byly většinou v domác-

nosti a na kolech nám jezdily naproti. Zajímavé na 

„Balbínce", jak jsme ulici říkali, bylo, že na levé straně 

stály rodinné domky, ale po pravé ruce byl břeh s keři, 

kolem plotku vedla úzká pěšinka a my chodili „po ho-

rách", pro nás to bylo napínavé, neboť na nás nebylo zdo-

la vidět. Kolikrát jsme schytali po příchodu domů pár le-

panců, a to za zablácené boty, vždyť všude jinde po cestě 

bylo přece sucho!!  

Trvalá výzva pro pamětníky 

Tra vili jste v Ř epč í ne  č i Hejč í ne  de tství , pamatujete 

si druhou sve tovou va lku? Ma te v z ive  pame ti de-

taily vypra ve ní  vas ičh rodič u  č i zna my čh dokonče i 

z období  první  republiky? Ma te ne koho podobne ho 

ve sve m sousedství  č i rodine ? Zaznamenejte sve  

vzpomí nky na de ní  v Ř epč í ne  (a pr í padne  i Hejč í -

ne ) se vs emi detaily na papí r č i diktafon (kaz dy  

mobilní  telefon ma  tuto funkči). Budeme ra di po-

kud se do tohoto projektu zapojí  i sousede  nebo 

vnuči a vnuč ky pame tní ku . Pokud ma te arčhivní  

fotografie Ř epč í na a r epč í nsky čh uda lostí , budeme 

mí t vs ičhni o to ve ts í  radost. Kaz dou takovou foto-

grafii opatr enou pr í be hem ra di a se za jmem pr iví -

ta me.  

Pokud byste neme li nikoho, kdo by va m pomohl 

za znam por í dit nebo okopí rovat fotografie, ozve te 

se prosí m komukoliv z nas í  komise, ra di va m po-

mu z eme. Telefon na pr edsedu komise p. Menčla je 

733 535 665 a pos tovní  adresa je Balbí nova 7. 
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„Moravě", nikdy jsme neříkali Mlýnský potok, v zimě 

jsme sáňkovali na Májově kopci v Křelovské ulici, na 

pochod'áky se chodilo do Horky a v obchodě U Skácelů 

prodávali báječné konzervičky – „dodala UNRA“ – za 

pár korun a bez lístků! Kluci měli někdy štěstí a v kon-

zervách našli i své první cigarety.  

Sportovali jsme v Sokole, na hřištích i přímo na ulici se 

hrály školky, paňáci, vybíjená... Na Sokoláku byla Ka-

špárkova říše, kam jsme velice rádi v zimě chodili. V 

krásném prostředí jsme sledovali nádherné poetické 

pohádky, vždy s dobrým koncem, díky zapáleným lout-

kářům, které jsme znali a vážili si jich. Pořád se něco 

dělo, nacvičovaly se školní besídky, konaly průvody, 

slavily se církevní svátky, v zimním období rodiče 

„plesali" u Vlčků — dnes „U Kapličky".  

V půli ledna 1948 celá naše škola v čele s panem řídí-

cím Josefem Bičem odjela na ozdravný pobyt na Česko-

moravskou vysočinu, do zámečku hrabat Mitrovských 

v Dolní Rožínce. Tam jsme se učili, užívali zimních ra-

dovánek a také „prožili únorové události". Domů jsme 

se vraceli až koncem února do jiné doby, ale ráda dod-

nes na Rožínku vzpomínám. Srdečně zdravím a přeji 

Řepčínu vše nejlepší.  

Anděla Gruntová, roz. Dubová 

 

PS: Zvonička je moc pěkná, shodou okolností jsem šla 

kolem kapličky k rodičům, když ji začali bourat. Prý z 

bezpečnostních důvodů, ale všichni jsme věděli, že ně-

komu vadila! 

jsme se dozvěděli, že na stavidlech u Chomoutova za-

střelili Němci elektrikáře pana Peřinu z Křelova.  

Také pamatuju, jak jednou v noci nás probudil hluk, 

zvonění, do domu vtrhla německá hlídka, asi někoho 

hledali. Prohlédli všechny místnosti, včetně sklepa a 

půdy, a pokračovali dál. Naštěstí vše dobře dopadlo a 

nikoho ze sousedů neodvedli.  

Další hrůza byla, když pan Basler objevil hrob stateč-

ných Přerováků, kteří položili své životy v prostoru 

střelnice, spíše za ní, vzadu. Avšak to už bylo po válce, 

luka byla plná dobytku, krav, které hlídali vojáci Rudé 

armády. My jsme měli přísný zákaz do luk chodit, říka-

lo se, že zvířata měla různé nemoci. Jejich opatrovatelé 

byli mladí vojáci, spíš kluci, byli opravdu vděčni, když se 

s nimi lidé podělili o jídlo 

a cigarety, machorky. 

