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Informace občanům 

Slovo starostky 
 

Vážení spoluobčané, 
 
blíží se nám čas dovolených, čas odpočinku, věnovaný našim rodinám nebo sobě samým. Čas trávený 
na cestách domů, na cestách z domu nebo věnovaný třeba vnoučatům a domácímu zahradničení. Je to čas, 
který nám přináší uspokojení, radost, lehkost a zejména svobodu. 
Sami se rozhodneme kdy, kam, s kým vyrazíme. Jestli pojedeme vlakem, autem, stopem nebo pěšky. Jestli 
to budou letos hory, chalupa nebo moře. Dopřejme si více vzrušení, radosti a zážitků, které nás za běžného 
pracovního režimu ani nenapadnou. 
Závan letní svobody převeďme do každodenní reality. Je to jedna z nejcennějších věcí, které máme. 
 

Dotace schválené 2019 
Krajský úřad pro Jihočeský kraj: 

1. Veřejná zeleň na návsi – Podpora obnovy venkova – dokončení úpravy zeleně na návsi 
a zakoupení traktůrku na její údržbu. Celková částka 480 000 Kč – dotace 288 000 Kč, vlastní 
podíl obce 192 000 Kč. 

2. Moderní obec, moderní hasiči – Neinvestiční dotace pro JSDHO – dovybavení hasičské 
zbrojnice o nové pomůcky, oblečení a techniku, aby mohli hasiči plnohodnotně zasáhnout při 
požárech a živelných událostech. Nákupem materiálu a techniky se řepičtí hasiči budou moci lépe 
transformovat v moderní a plně akceschopnou zásahovou jednotku. Schválená celková částka je 
66 797 Kč, vlastní podíl obce 20 797 Kč. 

3. Na elektrokole po krásách jižních Čech – Podpora cestovního ruchu – díky neustálému 
zvyšování počtu cyklistů, kteří využívají k cestování elektrokola (jejich počty se rok od roku 
zvyšují), bychom chtěli zvýšit komfort pro tyto cykloturisty, kteří projíždí naší obcí, tak aby si při 
plánovaném odpočinku u naší hospůdky mohli také dobít baterie svých kol. Celková částka 30 225 
Kč, vlastní podíl obce 10 225 Kč.  

Realizace těchto akcí bude probíhat do konce září a prosince 2019. 
 

Úpravy v areálu dvora obecního úřadu 
Všichni, kteří se účastnili jakékoli letošní venkovní akce mohli zaregistrovat úpravu ohniště a levé části 
prostoru vedle pódia. Ohniště je zapuštěné do země a při akcích, kde není využíváno je zakryté. Tato 
úprava zcela určitě přispěla k bezpečnosti účastníků akcí i estetickému vzhledu. 
 

Prořezávka stromů okolo cesty za Cihlů 
V průběhu března a dubna, když pominuly mrazy, byla provedena prořezávka ovocných stromů podél 
cesty za Cihlů. Jabloně, hrušně, švestky a blumy prořezal pan Karel Mráz. Několik uschlých stromů bude 
nahrazeno novými. Za správnou úpravu nás stromy určitě odmění větší úrodou a panu Mrázovi patří 
velké poděkování.  
 

Česká školní inspekce (ČŠI) v MŠ 
Ve dnech 1. až 3. 4. 2019 proběhla v mateřské škole v Řepici kontrola z ČŠI. Bylo to poprvé za šestileté 
období fungování školky. Mezi nejsilnější stránky patřil rozvoj čtenářské pregramotnosti a hlavně pozitivní 
prostředí, které pro děti vytváří celý pracovní kolektiv a spolupráce jak se zřizovatelem, tak i se spolky 
ve vsi. Kladné hodnocení ČŠI nás ujistilo v tom, že práce pracovního kolektivu MŠ pod vedením paní 
ředitelky Veroniky Tomanové je na výborné úrovni. Proto jsme se jakožto zřizovatel rozhodli, prodloužit 
funkční období ředitelky bez výběrového řízení. 
 

Z historie obce 

Události roku 1945 v Řepici 
Dne 23. března 1945 nad Řepicí kroužila 2 letadla hloubkových letců. Kroužila velmi nízko nad zemí, 
takže bylo možné přečíst jejich poznávací značky. Hloubkoví letci měli za úkol ostřelovat důležité věci 



pro válku. Ten den na železniční trati v Častavíně prostříleli z kulometů lokomotivu. Ostřelována byla 
i auta na silnicích, vojenská ale i civilní. Děti se bály chodit do školy.    
 
Dne 26. dubna 1945 ráno přivezla 2 nákladní auta do Řepice 15 německých uprchlíků, kteří byli na základě 
rozhodnutí školní úřadovny 2 dny ubytováni ve škole ve třídě na slámě. Druhý den večer odjeli směrem 
na Vimperk. Ve dne se báli hloubkových letců. 
 
