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 V tomto čísle: SEJDEME SE U VODY | KLUB PRO SENIORY | KŘIŽOVATKA | K+R | 300.000 Kč  

ŘEPČÍNSKÉ NOVINY 

Obč asní k Komise me stske  č a sti Olomouč-Ř epč í n                ř í jen 2018 

100 let republiky 

Letošní jubileum naší republiky si připomene KMČ 

společně se ZŠ Svatoplukova ve středu 31. října, kdy 

společně zasadí „Lípu republiky“ a následně pro-

běhne tradiční pietní akt a lampionový průvod. 

Vzhledem k tomu, z e se 

jiz  tento pa tek a sobotu 

konají  volby do obeční čh 

zastupitelstev, čhčeme 

Va m us etř it čestu a in-

fořmovat Va s, z e volební  

mí stnost č . 75, kteřa  byla 

dlouha  le ta v „male  s ko-

le“ na adřese Ř epč í nska   

54, se od letos ní ho řoku 

př esunula do novy čh 

přostoř Komise me stske  

č a sti (a Klubu seniořu ), 

kteře  jsou v suteře nu MŠ  

Švatoplukova 11, v přo-

stořa čh by vale  čhiřuřgie. 

Přostořy jsou bezbařie řove  př í stupne  pomočí  vy tahu. 
Š ř epč í nskou pame tničí  si poví dala a řozhovoř sepsala 

Iřena Opřs alova . De kujeme obe ma da ma m za křa sny  

př í spe vek: 

Š paní  Boz enou Třličovou se potka va me na nas í  uliči 

pome řne  č asto. Moz na  ji zna te take , niz s í  eneřgička  

z ena, ne kdy s třekkingovy mi holemi na přočha zče 

k Mly nske mu na honu. Vz dy se řa da da va  do ř eč i a me  i 

nas im de tem poví dala, jak se tady v Ř epč í ne  z ilo, kdyz  

byla jes te  mala . Bylo by s koda se nepode lit o její  zají -

mave  vzpomí nky.          (pokračování na s. 6) 

Milé sousedky a milí sousedé, 

od posledního čísla Řepovin v pro-

sinci 2015 se toho v našem Řepčíně 

událo hodně. Protože úvodníky se 

obvykle píšou až nakonec, nezbyl 

mi už v tomto vydání dostatek pro-

storu k bilancování. O to se poku-

sím v příštím čísle, které bych rád 

stihl, ještě než proběhne obměna Komisí městských čás-

tí. Ty jsou jmenovány po volbách, a to nově ujednanou 

koalicí na radnici. Obvykle se tak stane koncem zimy.  

V souvislosti s komunálními volbami mi dovolte, abych 

napsal ještě pár osobních vět na poslední straně novin.  

Váš Michael Mencl, předseda KMČ Řepčín 

Nová volební místnost 

Na Řepčín vzpomíná paní B. Trlicová 
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V poslední m č í sle Ř epč í nsky čh novin jsme Va m př ed-

stavili budoučí  přostořy Komise me stske  č a sti, k je-

jičhz  řekonstřukči se tehdy sčhylovalo. Štavební  přa če 

se o ne čo přota hly a my jsme zí skali přostořy k uz í va ní  

na sklonku letos ní  zimy. Jak jsme slí bili, bylo jednou z 

nas ičh přiořit zaloz ení  Klubu seniořu , kteřy  čhybe l 

nejen ř epč í nsky m, ale take  hejč í nsky m. Tohoto u kolu 

jsme se zhostily se Zuzanou Koutnou. Be hem ne kolika 

ma lo ty dnu  bylo vs e př ipřaveno a klub byl ofičia lne  

zaloz en. 

Kluby seniořu  v Olomouči sdřuz ují  př es 1200 seniořu . 

Ř epč í nsky  klub je nejmlads í  a i vzhledem k př í jemny m 

přostořa m, kteře  ma  k dispoziči, př ila kal č leny nejen 

z Ř epč í na a Hejč í na, ale i ze vzda lene js í čh koutu  Olo-

mouče. V souč asnosti ma  te me ř  padesa t č lenu  a č le-

nek, kteř í  se dohodli, z e se budou sčha zet kaz dy  ty den 

ve č tvřtek ve 14:00. Vedoučí  nas eho klubu je paní  Ha-

na Fřy bořtova  z Hejč í na. 

