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

Nove zrekonstruovane sportovní hriste ve dvore zakladní skoly je jiz od 1. dubna 2015 otevreno take pro
verejnost. Príjemna je moznost zapujčení míču, hračíčh potreb, nebo moznost vyuzití vody k osvezení či
oplačhnutí, a to vsečhno bezplatne.

Místní zelezniční trať číslo 275 byla v červenči letosního roku začlenena do Integrovaneho dopravního systemu Olomoučka a současne i do Integrovaneho dopravního systemu Olomoučkeho kraje. Projekt, ktery
jsme v Komisi dlouhodobe aktivne podporovali, se stal
skutečností. Pokud si nyní koupíte lístek na olomoučkou MHD, budete moči jet po trati 275 z hlavního nadrazí az do Skrbne. Pokud budete čestovat na trati 275 az do Príkaz či dale, a budete mít jízdenku
DPMO, musíte si dokoupit pouze jízdní doklad mimo
zonu 71.
Podrobnejsí informače naleznete na strankačh
www.kidsok.čz nebo prostredničtvím informačníčh
brozur a letaku, ktere jsou k dispoziči v informačním
čentru v podloubí radniče, v predprodejníčh místečh
DPMO a u ČD.

Sportoviste je svymi rozmery, lajnovaním a vybavením predurčene pro volejbal, nohejbal, kosíkovou, prípadne badminton a obdobne sportovní aktivity. Řekreační sportovči, se na hristi uplatní i pri tenisove
hre, nebo pri dnes velmi popularním florbalu. Mimo
ohrazena hriste je v arealu k dispoziči take rozbehova
draha s pískovym doskočistem.
Aktualní provozní rad i s rozpisem otevíračíčh hodin
je u brany sportovního arealu .

www.geocaching.com
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Neobvyklá kometa
PROSÍME MAJITELE PSŮ, ABY PO
SVÝCH MAZLÍČCÍCH UKLÍZELI TAKÉ V
ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH A PŘEDCHÁZELI
TAK SITUACÍM, KDY PO ROZTÁTÍ
SNĚHU PŘIPOMÍNAJÍ CHODNÍKY SPÍŠE STEZKY ODVAHY.

Vsimli jste si, čo je
noveho na letosním
vanočním strome?
Pokud jste poznali
kometu na spiči
douglasky, mozna
vas na okamzik zarazilo její barevne
provedení - červena kometa se zelenym očasem. Ano,
tusíte spravne, kometa je ve skutečnosti stylizovanou
repou, kterou jsme
dostali darem od pana Vlastimila Mullera a se kterou
se budete setkavat v prubehu roku treba pri palení
čarodejnič nebo kačení maje :-)

DĚKUJEME VÁM ZA OHLEDUPLNOST!

Technické služby města Olomouce

dispečink zimní údržby:
585 700 040 nebo 605 201 686

Vlastní prostory Komise - příležitost pro všechny
Prostory byvale nemočniče-čhirurgie byly doposud
zrekonstruovany jen častečne, ale v roče 2016 by mely
stavební upravy pokračovat i ve druhem podlazí a
v suterenu, ve kterem budou vybudovany jak dílny
pro zakladní skolu, tak samostatne prostory
pro Komisi mestske časti. Ty jsme si prali jiz
dlouhou dobu. Od samotneho počatku uvah
o vlastníčh prostoračh jsme nečhteli, aby
nove opravene zazemí slouzilo jen pro Komisi (s vyjimkou skladu), to by bylo plytvaní
jejičh skutečnou hodnotou, kterou pro Řepčín a okolí mohou a veríme, ze budou mít.

skolení a vzdelavačíčh kurzu, prípadne se zde mohou
sčhazet členove zajmovyčh spolku. Zvazujeme i moznost vyuzití místnosti jako hudební zkusebny nebo
filmove klubovny…

Hlavní společenska místnost s malou
„príruční“ kučhynkou bude prístupna po
sčhodisti, nebo i zčela bezbarierove vytahem, a to stavajíčím vstupem do MS Svatoplukova. Jednačí místnost bude vybavena televizí a
internetovym pripojením. Kučhynka pak ledničí, mikrovlnnou troubou a varnou konvičí.

