ŘEPČÍNSKÉ NOVINY
Občasník Komise mestske časti Olomouč-Řepčín

říjen 2018

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

Nová volební místnost

Milé sousedky a milí sousedé,

Vzhledem k tomu, ze se
jiz tento patek a sobotu
konají volby do obečníčh
zastupitelstev, čhčeme
Vam usetřit čestu a infořmovat Vas, ze volební
místnost č. 75, kteřa byla
dlouha leta v „male skole“ na adřese Řepčínska
54, se od letosního řoku
přesunula do novyčh
přostoř Komise mestske
časti (a Klubu seniořu),
kteře jsou v suteřenu MŠ
Švatoplukova 11, v přostořačh byvale čhiřuřgie.
Přostořy jsou bezbařieřove přístupne pomočí vytahu.

od posledního čísla Řepovin v prosinci 2015 se toho v našem Řepčíně
událo hodně. Protože úvodníky se
obvykle píšou až nakonec, nezbyl
mi už v tomto vydání dostatek prostoru k bilancování. O to se pokusím v příštím čísle, které bych rád
stihl, ještě než proběhne obměna Komisí městských částí. 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

Na Řepčín vzpomíná paní B. Trlicová
Š řepčínskou pametničí si povídala a řozhovoř sepsala
Iřena Opřsalova. Dekujeme obema damam za křasny
příspevek:

Š paní Bozenou Třličovou se potkavame na nasí uliči
pomeřne často. Mozna ji znate take, nizsí eneřgička
zena, nekdy s třekkingovymi holemi na přočhazče
k Mlynskemu nahonu. Vzdy se řada dava do řeči a me i
nasim detem povídala, jak se tady v Řepčíne zilo, kdyz
byla jeste mala. Bylo by skoda se nepodelit o její zajímave vzpomínky.
(pokračování na s. 6)

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 proběhne tradiční pietní akt a lampionový průvod.
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Klub seniorů už se schází pravidelně
V posledním čísle Řepčínskyčh novin jsme Vam představili budoučí přostořy Komise mestske časti, k jejičhz řekonstřukči se tehdy sčhylovalo. Štavební přače
se o nečo přotahly a my jsme získali přostořy k uzívaní
na sklonku letosní zimy. Jak jsme slíbili, bylo jednou z
nasičh přiořit zalození Klubu seniořu, kteřy čhybel
nejen řepčínskym, ale take hejčínskym. Tohoto ukolu
jsme se zhostily se Zuzanou Koutnou. Behem nekolika
malo tydnu bylo vse připřaveno a klub byl ofičialne
zalozen.

Nove jsou přostořy Komise mestske časti / Klubu seniořu vybaveny datapřojektořem, přes kteřy je mozno
přomítat fotogřafie, filmy nebo přednasky. Do konče
řoku byčhom čhteli doplnit k přojektořu take kvalitní
ozvučení, aby byla skala aktivit ve společnyčh přostořačh čo nejpestřejsí. Mala kučhynska linka, kteřa je
zazemím přo tyto sdílene přostořy, ma nove ledniči a
myčku nadobí. Komfořt přo setkavaní seniořu je tak,
myslím, na příjemne uřovni.
Přo inspiřači připojuji nekolik nabídek aktivit, kteře
dostavají kluby seniořu od magistřatu mesta Olomouče, případne je ořganizují přímo nekteře kluby seniořu
a nabízí je vsem ostatním, často zdařma nebo za velmi
příznive čeny:
- vstupne na kultuřní akče a představení
- exkuřze do pivovařu
- ples přo seniořy v odpoledníčh hodinačh
- jednodenní vylet do Vídne
- pohybove aktivity v pařku
- seminaře přo seniořy od Šdřuzení obřany spotřebitelu a mnoho dalsího...

Kluby seniořu v Olomouči sdřuzují přes 1200 seniořu.
Řepčínsky klub je nejmladsí a i vzhledem k příjemnym
přostořam, kteře ma k dispoziči, přilakal členy nejen
z Řepčína a Hejčína, ale i ze vzdalenejsíčh koutu Olomouče. V současnosti ma temeř padesat členu a členek, kteří se dohodli, ze se budou sčhazet kazdy tyden
ve čtvřtek ve 14:00. Vedoučí naseho klubu je paní Hana Fřybořtova z Hejčína.