Nove  jsou přostořy Komise me stske  č a sti / Klubu seni-

ořu  vybaveny datapřojektořem, př es kteřy  je moz no 

přomí tat fotogřafie, filmy nebo př edna s ky. Do konče 

řoku byčhom čhte li doplnit k přojektořu take  kvalitní  

ozvuč ení , aby byla s ka la aktivit ve společ ny čh přosto-

řa čh čo nejpestř ejs í . Mala  kučhyn ska  linka, kteřa  je 

za zemí m přo tyto sdí lene  přostořy, ma  nove  ledniči a 

myč ku na dobí . Komfořt přo setka va ní  seniořu  je tak, 

myslí m, na př í jemne  u řovni. 

Přo inspiřači př ipojuji ne kolik nabí dek aktivit, kteře  

dosta vají  kluby seniořu  od magistřa tu me sta Olomou-

če, př í padne  je ořganizují  př í mo ne kteře  kluby seniořu  

a nabí zí  je vs em ostatní m, č asto zdařma nebo za velmi 

př í znive  čeny: 

- vstupne  na kultuřní  akče a př edstavení  

- exkuřze do pivovařu 

- ples přo seniořy v odpolední čh hodina čh 

- jednodenní  vy let do Ví dne  

- pohybove  aktivity v pařku 

- semina ř e přo seniořy od Šdřuz ení  obřany spotř ebite-

lu  a mnoho dals í ho... 

Me sto se take  na sve  seniořy obřačí  př i dotazova ní  se 

na pařametřy novy čh sluz eb tak, aby jim byly poskyto-

va ny v řa mči moz ností  na mí řu. Momenta lne  přobí ha  

sbe ř infořmačí  k Šenioř TAXI. 

Ma te-li čhuť se zapojit, př ijďte nejle pe řovnou na ne -

kteře  z přavidelny čh setka ní  Klubu přo seniořy. 

Kateřina Mencl 

Klub seniorů už se schází pravidelně 

Tak jako kaz dy  řok jsme byli Odbořem investič v sřp-

nu dota za ni, kteře  nejdu lez ite js í  investič ní  přiořity ma  

Ř epč í n přo př í s tí  řok. Dobř e ví me, z e je to se vs emi 

ve ts í mi investičemi do me stsky čh č a stí  vz dy be h na 

dlouhou třať. Př esto se na m povedlo přo Ř epč í n zí skat 

vlastní  přostořy Komise / Klubu seniořu , byla opřave-

na kř iz ovatka Kř elovska  x Švatoplukova x Ř epč í nska , 

byla kompletne  zřekonstřuova na česta z Kř elovske  ke 

Globusu, a take  byla př ed pa ř lety dostave na čyklos-

tezka u Mly nske ho potoka.  

Co se bohuz el přozatí m nepodař ilo, je čhybe jí čí  čhod-

ní k v Ř epč í nske  uliči od zřčadla po kaplič ku sv. Isido-

řa. Př estoz e uz  byl čhodní k kompletne  vypřojektova n 

a poč í talo se s touto investičí  v lon ske m řoče i v řoz-

poč tu me sta, uka zalo se př ed samotnou řealizačí , z e 

př eloz ka elektřičke  eneřgie bude na sobne  dřaz s í  opřo-

Investiční priority nejen na rok 2019 

ti př edpokladu, přotoz e se jedna  o pa teř ní  vedení , kte-

ře  u dajne  musí  zu stat pod přoudem. Z toho vyplynulo, 

z e př eloz ky inz eny řsky čh sí tí  by sta ly ví če nez  samot-

ny  čhodní k s ope řny mi palisa dami. Celkova  č a stka za 

čča 100m čhodní ku se vys plhala na př ibliz ne  č tyř i mi-

liony kořun. Tento čhodní k tak musel přozatí m zu stat 

střanou... 

Nyní  jsme byli dota za ni na maxima lne  dve  přiořity. V 

Komisi jsme se shodli, z e jsou to řozhodne : 

1) Cesta a čhodní k z Ř epč í nske  uliče (od kaplič ky sv. 

Isidořa) nahořu ke s kole. 

2) Celkova  řekonstřukče vodovodní   sí te  - ř adu  a př í -

pojek v Ř epč í ne .  

Tak dřz te Ř epč í nu palče. 

              Michael Mencl 
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Nelze si nevs imnout, z e v přu be hu letos ní ho le ta přo-

be hla řekonstřukče nas í  nejfřekventovane js í  kř iz ovat-

ky Ř epč í nska  x Švatoplukova x Kř elovska .  

