
Zpravodaj obce

Řepice
Ročník XVII                                                                           číslo 2 – únor 2019

Sezona přednášek a plesů začala

     Na horním snímku ze čtvrtka 17.2.  je úvodní přednáška pana Františka
Šestáka o Panevropské trase Praha – Paříž. Dolní obrázek z 19.1. opět z Ratejny
představuje děti, které zahájily svým moc hezkým předtančením Obecní ples.
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Místní poplatky pro rok 2019

     Poplatek za odpad zůstává na částce 500 Kč za trvale žijící osobu v obci
a rekreační objekt. Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč. Poplatky můžete
zaplatit do 31. března 2019 na účet číslo 78-945210277/0100, jako variabilní
symbol  uveďte  číslo  popisné  vašeho  domu,  nebo  osobně  v  hotovosti
do pokladny na OÚ v úředních hodinách.

Přednášky

     Cyklus čtvrtečních přednášek pokračuje od 19:00 hod v Ratejně v Řepici:
7. 2. 2019 – Martin Vysoký – Ofroudem po Sahaře
14. 2.  2019 – Libuše Leischnerová – Krajem Mormonů do Yellowstonského
národního parku
21.  2.  2019  –  Jaroslava  Marešová  Švehlová  –  Severní  Evropa  –  Norsko
a Lofotské souostroví v zimě i v létě
28. 2. 2019 – Miroslav Šobr – Putování krajinou vědeckou
7. 3. 2019 – ještě připravujeme
14. 3. 2019 – Petr Hnilo – bude vzpomínat na Jaroslava Haška    
21.  3.  2019  –  Petr  Pavlík  –  Příroda  Tanzánie  (Zanzibar  a  NP  Mikumi
a Udzungwa) – poslední přednáška

Hasičský ples

     V sobotu 23. února 2019 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční již devátý
ročník  Hasičského  plesu.  Připraveno  bude  předtančení,  ukázky  latinsko-
amerických a standartních tanců i hodnotná tombola. K tanci a poslechu hraje
skupina Talisman.  Vstupné 100 Kč; předprodej vstupenek Vladislav Majer
tel. č.: 728 317 781.

Knihovna

     Upozorňujeme na zvláštnost letošního února: má 4 pondělí, 4 úterý, 4 středy,
4 čtvrtky, 4 pátky, 4 soboty a 4 neděle. Tento jev se bude opakovat až za 823 let!
Tak si to užijte a v úterý nezapomeňte zajít do Obecní knihovny.







Řepický blešák

     Dne 13. dubna 2019 se uskuteční v Knížecí stodole řepický blešák. Tato
pravidelná akce si našla svoji oblibu, je často dotazovaná a zmiňovaná, což nás
těší. Počet prodávajících i kupujících stále roste, ale vzhledem k dostatku místa
na hřišti není počet prodávajících omezen. Může se přihlásit kdokoliv, kdo má
zájem  cokoliv  prodat.  Pro  prodávající  z  Řepice  opět  trvá  přednost  při
objednávání  stolů.  Prosím  ozvěte  se  do  12.  března  2019,  další  den  začíná
přihlašování pro další zájemce. Děkuji, Jana Pekárková (tel. č.: 722 966 698).

Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 700 Kč
za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.:
724 524 566.

Společenská rubrika

Blahopřejeme

     V únoru má své narozeninové výročí paní Miroslava Levá (75 let), paní
Jiřina Mrázová (70 let), paní Emilie Krajská (83 let), pan Karel Mráz (70 let)
a pan Josef Mráz (72 let). Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody
v osobním životě.
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