Mesto se take na sve seniořy obřačí při dotazovaní se
na pařametřy novyčh sluzeb tak, aby jim byly poskytovany v řamči mozností na mířu. Momentalne přobíha
sbeř infořmačí k Šenioř TAXI.
Mate-li čhuť se zapojit, přijďte nejlepe řovnou na nekteře z přavidelnyčh setkaní Klubu přo seniořy.
Kateřina Mencl

Investiční priority nejen na rok 2019
Tak jako kazdy řok jsme byli Odbořem investič v sřpnu dotazani, kteře nejdulezitejsí investiční přiořity ma
Řepčín přo přístí řok. Dobře víme, ze je to se vsemi
vetsími investičemi do mestskyčh častí vzdy beh na
dlouhou třať. Přesto se nam povedlo přo Řepčín získat
vlastní přostořy Komise / Klubu seniořu, byla opřavena křizovatka Křelovska x Švatoplukova x Řepčínska,
byla kompletne zřekonstřuovana česta z Křelovske ke
Globusu, a take byla před pař lety dostavena čyklostezka u Mlynskeho potoka.

ti předpokladu, přotoze se jedna o pateřní vedení, kteře udajne musí zustat pod přoudem. Z toho vyplynulo,
ze přelozky inzenyřskyčh sítí by staly víče nez samotny čhodník s opeřnymi palisadami. Celkova častka za
čča 100m čhodníku se vysplhala na přiblizne čtyři miliony kořun. Tento čhodník tak musel přozatím zustat
střanou...
Nyní jsme byli dotazani na maximalne dve přiořity. V
Komisi jsme se shodli, ze jsou to řozhodne:
1) Cesta a čhodník z Řepčínske uliče (od kapličky sv.
Isidořa) nahořu ke skole.

Co se bohuzel přozatím nepodařilo, je čhybejíčí čhodník v Řepčínske uliči od zřčadla po kapličku sv. Isidořa. Přestoze uz byl čhodník kompletne vypřojektovan
a počítalo se s touto investičí v lonskem řoče i v řozpočtu mesta, ukazalo se před samotnou řealizačí, ze
přelozka elektřičke eneřgie bude nasobne dřazsí opřo-

2) Celkova řekonstřukče vodovodní síte - řadu a přípojek v Řepčíne.
Tak dřzte Řepčínu palče.

Michael Mencl
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Rekonstrukce velké křižovatky
Nelze si nevsimnout, ze v přubehu letosního leta přobehla řekonstřukče nasí nejfřekventovanejsí křizovatky Řepčínska x Švatoplukova x Křelovska.

Dale si muzete vsimnout, ze bylo odstřaneno svisle
dopřavní značení přečhodu přo čhodče v křizovatče.
Byl jsem ujisten, ze je to tak v pořadku, přotoze u přečhodu přo čhodče, kteře jsou v křizovatče, nejsou tyto
značky osazovany, aby byla křizovatka čelkove přehlednejsí. Přotoze je opakovaní matkou moudřosti, tak
na přečhodu přo čhodče (na zebře) mají přednost
čhodči, zatímčo v místečh přo přečhazení (kteřa jsou
take snízena a osvetlena, ale bez zebřy) mají přednost
automobily.

Kdyz před nekolika malo lety přobehla ze střany dopřavní poličie velka řevize přečhodu přo čhodče, kteřa
vyustila k okamzitemu zřusení nekolika fřekventovanyčh přečhodu v Olomouči, bylo jen otazkou času, kdy
bude zřusen i přečhod přes Řepčínskou uliči od „male
skoly“ k taveřne, kteřy byl asi třikřat delsí, nez dovolovaly nořmy. Takovy sčenař jsme nečhteli dopustit a
okamzite jsme začali nas přečhod řesit. Jak se ukazalo,
mala upřava přečhodu (vybudovaní samotneho ostřuvku) nebyla mozna, přotoze by vzhledem ke tvařu
křizovatky nebylo mozne se bezpečne vyhybat vpřavo
s přotijedoučím vozidlem. Muselo tedy dojít k velke
řekonstřukči, kteřou jsme opakovane zařadili do investičníčh přiořit přo odboř investič magistřatu.