Musím podotknout, že s 

nimi nikdy nedošlo k 

žádnému problému, na-

opak když je tatínek, 

sám nekuřák, podělil 

cigaretami, dovedli na 

oplátku krávu, která se 

zapříčila v brance, a ne-

dali si vymluvit, že 

„karovu“ nechceme, ani 

ji nemáme kam dát. Mu-

sel zakročit až velitel, 

který bydlil v Zengrově 

ulici u Zlobických.  

Často chodil po návště-

vách v naší ulici mladý 

voják, byl rád s námi — 

dětmi. Naše maminka 

uměla rusky, její tatínek, 

náš staříček, byl ruský 

legionář, s ním hovořila 

a tak jsme se dověděli, že se jmenuje Nikolaj Kozumbaj. 

Prý pochází z velmi bohaté rodiny, měl šikmé oči a ří-

kal, že je „mohamedán". Jednou nám na zahrádce před-

váděl, jak se modlí, ale měl problém, protože jsme ni-

kdo nevěděli, kterým směrem leží Mekka. Prý jako ma-

lého ho dali do dětského domova, rodiče už neviděl. 

Jeho veliké přání bylo, aby měl český odznak se lvíčkem, 

který by si připnul na svou čepici. Toto přání mu tatí-

nek vyplnil, jeho radost byla veliká a sliboval, že nám z 

Ruska pošle dopis, čokoládu a určitě se ozve. Svou adre-

su dával více lidem v ulici, ale bohužel, od jeho odjezdu 

jsme o něm už neslyšeli. Kdoví, kde skončil...  

Po válce nastaly krásné časy, v létě jsme se chodili kou-

pat na koupaliště, které bylo kousek od Řepčína na naší 
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Čhčete napsat do Ř epč í nsky čh novin vlastní  č la nek 

nebo otisknout fotografii? Ozve te se na m! Pr í s te  bude-

me psa t mimo jine  o pla nečh čyklostezek v Ř epč í ne . 

Tradič ne  probí hají  v parku Svatoplukova u pomní ku 

obe tem obou sve tovy čh va lek pietní  akty, a to jak na 

Den ví te zství  8. kve tna, tak na pr elomu r í jna a listopa-

du, kdy si společ ne  s de tmi ze ZS  pr ipomí na me lampio-

novy m pru vodem vznik Č eskoslovenska 28. r í jna a 

take  Pama tku zesnuly čh 2. listopadu.  

V letos ní m roče jsme si společ ne  s prima torem Antoní -

nem Stan kem, Arma dou Č Ř, ZS  Svatoplukova, č leny 

KMČ  a r adou dals í čh hostu  pr ipomne li zejme na 70. 

vy roč í  ukonč ení  druhe  sve tove  va lky a s tí m spojenou 

vzpomí nku na padle  voja ky a obč any z Ř epč í na a okolí , 

kter í  se zaslouz ili o osvobození  nejen nas í  č tvrti. Č est 

jejičh pama tče! 

70. výročí konce války Jednání KMČ v roce 2016 

Jednání Komise proběhnou opět pravidelně kaž-

dou první středu v měsíci v 18:30 v jídelně ZŠ 

prof. Matějčka. Únorové jednání bude opět 

společné s KMČ Hejčín, která bude jednání hos-

tovat – proběhne proto 17. února 2016 v 16:00 

v budově Gymnázia Hejčín, Tomkova 45. Červen-

cové jednání KMČ Řepčín proběhne s ohledem 

na státní svátek ve středu 13. července 2016. 

Data jednání pro příští rok jsou následující:  

6. ledna, 17. února, 2. března, 6. dubna, 4. 

května, 1. června, 13. července, 3. srpna, 7. 

září, 5. října, 2. listopadu a 7. prosince. 

Na Plany čh louč ka čh, na trase od r epč í nske ho jezu 

k parkovis ti pr í rodní ho koupalis te  Pode brady, byly 

vybudova ny nove  la vky pro snazs í  pr ekona ní  mokr a-

du . Nejdels í  z la vek me r í  te me r  sto metru  a s í r ku mají  

vs ečhny asi 1,5 metru. La vky jsou vyrobeny z odolne -

ho dubove ho dr eva a nosny čh pozinkovany čh trubek. 

Na Poděbrady suchou nohou 

V příštím čísle... 

Jakkoliv na m opraveny  park de la  radost, ma  i sve  stin-

ne  stra nky. Musí me upozornit pr edevs í m rodič e, z e v 

„zadní “ č a sti parku, ktera  je me ne  frekventovana , ob-

č as poby vají  lide , kter í  na stav parku nedbají , kr oviny 

jim slouz í  jako toalety a na zemi nečha vají  lahve od 

alkoholu. S te mi si pak nejednou hrají  de ti, ktere  do 

parku zaví tají  a prozkouma vají  jeho za koutí .  

Samozr ejme  se snaz í me tyto nepr í jemnosti r es it, proto 

opakovane  z a da me me stskou poličii o intenzivne js í  

na vs te vy parku a tečhničke  sluz by o č aste js í  u klid. 

Nejde jen o bezpeč nost, ale zejme na o zdraví . Dokud 

se situače nezleps í , buďte prosí m obezr etní  a pozorní . 

Nepříjemnosti v parku 