Kdyz  př ed ne kolika ma lo lety přobe hla ze střany do-

přavní  poličie velka  řevize př ečhodu  přo čhodče, kteřa  

vyu stila k okamz ite mu zřus ení  ne kolika fřekventova-

ny čh př ečhodu  v Olomouči, bylo jen ota zkou č asu, kdy 

bude zřus en i př ečhod př es Ř epč í nskou uliči od „male  

s koly“ k  taveřne , kteřy  byl asi tř ikřa t dels í , nez  dovo-

lovaly nořmy. Takovy  sče na ř  jsme nečhte li dopustit a 

okamz ite  jsme zač ali na s  př ečhod ř es it. Jak se uka zalo, 

mala  u přava př ečhodu  (vybudova ní  samotne ho os-

třu vku) nebyla moz na , přotoz e by vzhledem ke tvařu 

kř iz ovatky nebylo moz ne  se bezpeč ne  vyhy bat vpřavo 

s přotijedoučí m vozidlem. Muselo tedy dojí t k velke  

řekonstřukči, kteřou jsme opakovane  zař adili do in-

vestič ní čh přiořit přo odboř investič magistřa tu. 

Ú č astí  na vy řobní čh vy bořečh př i přojektova ní  stavby 

i na kontřolní čh dnečh v přu be hu stavby se mi podař i-

lo pohlí dat ne kolik detailu , kteřy mi by se jinak nikdo 

nezaby val... Ú stí  silniče z Kř elovske  uliče bylo řozs í ř e-

no (siče nepatřne , ale je to maximum moz ne ho).  V 

kř iz ovatče je novy  př ečhod přo čhodče v Kř elovske  

uliči a nove  mí sto přo př ečha zení  ve  Švatoplukove  

uliči. Na řohu kř iz ovatky, v mí stečh, kde sta vala tele-

fonní  budka, bylo maximum pločhy vyspa dova no do 

silniče a zbytek by me l by t vyř es en tak, aby se voda 

vsakovala do zelene  pločhy a nesplavovala se dolu  po 

čhodní ku, kde pa čhala př i přu třz í čh velke  nepř í jem-

nosti. Nove  je take  zasta vka vč etne  malovane ho př í -

stř es ku bez sčhodu.  

Moz na  ne koho z Va s zařazí  hřbol, kteřy  vznikl mezi 

př ečhodem přo čhodče v Ř epč í nske  (na hlavní ) a sjez-

dem k řodinne mu domu. Vy s kovy  řozdí l je povinny , 

ale ve zte, z e pu vodne  byl „hřbol“ vybudova n jes te  

vys s í  a s pič aty …  

Da le si mu z ete vs imnout, z e bylo odstřane no svisle  

dopřavní  znač ení  př ečhodu přo čhodče v kř iz ovatče. 

Byl jsem ujis te n, z e je to tak v poř a dku, přotoz e u př e-

čhodu  přo čhodče, kteře  jsou v kř iz ovatče, nejsou tyto 

znač ky osazova ny, aby byla kř iz ovatka čelkove  př e-

hledne js í . Přotoz e je opakova ní  matkou moudřosti, tak 

na př ečhodu přo čhodče (na zebř e) mají  př ednost 

čhodči, zatí mčo v mí stečh přo př ečha zení  (kteřa  jsou 

take  sní z ena  a osve tlena , ale bez zebřy) mají  př ednost 

automobily. 

Parkování K+R 

Pařkovačí  za liv u s kolky se  nas te stí  jes te  ve fa zi přo-

jektu podař ilo zve ts it na dva automobily.  

Toto pařkovis te  je osazeno 

nepř í lis  řozs í ř enou dopřavní  

znač kou IP 13e Pařkovis te  

K+Ř, kteřa  byla v C eske  ře-

publiče zavedena v řoče 

2010. K+Ř je zkřatka z an-

gličke ho Kiss and Řide, kteře  

mu z eme př eloz it jako 

„Polí bit a jet“. Na takto ozna-

č ene m pařkovis ti lze zastavit 

na dobu nezbytne  nutnou k 

nepřodlene mu nastoupení  nebo vystoupení  př epřavo-

vany čh osob. 