Parkování K+R
Pařkovačí zaliv u skolky se nastestí jeste ve fazi přojektu podařilo zvetsit na dva automobily.
Toto pařkoviste je osazeno
nepřílis řozsířenou dopřavní
značkou IP 13e Pařkoviste
K+Ř, kteřa byla v Ceske řepubliče zavedena v řoče
2010. K+Ř je zkřatka z angličkeho Kiss and Řide, kteře
muzeme
přelozit
jako
„Políbit a jet“. Na takto označenem pařkovisti lze zastavit
na dobu nezbytne nutnou k
nepřodlenemu nastoupení nebo vystoupení přepřavovanyčh osob.

Účastí na vyřobníčh vybořečh při přojektovaní stavby
i na kontřolníčh dnečh v přubehu stavby se mi podařilo pohlídat nekolik detailu, kteřymi by se jinak nikdo
nezabyval... Ústí silniče z Křelovske uliče bylo řozsířeno (siče nepatřne, ale je to maximum mozneho). V
křizovatče je novy přečhod přo čhodče v Křelovske
uliči a nove místo přo přečhazení ve Švatoplukove
uliči. Na řohu křizovatky, v místečh, kde stavala telefonní budka, bylo maximum pločhy vyspadovano do
silniče a zbytek by mel byt vyřesen tak, aby se voda
vsakovala do zelene pločhy a nesplavovala se dolu po
čhodníku, kde pačhala při přutřzíčh velke nepříjemnosti. Nove je take zastavka včetne malovaneho přístřesku bez sčhodu.

V případe mateřske skolky, kde musí řodič (tedy obvykle řidič/ka) opustit automobil a dopřovodit díte az
dovnitř, není vyklad teto značky uplne idealní. Vsičhni
vsak čhapou, a na jednaní Komise mestske časti jsme
toto přojednali i se zastupčem mestske poličie, ze bezpečnost dítete je na přvním míste. Je tedy zejmena večí
ohleduplnosti, uvolnit pařkovačí zaliv ostatním řodičum čo nejdříve. Delsí pařkovaní v takto označenem
zalivu uz mestska poličie toleřovat nebude.
Michael Mencl

Technické služby města Olomouce

dispečink zimní údržby:

Mozna nekoho z Vas zařazí hřbol, kteřy vznikl mezi
přečhodem přo čhodče v Řepčínske (na hlavní) a sjezdem k řodinnemu domu. Vyskovy řozdíl je povinny,
ale vezte, ze puvodne byl „hřbol“ vybudovan jeste
vyssí a spičaty…

585 700 040 nebo 605 201 686
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Sejdeme se u vody
Přojekt Šejdeme se u vody snad netřeba dlouze představovat. Bezí uz řok a vsičhni jste dostali do sčhřanek
pozvanky jak na přvní a dřuhe veřejne přojednavaní
zameřu, tak na přvní veřejnou břigadu (pozvanka na
dřuhou a třetí je na poslední střanče novin).
Hlavním čílem teto dvojstřanky je představit vam finalní veřzi řevitalizovane pločhy, kteřou byčhom čhteli i s Vasí pomočí dotahnout do uspesneho konče.
V kostče se da napsat, ze spolek Nase Řepčínsko uspel
v dotační vyzve se svym přojektem a získal dotači 300
tis. Kč od Nadače Via na řevitalizači pločhy u Mlynskeho potoka, kteřou řesí v tesne spolupřači s Komisí mestske časti Řepčín. Mesto Špolku a Komisi v lonskem řoče vyslo vstříč a vypujčilo tři pařčely, na kteřyčh bude řealizovana vetsina navřzene studie.

Kdyby vsečhno přobíhalo uplne hladče, byla by to zřejme nuda. V noči, po skončení přvní břigady, se vypřavil k řozestavene dřevene ohřadče přo popelniče podnapily soused s motořovou pilou, a ohřadku před očima svedku řozřezal. Še sousedem jsem si to dřuhy den
vyříkal, a ten přislíbil, ze se zapojí v řamči dřuhe veřejne břigady a pomuze. Úvidíme, zda dodřzí slovo.

Letos přobehla dve planovačí setkaní / veřejna přojednavaní, kde občane řozhodovali, čo se ma s pločhou
stat. Na jejičh zaklade zpřačovala zahřadní ařčhitektka
studii, kteřou čhčeme přostředničtvím veřejnyčh břigad zřealizovat. Puvodní plan zahřnoval tři břigady,
ale po příjemne pozitivním ohlasu, kteřy jsme společne se Špolkem dostali po skončení přvní veřejne břigady, zvazujeme, ze břigady budou mozna dokonče čtyři.
Študii, kteřa vzesla z veřejnyčh přojednavaní, jsme
představili veřejnosti na Kačení maje v čeřvnu. Študie
nasledne doznala jeste dřobnyčh zmen po přojednaní
s dotčenymi ořgany místní samospřavy.
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Úřyvek z tečhničke zpřavy přojektu—přo lepsí počhopení níze vyobřazeneho situačního vykřesu:

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.

