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Pohled okénkem na nejdůležitější události v březnu a dubnu

  1 – 29. 3.  – Premiéra nového ohniště na dvoře OÚ při přípravě večeře na akci 
Noc s Andersenem.
  2  – 19.4.  – Řehtači jdou po návsi o Velikonocích na Velký pátek.
  3  – 30.4.  – Stavění májky.
  4 – Filipojakubská noc – pálení čarodějnic na bezpečném novém ohništi.
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Obecní úřad informuje

Dětský den

     Dětský den v letošním roce připadá přesně na DEN DĚTÍ a to na sobotu
1.6.2019. Téma jsme vybrali na základě sportovní události chystané v příštím
roce - ŘEPICKÁ OLYMPIÁDA aneb kvalifikace na TOKIO 2020. Pro dětské
reprezentanty  budou  připraveny  nejen  sportovní  disciplíny,  ale  i  zapálení
olympijského ohně, příchod bohů z Olympu a stupínky vítězů včetně medailí.
Stejně jako každá opravdová olympiáda, tak i ta naše potřebuje k uskutečnění
organizační tým. Za vším, co pro naše děti připravujeme a organizujeme stojí
spoustu času,  energie,  nápadů, většinou i  nákladů.  Prosíme tímto všechny ty,
kteří si najdou právě trochu toho zmiňovaného času, energie a sem tam nějaký
nápad (náklady zvládneme sami ), aby nám při této akci pomohli. Protože ta
pravá Olympiáda už není jen obyčejné skákání v pytli kolem kužele . Držme si
palce  a  třeba  nám někdo pošle  pohled  z Tokia.  Informační  schůzka  se  bude
konat ve čt 23.5 v 19h před OÚ. Děkujeme za účast. 

Poděkování

     V sobotu 4. 5. 2019 se uskutečnilo v Ratejně krásné odpoledne, věnované
nejen matkám.  Na vystoupení dětí  z  MŠ navázali  jednotlivě (podle věku) se
svými  hudebními  nástroji  školáci,  kronikářka  Štěpa  Krejčová  a  na  závěr
ochotníci.  Ten,  kdo  se  nepřišel  podívat,  může  jenom  litovat.  Byl  to  prostě
TRHÁK!  Dobrotami  se  útočilo  i  na  naše  chuťové  buňky.  Pro  nás,  Řepické
babči,  bylo ovšem nečekaným a nejkrásnějším dárkem překvapení  Štěpánky,
které  nám  připravila  k  naší  už  desetileté  činnosti.  Moc  a  moc  děkujeme
pořadatelům a účinkujícím a nejvíce Štěpánce, která nám věnovala tolik hodin
svého volného času!                                                                          

Řepické babči

    
Kontejner na velkoobjemový odpad

     V sobotu 18. května 2019 od 8:00 do 12:00 hod. bude v hospodářském dvoře
u požární zbrojnice přistaven kontejner na velký odpad.  



Z důvodu velkého zájmu a "nátlaku" ze stran prodávajících opět po 3 letech
zkusíme  přidat  letní  venkovní  blešák  na  hřišti.  Tentokrát  bez  rezervací  a  s
vlastním stolem. Vzhledem k předpokládanému letnímu počasí to snad bude již
za slunce a tepla – 9.  června dopoledne 8:00 – 11:00 a  pak alou rovnou na
nedělní oběd . Otevřeno pro prodávajici od 7:00.





Knihovna

     Mezinárodní akce Noc s Andersenem proběhla 29.3.-30.3. již po 19. Na 1775
místech v 21 zemích světa se jí zúčastnilo 98 853 malých i velkých. U nás se
konala  popáté  s  16 dětmi  a  3  dospělými.  V knihovně jsme si  četli  pohádky
Františka Nepila (uplynulo 90 let od jeho narození) o Makovém mužíčku a také
si ho každý vytvořil. Večeřeli ve dvoře OÚ (viz foto na 1. straně) a spali v MŠ
(na to se asi těšili nejvíce).
     Nakladatelství  Albatros,  které hlavně vydává knihy pro děti,  mělo také
výročí  –  v  polovině  dubna  oslavilo  70.výročí  založení.  Pod  novou  značkou
Valer vydalo nejdražší a nejluxusnější knihu s názvem Epopej. Protože se na
jejím vzniku podíleli i někteří strakoničtí rodáci, napíšu o ní příště více.             

    Veras

Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 600 Kč
za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.:
724 524 566.

Společenská rubrika

Blahopřejeme

     V květnu má své narozeninové výročí paní Hrušková Věra (75 let), pan
Svatopluk Skála (73 let), pan Jan Balada (70 let) a paní Helena Karlovcová (75
let). Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě.
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