V př í pade  mateř ske  s kolky, kde musí  řodič  (tedy ob-

vykle ř idič /ka) opustit automobil a dopřovodit dí te  az  

dovnitř , není  vy klad te to znač ky u plne  idea lní . Vs ičhni 

vs ak čha pou, a na jedna ní  Komise me stske  č a sti jsme 

toto přojednali i se za stupčem me stske  poličie, z e bez-

peč nost dí te te je na přvní m mí ste . Je tedy zejme na ve čí  

ohleduplnosti, uvolnit pařkovačí  za liv ostatní m řodi-

č u m čo nejdř í ve. Dels í  pařkova ní  v takto označ ene m 

za livu uz  me stska  poličie toleřovat nebude. 

Michael Mencl 

Rekonstrukce velké křižovatky 

Technické služby města Olomouce 

dispečink zimní údržby: 

585 700 040 nebo 605 201 686 
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Kdyby vs ečhno přobí halo u plne  hladče, byla by to zř e-

jme  nuda. V noči, po skonč ení  přvní  břiga dy, se vypřa-

vil k řozestave ne  dř eve ne  ohřa dče přo popelniče pod-

napily  soused s motořovou pilou, a ohřa dku př ed oč i-

ma sve dku  řozř ezal. Še sousedem jsem si to dřuhy  den 

vyř í kal, a ten př islí bil, z e se zapojí  v řa mči dřuhe  veř ej-

ne  břiga dy a pomu z e. Úvidí me, zda dodřz í  slovo. 

Přojekt Šejdeme se u vody snad netř eba dlouze př ed-

stavovat. Be z í  uz  řok a vs ičhni jste dostali do sčhřa nek 

pozva nky jak na přvní  a dřuhe  veř ejne  přojedna va ní  

za me řu, tak na přvní  veř ejnou břiga du (pozva nka na 

dřuhou a tř etí  je na poslední  střa nče novin). 

Hlavní m čí lem te to dvojstřa nky je př edstavit va m fi-

na lní  veřzi řevitalizovane  pločhy, kteřou byčhom čhte -

li i s Vas í  pomočí  dota hnout do u spe s ne ho konče. 

V kostče se da  napsat, z e spolek Nas e Ř epč í nsko uspe l 

v dotač ní  vy zve  se svy m přojektem a zí skal dotači 300 

tis. Kč  od Nadače Via na řevitalizači pločhy u Mly nske -

ho potoka, kteřou ř es í  v te sne  spolupřa či s Komi-

sí  me stske  č a sti Ř epč í n. Me sto Špolku a Komisi v lon -

ske m řoče vys lo vstř í č a vypu jč ilo tř i pařčely, na kte-

řy čh bude řealizova na ve ts ina navřz ene  studie. 

Letos přobe hla dve  pla novačí  setka ní  / veř ejna  přojed-

na va ní , kde obč ane  řozhodovali, čo se ma  s pločhou 

sta t. Na jejičh za klade  zpřačovala zahřadní  ařčhitektka 

studii, kteřou čhčeme přostř edničtví m veř ejny čh bři-

ga d zřealizovat. Pu vodní  pla n zahřnoval tř i břiga dy, 

ale po př í jemne  pozitivní m ohlasu, kteřy  jsme společ -

ne  se Špolkem dostali po skonč ení  přvní  veř ejne  břiga -

dy, zvaz ujeme, z e břiga dy budou moz na  dokonče č tyř i. 

Študii, kteřa  vzes la z veř ejny čh přojedna va ní , jsme 

př edstavili veř ejnosti na Ka čení  ma je v č eřvnu. Študie 

na sledne  doznala jes te  dřobny čh zme n po přojedna ní  

s dotč eny mi ořga ny mí stní  samospřa vy.  

Sejdeme se u vody  
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plochy vysadí kolem rybízu, jost a kamčatských borůvek  

jahody.  Měsíční jahody je možné sklízet v průběhu 

téměř celé vegetační sezóny. Vrcholem navrhované 

úpravy bude umístění soliterního kamene, nebo kamenů 

na vyvýšenou plošku podpořenou kamenitým násypem. 

Řepčínský kámen uhlazeného tvaru dá místu osobitý 

charakter a punc jedinečnosti. 

Zají mavy  je v tečhničke  zpřa ve  př inejmens í m i seznam 

pouz ite ho řostlinne ho mateřia lu, tedy toho, čo na m 

mu z ete pomoči vysadit a pokud budete mí t čhuť i 

adoptovat (finanč ne  př ispe t touto fořmou na řealizači 

společ ne ho přojektu). 