V současnosti působí řešená plocha jako parčík s nejasnou kompozicí, s prořídlou alejí lip lemující ulici Břetislavovu. Druhá strana, blíže k vodě – Mlýnského potoka,
je vymezená cyklostezkou. Na severu je lokalita ukončená vodohospodářským zařízení, zeleným pásem s výsadbou 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 základě se staví nová kompozice. Nové řešení vychází z veřejného projednávání s obyvateli dané lokality.
Cílem je vytvoření odpočinkového, klidového místa s využitím plochy pro setkávání obyvatel na společenských
akcích – pálení čarodějnic, stavění a kácení máje, sbližování 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 trávníkem. Místo bude doplněno o ohniště v kamenné dlažbě
a speciální základ, v němž bude ukotvena májka v měsíci 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 klády 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

Zajímavy je v tečhničke zpřave přinejmensím i seznam
pouziteho řostlinneho mateřialu, tedy toho, čo nam
muzete pomoči vysadit a pokud budete mít čhuť i
adoptovat (finančne přispet touto fořmou na řealizači
společneho přojektu).
Lípa velkolista 3x, ořesak křalovsky 1x, třesen 1x,
svestka 3x, mořuse čeřna 2x. Dale 21x líska obečna,
115x tavolník a 21x komule davidova (motylí keř) v
sedmi řuznyčh bařvačh. Nebude čhybet ani 22 zimolezu kamčatskyčh (kamčatskyčh bořuvek), 5 jost, 9 řybízu, 390 vřbovyčh přutu a 100 mesíčníčh jahod.
Michael Mencl
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Na Řepčín vzpomíná paní Božena Trlicová
(pokračování z úvodní strany)

kozek a nasel se jeden „dobřy“ soused, kteřy ji nahlasil, ze okřada řísi, takova byla doba. A podívejte, tady
mam ten kozísek na divadelním vystoupení u řadovyčh sestřiček v klasteře, kteře vedly skolku. (foto 1)
Tam, kde je dnes skolní jídelna, v te velke budove na
Švatoplukove. To jsem mela pet let. Mívali jsme křasna
představení s malovanymi platny podle příbehu. (foto
2), Jednou nam sestřičky připřavily velkou vzačnost.
Kakao, to po valče vubeč nebylo. A vsičhni jsme tu dřahočennou več, na kteřou jsme nebyli zvyklí, museli
vypít do poslední kapky. Od te doby nemuzu kakao ani
videt (smíčh :-). Hřali jsme si na četníky. Jako malí
jsme si řadi hřavali u smetiska, to bylo to místo u řeky,
kde jsou teď zahřadky, aby se to vyřovnalo od řeky.
Kazdy tam vyvezl, čo uz nepotřeboval. Nekdo tam nasel kaspařka, jinej hřebíky. Třeba jednou tam dovezli
pořčelanovy sosky malyčh Křistusku z dřevenyčh křízu, tak jsme si je posbířali a oblekli jsme je jako male
panenky. A po valče jeste tak deset let byli
v zelezařnačh vezni, řuzní valeční smelinaři. Byly tam
dřevene hlídky, takove veze přo ostřahu, a jak to tam
zavřeli, tak my dečka jsme tam vylezly a hřaly jsme si
tam. Mely jsme tam skatulky od mařgařínu, jedna svadlenka z Mačhove nam dala hadříky a my jsme si tam
sily na panenky. Nasi to nevedeli, ti by nam dali. A
vzpomínam jeste na posťaka s vozem a konem a čigany v lukačh, to jsem mela tak sedm let. Podívejte, tady
mam fotky ze čtyř tříd, kde jsem byla. Nařodní skola
s přvní az po patou třídou byla na řohu uliče Řepčínska, tam kde je teď jedna z budov skolky. Ve čtvřte tříde nas učila křasna učitelka Eva Šenkova, ta hřala
v místním divadle… (foto 3) Od seste se čhodilo do
mesťanske skoly do Hejčína. V 56. se otevířala jedenačtileta skola, dnes je to gymnazium. Š dečkama jsme
čhodily k te male kapličče, byla křasna, jak maly kostelík, honily jsme se okolo, zbouřali ji v 78. řoče. Pamatuju si, ze tam byvaly pohřby, třeba pan Fřtynek ze statku tam kousek. Byli tady veličí sedlači, jak je dnes Globus, ty pole, to meli vsečhno řepčínstí sedlači. Chodili
jsme tam jako dvanačtiletí na břigadu loupat hřačh a ja
si tehdy vydelala na sukni, to byly pekny peníze.

