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HISTORIE  OBCE  :  

Obec se nachází ve svažitém údolí bezejmenného potůčku obklopena kopci Mírovské vrchoviny v nadmořské výšce 
380 m.n.m.  První zprávy o tomto sídlišti jsou ze 13.století, kdy zde už byla zaznamenána rychta. Ves byla zpočátku 
své historie  začleněna do mohelnické, později do mírovské lenní provincie. V roce 1976 byla  přičleněna k Mírovu, 
v roce 1980 k Mohelnici, ale bez Mírova. 
Řepová ještě do roku 1900 patřila mezi větší obce, počet obyvatel 438 a domů 82. Postupně docházelo ke snižování. 
V roce 1925 zde vznikla i malá škola, která však v  roce 1976 zanikla. 
 
DROBNÉ  ARCHITEKTONICKÉ  PAMÁTKY  místního významu  : busta spisovatele a buditele,učitele Josefa Kocourka, 

napsal román Zapadlí vlastenci  • kaplička Neposkvrněného početí P.Marie z poloviny 19.století,  
ve které se každých 14 dnů koná   nedělní dopolední mše • kamenný kříž před kapličkou 
z 19.století • kamenný kříž při cestě na Mírov z 19.století  
 
 
KULTURNÍ PAMÁTKY zapsané v seznamu  :  sloup se sousoším Nejsvětější 
Trojice při cestě z Mírova do Krchleb 
 

 
VÝZNAMNÁ OSOBNOST : spisovatel Josef Kocourek  , před bývalou školou  je umístěna busta 
předčasně zemřelého spisovatele Josefa Kocourka (1909 – 1933). Kocourek ve zdejší bývalé škole prožil svou poslední 
z učitelských štací po odlehlých koutech zdejšího kraje a zážitky pak vtělil do svého vrcholného díla Zapadlí vlastenci 
1932.  
 
TURISTICKÁ  ZAJÍMAVOST  : tak zvaná Švédská cesta 
 
ZA POVŠIMNUTÍ STOJÍ :  obec vydala vlastní knihu ke 45.výročí poválečné historie 
 
SPORTOVNÍ  ZAŘÍZENÍ :  hřiště   
 
ŠKOLSKÁ a KULTURNÍ  ZAŘÍZENÍ :  kulturní dům kde  hraje mládež 
celoročně stolní tenis  
 

TRADIČNÍ AKCE kulturní a sportovní :  tradiční 
myslivecký ples  
 
U NÁS NAKOUPÍTE :  v prodejně smíšeného zboží 
 
PODNIKÁNÍ :  výroba zahradních doplňků s prodejnou v Řepové a v Mohelnici  
 

 
Počet obyvatel : 161     Počet domů : 75 

Vzdálenost od Mohelnice : 6,3 km   Rozloha území : 3,83 km² 
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