Lí pa velkolista  3x, oř es a k křa lovsky  1x, tř es en  1x, 

s vestka 3x, mořus e č eřna  2x. Da le 21x lí ska obečna , 

115x tavolní k a 21x komule davidova (moty lí  keř ) v 

sedmi řu zny čh bařva čh. Nebude čhybe t ani 22 zimole-

zu  kamč atsky čh (kamč atsky čh bořu vek), 5 jost, 9 řybí -

zu , 390 vřbovy čh přutu  a 100 me sí č ní čh jahod. 

Michael Mencl 

Ú řyvek z tečhničke  zpřa vy přojektu—přo leps í  počho-

pení  ní z e vyobřazene ho situač ní ho vy křesu: 

V současnosti působí řešená plocha jako parčík s nejas-

nou kompozicí, s prořídlou  alejí lip lemující ulici  Břeti-

slavovu. Druhá strana, blíže k vodě – Mlýnského  potoka,  

je vymezená cyklostezkou. Na severu je lokalita ukonče-

ná vodohospodářským zařízení, zeleným pásem s výsad-

bou nízkých keřů u parkoviště.  V minulosti byla plocha 

využívána jako kolonie zahrádek pro místní obyvatele. Z 

této doby zde zůstaly ovocné dřeviny a na tomto zákla-

dě se staví nová kompozice. Nové řešení vychází z veřej-

ného projednávání s obyvateli dané lokality. 

Cílem je vytvoření odpočinkového, klidového místa s vy-

užitím plochy pro setkávání obyvatel na společenských 

akcích – pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, sbližo-

vání obyvatel u ohniště, a dále prostor pro míčové hry, 

dětské hry, ochutnávky plodů, sběr bylin. 

V prvé řadě bude odstraněna provozně nebezpečná lípa, 

vyrovná se povrch pro míčové hry a oseje se novým tráv-

níkem. Místo bude doplněno o ohniště v kamenné dlažbě 

a speciální základ, v němž bude ukotvena májka v měsí-

ci květnu. Dále se využije stávající šachty s vodou pro 

vytvoření dětského vodního prvku s pumpou a doplní se 

úzkými kládami. Do plochy se dále umístí balanční klá-

dy pro zlepšení motoriky malých i velkých sportovců  

Kolem prvků bude vytvořena mlatová plocha, která sice 

bude prorůstat trávou, ale uživatelé nebudou v období 

vlhka špinaví od bláta. Pro zvýšení intimity se plocha 

olemuje ovocnými a okrasnými dřevinami, dále se vysejí 

luční směsi bylin. V pásu jedlých keřů se blíže do středu 
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koz ek a nas el se jeden „dobřy “ soused, kteřy  ji nahla -

sil, z e okřa da  ř í s i, takova  byla doba. A podí vejte, tady 

ma m ten koz í s ek na divadelní m vystoupení  u ř a do-

vy čh sestř ič ek v kla s teř e, kteře  vedly s kolku. (foto 1) 

Tam, kde je dnes s kolní  jí delna, v te  velke  budove  na 

Švatoplukove . To jsem me la pe t let. Mí vali jsme křa sna  

př edstavení  s malovany mi pla tny podle př í be hu. (foto 

2), Jednou na m sestř ič ky př ipřavily velkou vza čnost. 

Kakao, to po va lče vu beč nebylo. A vs ičhni jsme tu dřa-

hočennou ve č, na kteřou jsme nebyli zvyklí , museli 

vypí t do poslední  kapky. Od te  doby nemu z u kakao ani 

vide t (smí čh :-). Hřa li jsme si na č etní ky. Jako malí  

jsme si řa di hřa vali u smetiska, to bylo to mí sto u ř eky, 

kde jsou teď zahřa dky, aby se to vyřovnalo od ř eky. 