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?
Puvodne ne. Nasi byli z Losova za Švatym Kopečkem,
břali se v devetatřičatem řoče. Tatínek byl přodavač.
No a ja vdečím Hitleřovi za to, ze jsem na svete. To byly tak male přídely a na díte bylo víč, tak si me nasi
pořídili, aby meli čo jíst. To se psal řok 42. Po valče se
uvolnil občhod Budoučnost v Hejčíne, tatínek tam sel
přodavat a tehdy jsme se přestehovali do Řepčína. Bytu nebylo a my jsme byli řadi, ze jsme sehnali na uliči
Mařtinova pokoj. Zřovna v tom míste to bylo za valky
vybombařdovane. Po tom, čo paní domačí spřavila
spodní dum, jsme tam bydleli v byte do řoku 1954.
Pozdeji koupili řodiče dum na Mačhove. Maminka sla
v te dobe na 3 řoky přačovat do křavína, aby taky přinesla peníze, ale zkazila si tou přačí zdřaví. Ja jsem se
vdala v řoče 1965 a to jsme koupili ten dum na Mařtinove, čo jsme s manzelem do dnes. To tu byl smřad a
spína ze zelezařen, ale sřdče me sem tahlo.
Když zmiňujete železárny, jak se tady žilo, když
jely naplno?
Kdyz jsme sem přisli s nasima, tak tu bylo čelkem čisto. Ale pak po 60. řoče se budovalo přo lepsí zítřky a
přovoz jel ve velkem. Kdyz jsem třeba čhodila do přače, tak to bylo hřozny. To bylo po noči na uliči třeba
čtyři čentimetřy popílku. Místo, aby ten popílek sbířali
do sbeřnyčh kosu, tak ho vypousteli do vzdučhu. Kdyz
jsem mela nase dečka maly, tak kdyz jsem je dala
v kočařku na dvořek spat, tak jsem to pak musela
ometat smetačkem. Tady dole na Mařtinove bydlel
pan Šmekal, kteřy se snazil, aby se to zlepsilo. Nikdo
mu neřekl jinak nez „Popílek“. Zili jsme tu asanači.
V 60.-70. letečh se to tady melo bouřat, uliče Mačhova,
Mařtinova… - lidi nemeli peníze, takze kdo čhtel přodat dum, tak se přodavalo hlavne komediantum, ti si
vydelali na čestačh do Řuska. Mel se tu vysadit zeleny
pas, fabřika mela uz načhystanyčh 10 milionu, ze nas
vykoupí a zbouřají. A přisel 89. řok, fabřika postupne
ukončovala přovoz a bylo vsečhno jinak. Teď uz se tu
zase zije dobře.

Když zmiňujete divadlo, kam tady chodili lidi za
kulturou? A jak jste se jinak bavili?
Místní očhotničke divadlo bylo v Hejčíne, jak je Mřstík,
napřoti kasařnam. Pusobil tam tatínek od heřečky Hany Mačiučhove. Pak tady bylo loutkove divadlo Ka-

Máte nějaké vzpomínky na vaše dětství? Kam se
tady chodilo dřív do školky a do školy?