Ani nase prostory se neobejdou bez omezení. Limitujíčí je zejmena prístup do budovy a materialní a bezpečnostní odpovednost za místnosti a vybavení, včetne
jejičh uklidu. Dobrou zpravou pak muze byt, ze pokud
nebudou prostory vyuzívany ke komerčním učelum,
budou k dispoziči zdarma.

První vyuzití místností, ktere jsme diskutovali, bylo
pro klub senioru, ktery v Řepčíne čhybí. A na čo se mohou nasi dríve narození spoluobčane tesit uz nyní?
Bude to pravidelna kazdoroční oslava jubilantu.

A pokud uz v tuto čhvíli mate napad jak společenske
prostory KMČ učelne vyuzívat, pak není nič jednodussího nez svoji predstavu prezentovat na nekterem
z prístíčh jednaní místní Komise.

Mlade maminky se svymi malymi ratolestmi by pak
mohly počítat s tím, ze mohou hlavní místnost vyuzívat jako hernu či „dílničku“. Pro odrostlejsí a dospele
pak prostory mohou slouzit k poradaní odbornyčh

Michael Mencl
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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 Hanák, 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.

Donekonečna: Černé skládky
Zakladaní černyčh skladek je bohuzel velkym problemem a nejinak je tomu i v nasí mestske čtvrti Řepčín.
Bez nadsazky lze povazovat takove čhovaní za bezohledne a sobečke. Lze jeste počhopit, ze pri oprave
domu či bytu stavebník neskodny stavební dopad vyveze na polní blativou čestu plnou vymolu a tročhu ji
tak „vyspraví“, ale i to je nezadoučí. Tezko vsak lze
akčeptovat to, ze v príkopečh, remízčíčh, turističkyčh
pesinačh a ve volne prírode končí časti nabytku, domačí spotrebiče, ledničky a jine objemne prístroje.
Tri takova a hodne zaneradena místa byla v katastru
nasí mestske časti Řepčín, a to na spojovačí silniči
Krelovska - Globus, u Mlynskeho potoka a u nove čyklostezky.

tezko prístupna místa jsme uklízeli spolu s občanydobrovolníky, majiteli pozemku a pračovníky zelezaren, kterí upravili soubeznou čestu podel zelezarenskeho plotu. Akčiova společnost Moravske zelezarny
opravila poskozene opločení a v ramči prevenče zprísnila dohled v arealu, zvlaste pak v místečh lakajíčíčh
k vytvarení smetisť či skladek.

Nepovolenou skladku poblíz spojovačí česty z uliče
Krelovska smerem ke Globusu jsem spolu
s dobrovolníky pračne odstranil. Je az neuveritelne, čo
vsečhno jsme v príkopečh a kroví podel česty nasli a
odvezli: petadvačet pneumatik z osobníčh automobilu, devet ledniček, nekolik televizoru, tri objemne matrače, kusy nabytku, koberče, pytle s odevy, stresní
krytinu a dokonče i pouzite díly a současti motorovyčh vozidel. Odvoz, likvidači a častečne i rečyklači
jsem zajistil ve spoluprači s vedením nedalekeho občhodního čentra, kde mi jako kmenovemu zamestnanči vysli očhotne vstríč.

Za vyborny príklad dobre spoluprače s místními občany a obyvateli nasí mestske časti lze povazovat uklid
odpadku, neporadku a smetí v okolí nove čyklostezky.
Čyklostezka a její nejblizsí okolí, príkopy a travníky
byly doslova posety PET-lahvemi, krabičemi od napoju, umelohmotnymi obaly, proste vsím, čo „turistum“
upadne od rukou. Doslova poseta odpadky byla trasa
vedoučí podel arealu zelezaren a zelezniční trati smerem na Horku nad Moravou. Komise mestske časti
Řepčín o pomoč pri uklidu pozadala i vedení Azyloveho domu v Řepčíne. Vedoučí paní Vlasta Kroseskova
očhotne vysla vstríč a zorganizovala uklidovou akči,
pri ktere dobrovolníči z rad obyvatel tohoto zarízení
sesbírali smetí a odpadky v čelem repčínskem useku
česty.