Kaz dy  tam vyvezl, čo uz  nepotř eboval. Ne kdo tam na-

s el kas pa řka, jinej hř ebí ky. Tř eba jednou tam dovezli 

pořčela novy  sos ky maly čh Křistusku  z dř eve ny čh kř í -

z u , tak jsme si je posbí řali a oble kli jsme je jako male  

panenky. A po va lče jes te  tak deset let byli 

v z eleza řna čh ve zni, řu zní  va leč ní  s melina ř i. Byly tam 

dř eve ne  hlí dky, takove  ve z e přo ostřahu, a jak to tam 

zavř eli, tak my de čka jsme tam vylezly a hřa ly jsme si 

tam. Me ly jsme tam s katulky od mařgaří nu, jedna s va-

dlenka z Ma čhove  na m dala hadř í ky a my jsme si tam 

s ily na panenky. Nas i to neve de li, ti by na m dali. A 

vzpomí na m jes te  na pos ťa ka s vozem a kone m a čiga -

ny v luka čh, to jsem me la tak sedm let. Podí vejte, tady 

ma m fotky ze č tyř  tř í d, kde jsem byla. Na řodní  s kola 

s přvní  az  po pa tou tř í dou byla na řohu uliče Ř epč í n-

ska , tam kde je teď jedna z budov s kolky. Ve č tvřte  tř í -

de  na s uč ila křa sna  uč itelka Eva Š enkova , ta hřa la 

v mí stní m divadle…  (foto 3) Od s este  se čhodilo do 

me s ťanske  s koly do Hejč í na. V 56. se oteví řala jede-

na čtileta  s kola,  dnes je to gymna zium. Š de čkama jsme 

čhodily k te  male  kaplič če, byla křa sna , jak maly  koste-

lí k, honily jsme se okolo, zbouřali ji v 78. řoče. Pamatu-

ju si, z e tam by valy pohř by, tř eba pan Fřty nek ze stat-

ku tam kousek. Byli tady veličí  sedla či, jak je dnes Glo-

bus, ty pole, to me li vs ečhno ř epč í ns tí  sedla či. Chodili 

jsme tam jako dvana čtiletí  na břiga du loupat hřa čh a ja  

si tehdy vyde lala na sukni, to byly pe kny  pení ze. 

Když zmiňujete divadlo, kam tady chodili lidi za 

kulturou? A jak jste se jinak bavili? 

Mí stní  očhotničke  divadlo bylo v Hejč í ne , jak je Mřs tí k, 

napřoti kasa řna m. Pu sobil tam tatí nek od heřeč ky Ha-

ny Mačiučhove . Pak tady bylo loutkove  divadlo Ka-

Na Řepčín vzpomíná paní Božena Trlicová 

(pokračování z úvodní strany) 

Paní Trlicová, podle vašeho vyprávění jste tady už 

nějaký ten pátek, řeknete mi prosím, kdy jste se 

narodila? A žila jste v Řepčíně už od mala? 

Pu vodne  ne. Nas i byli z Los ova za Švaty m Kopeč kem, 

břali se v deve tatř iča te m řoče. Tatí nek byl přodavač . 

No a ja  vde č í m Hitleřovi za to, z e jsem na sve te . To by-

ly tak male  př í de ly a na dí te  bylo ví č, tak si me  nas i 

poř í dili, aby me li čo jí st. To se psal řok 42. Po va lče se 

uvolnil občhod Budoučnost v Hejč í ne , tatí nek tam s el 

přoda vat a tehdy jsme se př este hovali do Ř epč í na. By-

tu  nebylo a my jsme byli řa di, z e jsme sehnali na uliči 

Mařtinova pokoj. Zřovna v tom mí ste  to bylo za va lky 

vybombařdovane . Po tom, čo paní  doma čí  spřavila 

spodní  du m, jsme tam bydleli v  byte  do řoku 1954. 

Pozde ji koupili řodič e du m na Ma čhove . Maminka s la 

v te  dobe  na 3 řoky přačovat do křaví na, aby taky př i-

nesla pení ze, ale zkazila si tou přačí  zdřaví . Ja  jsem se 

vdala v řoče 1965 a to jsme koupili ten du m na Mařti-

nove , čo jsme s manz elem do dnes. To tu byl smřad a 

s pí na ze z eleza řen, ale sřdče me  sem ta hlo. 

Když zmiňujete železárny, jak se tady žilo, když 

jely naplno? 

Kdyz  jsme sem př is li s nas ima, tak tu bylo čelkem č is-

to. Ale pak po 60. řoče se budovalo přo leps í  zí tř ky a 

přovoz jel ve velke m. Kdyz  jsem tř eba čhodila do přa -

če, tak to bylo hřozny . To bylo po noči na uliči tř eba 

č tyř i čentimetřy popí lku. Mí sto, aby ten popí lek sbí řali 

do sbe řny čh kos u , tak ho vypous te li do vzdučhu. Kdyz  

jsem me la nas e de čka maly , tak kdyz  jsem je dala 

v koč a řku na dvořek spa t, tak jsem to pak musela 

ometat smeta č kem. Tady dole na Mařtinove  bydlel 

pan Šme kal, kteřy  se snaz il, aby se to zleps ilo. Nikdo 

mu neř ekl jinak nez  „Popí lek“. Z ili jsme tu asanači. 

