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1.červen – 1.řepická olympiáda

     Velkolepý  sváteční  den  si  letos  u  nás  oslavily  všechny  děti,  které  se
zúčastnily  sportovních  soutěží  ve  stylu  letních  olympijských  her.  I  bohové
sestoupili  s  Olympu,  vlajka  i  olympijský  oheň  byl!  Vítězové  v  jednotlivých
kategoriích na stupních, medaile a odměny pro všechny. Prostě paráda! Těžko se
vybíral snímek, který by tu atmosféru vystihl – ten co vidíte je před startem při
vysvětlování pravidel, olympijské kruhy z barevných víček skládaly ty nejmenší
děti v areálu zahrady u MŠ.
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Obecní úřad informuje

Ohlédnutí za Dětským dnem

     Letošního Olympijského dětského dne se zúčastnilo 97 dětí, které se utkaly  v
pěti věkových kategoriích. Sprotovci plnili olympijský desetiboj na stanovištích
v Panském dvoře a na louce u pastelkového hřiště. Souběžně byly připraveny
disciplíny pro malé sportovce (cca 30 dětí) v zahradě MŠ a na hřišti.
Děkujeme  „olympijským  bohům“,  vlajkonošům  a  všem  pořadatelům  na
stanovištích za pomoc při organizaci. Bez vás bychom tento náročný den pro
děti tak skvěle nezvládli.

Kotlíkové dotace

     Pokud zvažujete výměnu kotle, lze na tuto výměnu využít tzv. Kotlíkovou
dotaci.  Obec  by  při  větším  zájmu  obyvatel  pozvala  odborníka,  který  by
zájemcům vysvětlil systém Kotlíkové dotace. Kdo by měl o toto zájem, ať se
nahlásí  do  pátku 14.  6.  2019 na obecním úřadě  na tel.  č.  724 181 029 (V.
Tíkalová) 

Přednáška



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 a slíbené psaní o Slovanské epopeji

     Monumentální  dílo  Alfonse  Muchy  bylo  digitalizováno,  panoramatické
snímání všech 20 obrazů probíhalo po nocích ve Veletržním paláci v Praze v
prosinci  2016  během  výstavy.  Letos  vydalo  nakladatelství  Albatros  luxusní
velkoformátovou  knihu  Epopej  s  detailními  snímky  fotografa  Jana  Wiliama
Drnka a  s  texty předních historiků,  kurátorů a  filosofů.  Rozměry knihy jsou
810x610 mm, originální plátna jsou desetkrát větší. Pouzdro na knihu obsahuje
kromě  lupy  také  kameny  z  míst,  které  Mucha  maloval.  Symbolický  je  také
šperk, jeho podobu navrhla výtvarnice Jarmila Mucha Plocková, vnučka Alfonse
Muchy a patronka knihy. Celé dílo váží 12 kg a vychází v nákladu pouhých 200
kusů, podle pořadového čísla bude stát od 280 tisíc do 360 tisíc korun. 
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Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 500 Kč
za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.:
724 524 566.

Společenská rubrika

Blahopřejeme

     V červnu má své narozeninové výročí paní Emilie Miglová (70 let), pan
František Nový (80 let), paní Jana Mrázová (76 let), paní Jana Vokrojová (74
let)  a  paní  Marie Nová (76 let).  Přejeme vše nejlepší,  hodně štěstí,  zdraví  a
pohody v osobním životě.
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