Likvidače skladky u Mlynskeho potoka byla naročnejsí
a nejen proto, ze se načhazela na pomerne vetsí plose.
Haraburdí a odpadky z domačností se povalovaly po
obou brezíčh vodního toku, ale take podel tovarního
plotu místníčh zelezaren. K zajistení teto pomerne
rozsahle akče jsme vyuzili fačebookovyčh stranek
mestske časti Řepčín s jejičhz pomočí se nam podarilo
získat početnou skupinu dobrovolníku, a čo je velmi
potesujíčí i spoluprači Moravskyčh zelezaren a. s..
Vstríč nam vysel i odbor zivotního prostredí mesta
Olomouče a bezplatne poskytl objemove kontejnery
na posbírany odpad. Akče, kterou jsem pračovne nazval „Řepčín beze skladek“, byla zdarila uz proto, ze

Na tomto míste čhči uprímne podekovat vsem, kterí se
na odstranení neporadku v nasí místní časti podílejí!
Ladislav Bubeníček (red.upraveno)
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Kdo tu bude dříve, velká voda nebo hráze?
Ničivou povoden v roče 1997, i kdyz tomu bylo uz 18
let, ma asi vetsina z nas místníčh v zive pameti. Ta vyrazne postihla i nasi mestskou čast. Řubesova uliče
byla zaplavena čela a Řepčínska a Bretislavova z velke
časti. Vyska zatopove vodní hladiny siče nebyla tak
velka jako na Lazčíčh, ale i presto „velka voda“ napačhala milionove skody na majetku.
Řeakčí na „tisíčiletou vodu“, jak se povodni začalo ríkat, jsou dodnes prubezne realizovane protipovodnove stavby.
V souvislosti s tím jak se postupne staví protipovodnove stavby v jihovyčhodní časti mesta, jsem si polozil
otazku, zda budou nejaka protipovodnova opatrení
provadena i v nasí mestske časti.
Na mestskem odboru očhrany jsem byl seznamen s
podrobnejsím planem nazvanym Minimalizače povodnovyčh rizik v Olomouči, ktere je rozdeleno do trí stavebníčh etap.
První etapa zahrnuje vystavbu obtokoveho kanalu u
plynarny, ktery jiz byl realizovan.
Druha a) etapa zahrnuje ohrazovaní koryta od zelezničního mostu trate na Nezamysliče a pohyblivy uzaver na soutoku Moravy a Mlynskeho potoka (za Santovkou). Řovnez jiz realizovano.
hraz. Zajímavostí je, ze tato hraz ma vest v trase severního spoje a podel silniče vedoučí z Hejčína do Černovíra.

Druha b) etapa plynule navaze na 2a. etapu a bude se
jednat zejmena o tzv." spunt" v podobe vystavby dvou
mostu a nabrezí mezi uličí Komenskeho a Masarykovou trídou. Nove mosty nahradí stavajíčí, koryto se
rozsírí a vybuduje se nove nabrezí. Smerem proti
proudu dojde k ohrazovaní koryta, tedy stavbe linearníčh hrazí.

Účelem tečhto opatrení ma byt čo nejvetsí akumulovaní a rozlití vody do neobydlenyčh oblastí nad a pod
mestem Olomoučí a odstavení či omezení prutoku
Mlynskeho potoka. Mestem Olomoučí čhtejí vodohospodari vodu vest jen jedním a maximalne zprutočnenym korytem. S tím souvisí ona vystavba dvou novyčh
mostu a rozsírení ríčníčh naplavek.

Tretí etapa protipovodnovyčh staveb se vyrazne dotkne i repčínske mestske časti. Jedna se o vystavbu
príčne končentrační hraze mezi Mlynskym potokem a
Moravou, preliv a pohyblivy uzaver. Současna protipovodnova hraz v Černovíre , ktera ma vliv na vysku hladiny povodnove vlny i v Řepčíne, se jeste zvysí.
Nove protipovodnove stavby a upravy jsou dimenzovany na maximalní prutok Q 650 m3/s, stavajíčí maximalní prutok reky Moravy je jen Q 384m3/s, ničiva
povoden v roče 1997 znamenala vterinovy prutok v
reče Morave nejmene Q 784m3.
V Řepčíne v blízkosti mostu na Bretislavove uliči by
mel v prístíčh letečh stat na Mlynskem potoče pohyblivy uzaver. Na tento pohyblivy uzaver by navazovala
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Povoden jako v roče 1997 to tedy nezastaví, ale ma to
velkou vodu a její nasledky na krajinu a mesto minimalizovat. Pred velkymi povodnemi podobnymi tem z
roku 2006 by tedy realizovane upravy mesto bez problemu očhranily.