V 60.-70. letečh se to tady me lo bouřat, uliče Ma čhova, 

Mařtinova… - lidi neme li pení ze, takz e kdo čhte l přo-

dat du m, tak se přoda valo hlavne  komediantu m, ti si 

vyde lali na česta čh do Řuska. Me l se tu vysadit zeleny  

pa s, fabřika me la uz  načhystany čh 10 milionu , z e na s 

vykoupí  a zbouřají . A př is el 89. řok, fabřika postupne  

ukonč ovala přovoz a bylo vs ečhno jinak. Teď uz  se tu 

zase z ije dobř e. 

Máte nějaké vzpomínky na vaše dětství? Kam se 

tady chodilo dřív do školky a do školy?  

Maminka me  za va lky nečhala us í t koz í s ek z křa lič í čh 
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foto 1 na titulní straně; foto shora 2, 3, 4 a 5  

s pa řkova ř í s e, bylo tam i podium, kde hřa la 

hudba, to bylo vedle Šokola u pařku, jak je 

Balbí nova uliče a dnes je tam takova  pane-

lova  vila. Tam byla i kuz elna. Kino bylo 

nejdř í v v dnes ní  hospode  Ú kaplič ky a pak 

ho př esunuli do budovy kla s teřa, do te  jí del-

ny.  Kaz dy  ví kend hřa la muzika a čhodilo se 

tanč it, taky v hospode  Ú kaplič ky. Moje ma-

minka byla vy bořna  taneč niče. Kdyz  př is la 

zima, tak u Šokola se stř í kal led a mí stní  tam 

vybí řali vstupne  a nabí zeli hořky  č aj. Nebo 

jsme čhodí vali na řybní č ek, kteřy  byl tam, 

kde je teď ta louka sme řem na Kř elov (uliče 

Kř elovska ). Tomu kopči se ř í kalo Ma ja k, 

podle Ma jovy ho čukřovařu, je tam i z idov-

sky  pama tní k. Na tom kopči jsme sa n kovali. 

Ale nejve ts í  dobřodřuz ství  bylo, kdyz  kluči 

přokopli hřa zku sme řem k dals í mu mostu a 

voda z ř eky se vylila ven do luk. To jsme pak 

břuslili a jezdilo se tř eba i př es dřny třa vy. 

To pak by valy řozbity  kolena. A mí stní  poli-

čajti pak vys etř ovali, kdo tu hřa zku přokopl. 

A to ví te, nikdo se nepř iznal. 

Kam jste se tady dřív chodívali koupat? 

Na Pode břadečh se jes te  te z ilo, takz e tam se 

nečhodilo. Me li jsme tu ale křa snou plova ř-

nu. Š lo se k ní  od mostu dozadu, jako sme -

řem na Pode břady. Byla tam dř eve na  leha t-

ka, čhodní ky a baze n s ř í č ní  vodou, jeden 

mens í  přo male  de ti, skokansky  mu stek, 

kabinky i sta nky tam byly. Jak se ale 

v s edesa ty čh letečh řegulovala Mořava, tak 

tu plova řnu zřus ili. Š koda, bylo to moč hez-

ke  koupa ní , i lidi z me sta sem jezdili.  

Pamatujete si, jak se měnil postupně 

účel kláštera dominikánek (současná 

škola a školka)? 

Mí stní  lidi zaz ili jes te  stavbu kla s teřa, to 

bylo v řoče 1889, tehda  se hodne  poví dalo o 

tom, jak se zř í tila zeď… Ř a dove  sestřy tu 

vedly s kolku (foto 4 a 5) a me s ťanskou dí vč í  

s kolu. V 48. řoče sestřy odvezli přyč  a pak 

budovu me la poličie a voja či – pohřanič ní  

střa z . Po te  slouz ilo asi tř i řoky jako vysoko-

s kolske  koleje, kino, na sledne  jako pořodni-

če, čhiřuřgie, zvla s tní  s kola, s kola a s kolka. 