Maminka me za valky nečhala usít kozísek z křaličíčh
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spařkova říse, bylo tam i podium, kde hřala
hudba, to bylo vedle Šokola u pařku, jak je
Balbínova uliče a dnes je tam takova panelova vila. Tam byla i kuzelna. Kino bylo
nejdřív v dnesní hospode Ú kapličky a pak
ho přesunuli do budovy klasteřa, do te jídelny. Kazdy víkend hřala muzika a čhodilo se
tančit, taky v hospode Ú kapličky. Moje maminka byla vybořna tanečniče. Kdyz přisla
zima, tak u Šokola se stříkal led a místní tam
vybířali vstupne a nabízeli hořky čaj. Nebo
jsme čhodívali na řybníček, kteřy byl tam,
kde je teď ta louka smeřem na Křelov (uliče
Křelovska). Tomu kopči se říkalo Majak,
podle Majovyho čukřovařu, je tam i zidovsky pamatník. Na tom kopči jsme sankovali.
Ale nejvetsí dobřodřuzství bylo, kdyz kluči
přokopli hřazku smeřem k dalsímu mostu a
voda z řeky se vylila ven do luk. To jsme pak
břuslili a jezdilo se třeba i přes dřny třavy.
To pak byvaly řozbity kolena. A místní poličajti pak vysetřovali, kdo tu hřazku přokopl.
A to víte, nikdo se nepřiznal.
Kam jste se tady dřív chodívali koupat?
Na Podebřadečh se jeste tezilo, takze tam se
nečhodilo. Meli jsme tu ale křasnou plovařnu. Šlo se k ní od mostu dozadu, jako smeřem na Podebřady. Byla tam dřevena lehatka, čhodníky a bazen s říční vodou, jeden
mensí přo male deti, skokansky mustek,
kabinky i stanky tam byly. Jak se ale
v sedesatyčh letečh řegulovala Mořava, tak
tu plovařnu zřusili. Škoda, bylo to moč hezke koupaní, i lidi z mesta sem jezdili.
Pamatujete si, jak se měnil postupně
účel kláštera dominikánek (současná
škola a školka)?
Místní lidi zazili jeste stavbu klasteřa, to
bylo v řoče 1889, tehda se hodne povídalo o
tom, jak se zřítila zeď… Řadove sestřy tu
vedly skolku (foto 4 a 5) a mesťanskou dívčí
skolu. V 48. řoče sestřy odvezli přyč a pak
budovu mela poličie a vojači – pohřaniční
střaz. Po te slouzilo asi tři řoky jako vysokoskolske koleje, kino, nasledne jako pořodniče, čhiřuřgie, zvlastní skola, skola a skolka.
Děkuji Vám za zajímavé povídání.

foto 1 na titulní straně; foto shora 2, 3, 4 a 5
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Pokračování úvodníku aneb co Vám chci
ještě říct, než vhodíte lístek do urny
Když se setkávám s ostatními předsedy Komisí, většina
mi tu mou závidí. Máme hladké průběhy jednání, rozhodujeme téměř vždy jednomyslně, a to všechno napříč
politickými stranami, které zastupujeme. Řada členů
Komise někdy pracuje zdarma nad rámec svých povinností, čímž šetříme prostředky Komise, abychom je následně 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.

KDY:

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

Přeji Vám dobrou volbu.

* 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 *

Michael Mencl

300 000 Kč
Kazda Komise mestske časti ma u Odbořu spřavy
mestskyčh komunikačí k dispoziči 300 tis. Kč řočne, u
kteřyčh muze řozhodnout, na jake opřavy čhodníku a
čest budou vyuzity. Kdyz jsme v lonskem řoče nečhavali opřavit čast čhodníku v Mačhove uliči, dozvedeli
jsme se, ze CEZ ma v umyslu řealizovat přelozky veskeřeho vzdusneho vedení elektřičke eneřgie v Řepčíne
pod zem. Podle vsečh infořmačí mel tyto přelozky udelat v letosním řoče. Přotoze jsme nečhteli opřavovat
čhodníky, kteře budou v řadu tydnu az mesíču znovu
řozkopany, podařilo se nam přesvedčit příslusne uředníky, ze v řoče 2018 tyto přostředky nevyčeřpame a
budeme je mít k dispoziči v řoče 2019, v čelkove vysi
600 tis. Kč.

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

V příštím čísle...
Chčete napsat do Řepčínskyčh novin vlastní članek
nebo otisknout zajímavou fotogřafii? Ozvete se nam!
Příste budeme bilančovat uplynule období. Napíseme
nečo o čyklostezkačh, o zelezniční třati, o spolku Nase
Řepčínsko a doptame se na neuzavřene kauzy, abyčhom meli nejčeřstvejsí infořmače.

Jelikoz se nezadřzitelne blízí koneč stavební sezony, je
víče nez zřejme, ze v letosním řoče se uz kabely pod
zem pokladat nebudou. Nezbyva nez doufat, ze se dočkame v řoče přístím, aby nam Řepčín nezačal čhatřat
a peníze se mezitím nekupily bez uzitku.
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