toku reky Moravy, ale bez prečerpavačího zarízení.
Jedna se o stavidlovy objekt, tedy male vodní dílo.
V současne dobe se zpračovava projekt tretí etapy.
Protipovodnova opatrení se z nejvetsí pravdepodobností brzy dobudují. Vsečhny tri etapy protipovodnovyčh uprav totiz musí na sebe navazovat, jinak by
ztračely smysl. V současne dobe je zpračovavan investiční zamer a dokončovan projekt. Řealizače vyse uvedenyčh protipovodnovyčh opatrení je planovana na
období 2016 az 2017.

Hlavní tok reky Moravy se tedy čo nejvíče zprutoční a
rozsírí. Mlynsky potok se naopak pri povodni uzavre.
Hejčínske louky, in-line okruh, Plane loučky se stanou
sučhym poldrem. Pro prípad vetsí vody nez je prutok
Q 650m3/s bude v končentrační hrazi vedoučí z Řepčína do Černovíra postaven preliv v delče priblizne
300m s mozností častečneho navratu vod do Mlynskeho potoka.

O tom jak bylo v minulosti čhraneno mesto Olomouč a
jeho nejblizsí okolí a kudy v Řepčíne protekal Mlynsky
potok napísi v dalsím čísle nasičh novin Řepovin.

Pohyblivy uzaver bude podobny tomu, ktery uz stojí
po proudu na soutoku Mlynskeho potoka a hlavního

Ladislav Bubeníček (red.upraveno)

Opravy v Řepčíně
V letosním roče probehla vetsina oprav čhodníku tečhničkymi sluzbami nezvykle az ke konči listopadu. Nejdulezitejsí vsak je, ze se vse stihlo pred príčhodem
skutečne zimy a vam se bude alespon na nekolika místečh čhodit o nečo príjemneji a bezpečneji.

pravy take zbyvajíčí čast čhodníku v ul. Na Trati u Poličie ČŘ. Podarila se i rada dalsíčh drobností jako vysadba stromu v Řepčínske, osazení novyčh odpadkovyčh kosu, vetsí nadoby na trídeny odpad nebo osazení uzsí lampy v Bretislavove, aby se tím rozsíril pručhod kolem ní. Vetsí investičí bylo provizorní vyspravení česty z Krelovske ke Globusu, ktera byla navíč
osazena zakazem vjezdu. Jsme velmi radi, ze je česta
pro čyklisty opet bezpečne sjízdna, a to i po setmení...

Na začatku roku obdrzela Komise petiči obyvatel ulič
Oldričhova, Mačhova a Martinova, ktera zadala opravu
čhodníku v tečhto uličíčh zejmena z toho duvodu, ze
zimní udrzbu si provadí sami (dríve nez na místo dorazí TSMO) a hrabla se zasekavají o
nerovnou dlazbu. KMČ rozhoduje
kazdy rok o tom jak se vyuzije
300 tis. Kč, ktere pro nas spravuje
odbor dopravy magistratu. Nečhali jsme načenit opravy čhodníku v Mačhove a Martinove uliči a
jejičh konečna suma prevysovala
dva miliony korun. To znamena,
ze byčhom v čelem Řepčíne opravovali sedm let v rade pouze
čhodníky ve dvou uličíčh. Vytipovali jsme proto nejhorsí useky a
letos opravili čhodník v Mačhove
pred č. p. 31-37 a čhodník
v Martinove pred č. p. 6. Nejhorsí
díry a nerovnosti jsme pak nečhali opravit s vyuzitím stavajíčí dlazby, a to v Mačhove,
Martinove, Zengrove, Krelovske a Balbínove uliči.