Děkuji Vám za zajímavé povídání. 
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Noviny vys ly v na kladu 800 vy tisku  a byly distřibuova ny do ulič:  Balbí nova, Bř etislavova, Gogolova, 

Hořní  hejč í nska , Jařomí řova, Kř elovska , Ma čhova, Mařtinova, Mojmí řova,, Na Třati, Na zahřa dka čh, Ol-

dř ičhova, Ovesna , Řubes ova, Ř epč í nska , Švatoplukova a Zengřova. 

Kaz da  Komise me stske  č a sti ma  u Odbořu spřa vy 

me stsky čh komunikačí  k dispoziči 300 tis. Kč  řoč ne , u 

kteřy čh mu z e řozhodnout, na jake  opřavy čhodní ku  a 

čest budou vyuz ity. Kdyz  jsme v lon ske m řoče nečha -

vali opřavit č a st čhodní ku v Ma čhove  uliči, dozve de li 

jsme se, z e C EZ ma  v u myslu řealizovat př eloz ky ves -

keře ho vzdus ne ho vedení  elektřičke  eneřgie v Ř epč í ne  

pod zem. Podle vs ečh infořmačí  me l tyto př eloz ky ude -

lat v letos ní m řoče. Přotoz e jsme nečhte li opřavovat 

čhodní ky, kteře  budou v ř a du ty dnu  az  me sí ču  znovu 

řozkopa ny, podař ilo se na m př esve dč it př í slus ne  u ř ed-

ní ky, z e v řoče 2018 tyto přostř edky nevyč eřpa me a 

budeme je mí t k dispoziči v řoče 2019, v čelkove  vy s i 

600 tis. Kč .  

Jelikoz  se nezadřz itelne  blí z í  koneč stavební  sezo ny, je 

ví če nez  zř ejme , z e v letos ní m řoče se uz  kabely pod 

zem pokla dat nebudou. Nezby va  nez  doufat, z e se do-

č ka me v řoče př í s tí m, aby na m Ř epč í n nezač al čha třat 

a pení ze se mezití m nekupily bez uz itku. 

300 000 Kč 

Když se setkávám s ostatními předsedy Komisí, většina 

mi tu mou závidí. Máme hladké průběhy jednání, rozho-

dujeme téměř vždy jednomyslně, a to všechno napříč 

politickými stranami, které zastupujeme. Řada členů 

Komise někdy pracuje zdarma nad rámec svých povin-

ností, čímž šetříme prostředky Komise, abychom je ná-

sledně vynaložili ještě účelněji. S podobnou vizí jsme 

založili i spolek Naše Řepčínsko, ale o něm se rozepíšu 

až příště. 

Ze členů Komise městské části a Spolku naleznete na 

kandidátkách vedle mého jména také Václava Kryla, 

Ladislava Bubeníčka, Romana Vlhu, Miroslava Skácela, 

Jiřího Hanáka nebo Zuzanu Koutnou.  

Přeji Vám dobrou volbu. 

Michael Mencl 

Pokračování úvodníku aneb co Vám chci 

ještě říct, než vhodíte lístek do urny 

V příštím čísle... 

Chčete napsat do Ř epč í nsky čh novin vlastní  č la nek 

nebo otisknout zají mavou fotogřafii? Ozve te se na m! 

Př í s te  budeme bilančovat uplynule  období . Napí s eme 

ne čo o čyklostezka čh, o z eleznič ní  třati, o spolku Nas e 

Ř epč í nsko a dopta me se na neuzavř ene  kauzy, aby-

čhom me li nejč eřstve js í  infořmače. 

KDY:       20. října a 10. listopadu 2018 
         9:00 - 16:00 h 
KDE:       u Mlýnského potoka v Řepčíně 

* Brigáda se koná za každého počasí * 
(bude oheň, bude teplo) 

* Nesmí chybět dobrá nálada * 
* Špinavé práce bude dost pro všechny * 

  (najde se i práce méně špinavá ;-) 
* Pracovní program také pro menší děti * 
* Teplé jídlo a pití samozřejmě zdarma * 

Budeme rádi, když si s sebou přinesete např. pilky na 
dřevo, kladívka, šroubováky, rýče, kolečka, kýble a 
další drobné náčiní. Pokud přijdete s holýma rukama, 
něco Vám do nich určitě vložíme. Každý jeden člověk 
se počítá, práce bude pro všechny :-) 

Více informací na www.naserepcinsko.cz a 
www.facebook.com/naserepcinsko 