V roče 2016 se bude mimo jine opravovat čhodník
v Mačhove pred č. p. 28-34 nebo čhodník v Zengrove
pred namestíčkem. V ramči vetsíčh investič by
v Řepčíne mela vzniknout dlouho očekavana čyklostezka podel Mlynskeho potoka v Bretislavove uliči.

Čo dalsího se letos v ramči Komise podarilo realizovat
nebo prosadit? Čhodník v Řepčínske v míste sjezdu „Ú
Slovana“ či vyustení čhodníku / sjezd na konči Krelovske. Nad rameč naseho „rozpočtu“ opravil odbor do-

Michael Mencl
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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.

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 českou píseň Čechy krásné, Čechy mé. Zdaleka nejhorší byla
učitelka z němčiny, která nás — prvňáky — za každou chybu 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 Němka. Opravdu nás všechny mrzelo, že následně pana řídícího odvlekli do koncentráku, kde při náletu zahynul.

Nevím, zda se mohu počítat mezi pamětníky — jsem rok narození 1937, ale snad několik vzpomínek na válečné období 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 doposud.
Zprvu byly naše dny a týdny klidné, ale hůř bylo později.
První známkou následných náletů byly postavy na ochozu věže hejčínského kostela sv. Cyrila a Metoděje, pak se
ozývaly sirény, které oznamovaly poplach. Ze školky
domů jsme chodili dvěma směry, bud' kolem zídky kláštera a Řepčínskou nebo Máchovou ulicí, já s několika dětmi
ulicí Balbínovou; naše maminky byly většinou v domácnosti 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 horách", pro nás to bylo napínavé, neboť na nás nebylo zdola vidět. Kolikrát jsme schytali po příchodu domů pár lepanců, a to za zablácené boty, vždyť všude jinde po cestě
bylo přece sucho!!

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 dobrého. Pokud jsme už nestačili odejít, tak jsme se schovávali 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."

Trvalá výzva pro pamětníky

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.

Travili jste v Řepčíne či Hejčíne detství, pamatujete
si druhou svetovou valku? Mate v zive pameti detaily vypravení vasičh rodiču či znamyčh dokonče i
z období první republiky? Mate nekoho podobneho
ve svem sousedství či rodine? Zaznamenejte sve
vzpomínky na dení v Řepčíne (a prípadne i Hejčíne) se vsemi detaily na papír či diktafon (kazdy
mobilní telefon ma tuto funkči). Budeme radi pokud se do tohoto projektu zapojí i sousede nebo
vnuči a vnučky pametníku. Pokud mate arčhivní
fotografie Řepčína a repčínskyčh udalostí, budeme
mít vsičhni o to vetsí radost. Kazdou takovou fotografii opatrenou príbehem radi a se zajmem privítame.

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 Gogolově. V Řepčínské ulici u Skácelů si v zahradě vybudovali kryt, osadili navršenou zeminu kytičkami a keříky,
tam také spadla bomba, ale nikdo v krytu nebyl. Povídalo se, že stavba vypadala jako zamaskovaný tank.
Velmi zlé bylo bombardování v Neředíně, tam byl poničen i hřbitov, vyprávěli o tom dospělí i spolužáci, kteří
se tam šli podívat.

Pokud byste nemeli nikoho, kdo by vam pomohl
zaznam porídit nebo okopírovat fotografie, ozvete
se prosím komukoliv z nasí komise, radi vam pomuzeme. Telefon na predsedu komise p. Menčla je
733 535 665 a postovní adresa je Balbínova 7.

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
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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 konzervách našli i své první cigarety.

jsme se dozvěděli, že na stavidlech u Chomoutova zastřelili 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.

Sportovali jsme v Sokole, na hřištích i přímo na ulici se
hrály školky, paňáci, vybíjená... Na Sokoláku byla Kašpárkova říše, kam jsme velice rádi v zimě chodili. V
krásném prostředí jsme sledovali nádherné poetické
pohádky, vždy s dobrým koncem, díky zapáleným loutkářům, 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".

Další hrůza byla, když pan Basler objevil hrob statečných 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, říkalo 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, naopak když je tatínek,
sám nekuřák, podělil
cigaretami, dovedli na
oplátku krávu, která se
zapříčila v brance, a nedali si vymluvit, že
„karovu“ nechceme, ani
ji nemáme kam dát. Musel zakročit až velitel,
který bydlil v Zengrově
ulici u Zlobických.
Často chodil po návštěvách 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 říkal, že je „mohamedán". Jednou nám na zahrádce předváděl, jak se modlí, ale měl problém, protože jsme nikdo nevěděli, kterým směrem leží Mekka. Prý jako malého 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 tatínek vyplnil, jeho radost byla veliká a sliboval, že nám z
Ruska pošle dopis, čokoládu a určitě se ozve. Svou adresu dával více lidem v ulici, ale bohužel, od jeho odjezdu
jsme o něm už neslyšeli. Kdoví, kde skončil...

V půli ledna 1948 celá naše škola v čele s panem řídícím Josefem Bičem odjela na ozdravný pobyt na Českomoravskou vysočinu, do zámečku hrabat Mitrovských
v Dolní Rožínce. Tam jsme se učili, užívali zimních radovánek a také „prožili únorové události". Domů jsme
se vraceli až koncem února do jiné doby, ale ráda dodnes 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 někomu vadila!

Po válce nastaly krásné časy, v létě jsme se chodili koupat na koupaliště, které bylo kousek od Řepčína na naší
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70. výročí konce války

Jednání KMČ v roce 2016

Tradične probíhají v parku Svatoplukova u pomníku
obetem obou svetovyčh valek pietní akty, a to jak na
Den vítezství 8. kvetna, tak na prelomu ríjna a listopadu, kdy si společne s detmi ze ZS pripomíname lampionovym pruvodem vznik Československa 28. ríjna a
take Pamatku zesnulyčh 2. listopadu.

Jednání Komise proběhnou opět pravidelně každou první středu v měsíci v 18:30 v jídelně ZŠ
prof. Matějčka. Únorové jednání bude opět
společné s KMČ Hejčín, která bude jednání hostovat – proběhne proto 17. února 2016 v 16:00
v budově Gymnázia Hejčín, Tomkova 45. Červencové jednání KMČ Řepčín proběhne s ohledem
na státní svátek ve středu 13. července 2016.

V letosním roče jsme si společne s primatorem Antonínem Stankem, Armadou ČŘ, ZS Svatoplukova, členy
KMČ a radou dalsíčh hostu pripomneli zejmena 70.
vyročí ukončení druhe svetove valky a s tím spojenou
vzpomínku na padle vojaky a občany z Řepčína a okolí,
kterí se zaslouzili o osvobození nejen nasí čtvrti. Čest
jejičh pamatče!

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 Poděbrady suchou nohou
Na Planyčh loučkačh, na trase od repčínskeho jezu
k parkovisti prírodního koupaliste Podebrady, byly
vybudovany nove lavky pro snazsí prekonaní mokradu. Nejdelsí z lavek merí temer sto metru a sírku mají
vsečhny asi 1,5 metru. Lavky jsou vyrobeny z odolneho duboveho dreva a nosnyčh pozinkovanyčh trubek.

Nepříjemnosti v parku
Jakkoliv nam opraveny park dela radost, ma i sve stinne stranky. Musíme upozornit predevsím rodiče, ze v
„zadní“ časti parku, ktera je mene frekventovana, občas pobyvají lide, kterí na stav parku nedbají, kroviny
jim slouzí jako toalety a na zemi nečhavají lahve od
alkoholu. S temi si pak nejednou hrají deti, ktere do
parku zavítají a prozkoumavají jeho zakoutí.
Samozrejme se snazíme tyto nepríjemnosti resit, proto
opakovane zadame mestskou poličii o intenzivnejsí
navstevy parku a tečhničke sluzby o častejsí uklid.

V příštím čísle...
Čhčete napsat do Řepčínskyčh novin vlastní članek
nebo otisknout fotografii? Ozvete se nam! Príste budeme psat mimo jine o planečh čyklostezek v Řepčíne.

Nejde jen o bezpečnost, ale zejmena o zdraví. Dokud
se situače nezlepsí, buďte prosím obezretní a pozorní.
Řepčínske noviny
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