5. květen v obci  
Z pražského rozhlasu byla po poledni hlášena tato výzva: „Voláme československou policii, české 
četnictvo a české vojsko do rozhlasu. Střílejí se zde čeští lidé“. Čilý ruch na návsi a vyvěšení českých vlajek 
upozornilo každého na dlouho očekávanou chvíli – osvobození národa a státu. Mnoho mladých mužů 
odešlo ihned do Strakonic, kde byli ozbrojeni a vysíláni na hlídky důležitých podniků, mostů a silnic. 
Jejich úkolem bylo zastavovat a odzbrojovat Němce. Úkoly to byly velmi nebezpečné a zahynulo při jejich 
plnění několik mužů. Večer rozhlas hlásil, že se ku Praze od Benešova blíží německé tanky a aby jim 
občané nekladli odpor. V Praze německé vojsko kapitulovalo. Do naší obce bylo přiděleno 5 maďarských 
pušek a 100 nábojů pro ozbrojení nočních hlídek. V noci byl stále na návsi ruch. Od Boubína byla slyšet 
střelba dělostřelectva a byly vidět velké záblesky.  
 
V sobotu 6. května dal správce lihovaru Jan Sloup do okna v patře na návsi amplion, a tak mohl zprávy 
poslouchat každý, kdo dosud neměl doma rádio. Po druhé hodině odpoledne rozkřikla se po návsi náhle 
zpráva, že od Strakonic jedou po státní silnici německé tanky. Všem lidem se zatajil dech. Zpráva byla 
však hned vyvrácena novým sdělením, že jsou to obrněné jednotky americké. Budoucí pokolení si proto 
nedovede ani představiti tu nevýslovnou radost a nadšení, které se rozpoutalo v duši velkých i malých 
občanů. Ihned se každý snažil dostat co nejrychleji ke státní silnici (dnes Písecká). To bylo jásotu, když 
mohl každý na vlastní oči spatřit moderní americkou armádu, zamávat a provolat slávu osvoboditelům. 
K veliké radosti všech, zatočily americké tanky do Řepice, kde měly zaujmout vyčkávací postavení. 
To bylo obhlížení a prohlížení! Američané měli tanky ozdobeny červenomodrobílými vlajkami. Škoda, že 
nemohli rozumět všemu, co by jim lid chtěl říci. Každý by jim snesl vše, co má. Lidé jim podávali buchty, 
chléb, šunku, vajíčka, pivo. Američané však nic nechtěli, jen vejce jim byla vítaná. Hned štědře dávali vše, 
co u nás nebylo: cigarety, tabák, čokoládu, pomeranče, žvýkací gumu, čaj aj. Po 3 hodinách odjeli 
Američané směrem ku Praze. Po silnici se valily stále nové a nové kolony a starost o Prahu se tak 
zmírnila.  

 
 
 
Nouzové přistání německého letounu 
8. 5. 1945 letěla skupina německých letadel od severu k jihu. U městské cihelny na louce muselo jedno 
z letadel pro nedostatek benzinu přistát. Letec byl ihned zajat americkými vojáky, kteří hlídkovali v okolí. 
První otázkou Němce bylo, zda ho zajímají Američané nebo Rusové. Letadlo bylo lidmi zničeno.  



 
Američtí tankisté v Řepici 
13. 5. 1945 přijelo do Řepice americké vojsko – tankový oddíl. Zaujalo s tanky palebné postavení – směr 
sever od rybníka Dolejšího až k jižnímu okraji Řepice. Velitelství bylo ve škole. Posádka mimo tankovou 
obsluhu byla ubytována v bytech. V panském špýcharu byl zřízen biograf. Úzký zvukový film byl 
předváděn denně, vždy večer. Chodili tam i místní občané a děti. Američané dbali velmi na hygienu. 
Poškozené věci a odpadky pálili. Velmi si libovali ve sbírkách pistolí, peněz a jiných upomínkových 
předmětů. Mnozí byli velmi pobožní. Chodili do kostela v Řepici, kde míval jejich polní kurát mše. 
Po zpovědi klečeli na zemi, modlili se růženec. Ten měli i v tanku. Jiní zase měli pobožnost v hostinci. 
Americká jídla byla hodně v konzervách. „Tankaři“ byla elitní armáda – z inteligentů – mnoho hodností. 
Byli důvěřiví, hraví, pěstovali míčové hry. Hráli si s dětmi, ty byly stále umazané od čokolády. Některé 
dítě ji jedlo poprvé v životě, stejně jako pomeranč. Na návsi bylo stále živo. Američané odjeli ze Řepice 
27. 5. Snad do Německa. Lidem se pak stýskalo. Loučení bylo srdečné.   
 

Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce schválilo 
• Dočasný pronájem obecních prostorů za účelem výuky firmě Edubba 
• Podání žádosti o zpracování Zprávy o uplatňování územního plánu obce Řepice 
• Bezúplatný převod pozemku p. č. 20/2 v k.ú. Řepice od Úřadu pro zastupování státu   
• Závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řepice za rok 2018 
• Závěrečný účet a účetní závěrku obce Řepice za rok 2018 
• Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Řepice za rok 2018 

 
Inzerce 

OÚ Řepice – prosíme občany, kteří vlastní staré fotografie z Řepice nebo takové, které s Řepicí úzce 
souvisí, o jejich zapůjčení. Oskenujeme je a vrátíme zpět. Předem všem děkujeme. 
 
Pavel Samec – kdo má doma staré známky či dopisy a chtěl by je prodat nebo jen získat přehled 
o hodnotě filatelistického materiálu, ozvěte se na pavelsamec762@gmail.com. 
 
Své požadavky můžete předat osobně v úředních hodinách na OÚ nebo e-mailem na adrese ou@repice.cz 
do konce srpna 2019.  
 
 

Ze života školky 

Mateřská školka duben – červen 
V dubnu jsme s dětmi navštívili krasobruslařské představení na zimním stadiónu, Základní školu FLČ, 
hudební představení ZUŠ. U nás v MŠ se konalo divadlo "Jarní pohádka". Uskutečnila se II. etapa 
komunitní realizace přírodní zahrady společně s rodiči, dětmi a ostatními přáteli školy. Zahradu jsme 
obohatili o nové prvky – smyslový "bosý" chodníček, kuchyňku z palet, autodráhu, kompostér a hmyzí 
hotel. Také v naší školce natáčela reportáž regionální TV Šrumec. Největší událostí měsíce byla návštěva 
České školní inspekce, poprvé za působení školy. Hodnocení naší školy bylo velice pozitivní, plné znění 
inspekční zprávy naleznete na portálu ČSI.  
 
V květnu jsme vystupovali na akci obce "Den matek" s pásmem na téma rodina. U nás bylo divadlo "Sůl 
nad zlato", hudební představení "O mašince", interaktivní program "Chléb". Navštívili jsme Den dětí se 
záchranáři na hasičské stanici ve Strakonicích. Předškoláci absolvovali hudební a výtvarné talentové 
zkoušky ZUŠ. Proběhl zápis do naší MŠ, obsadilo se všech 6 volných míst, dětí přišlo více, než jsme mohli 
umístit.  
 
V červnu se konalo kouzelnické představení, navštívily nás děti ze ZŠ FLČ, jeli jsme na školní výlet 
do EKOcentra Dřípatka v Prachaticích, navštívili jsme řepickou knihovnu a předškoláci byli pasováni 
na čtenáře, spali jsme ve školce při pyžamové party, děti se účastnily malování na obličej a němčináři 
vyrazili na výlet do Bavorska. Nejdůležitější událostí byla závěrečná besídka s loučením s předškoláky, 
které se jako obvykle neobešlo bez slziček dětí, pedagogů i rodičů.   



 
Děkuji všem za spolupráci v uplynulém školním roce a přeji pohodové prázdniny.  
Bc. Tomanová Veronika, ředitelka MŠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Fotosoutěž 2019 

Fotosoutěž 2019 - Lidé, sport, příroda na Řepicku 
Děkujeme všem, kteří zaslali své fotografie do soutěže. Úplně první snímek nám zaslala pí Martina 
Paulusová. 

 

Modřence u kostela  



Řepické babči – 10 let 

Spolek dam starší generace, které se od roku 2009 pravidelně schází každý čtvrtek k nácviku tanečních 
a hudebních vystoupení. Jejich věhlas se postupně rozšířil nejen po strakonickém okrese, ale 
i na Blatensku, Horažďovicku, Písecku, Prachaticku. Bez Řepických babč se neobešla žádná akce v Řepici. 
Jak vznikly? Komise, která hodnotila vesnice v rámci soutěže Vesnice roku, přijížděla většinou 
v dopoledních hodinách a málokdo z občanů si mohl vzít z práce dovolenou. A tak babči zajišťovaly část 
programu. A protože se jejich vystoupení líbila, začaly pod vedením Lucky Samcové secvičovat další 
taneční i herecká představení, jejichž choreografie Lucka sestavovala. V současné době vedení převzala 
Vlaďka Bračoková, která úspěšně pokračuje ve vymýšlení a nacvičování dalších krásných přestavení. 
Celkově společně nacvičily 25 různých druhů vystoupení, které předvedly více jak 200krát. (Pozn. téměř 
2 vystoupení za každý měsíc). A to množství kostýmů, které ušila Alenka Kodýdková za pomoci Věrky 
Chmelové! 
Po celých 10 let Řepické babči rozdávají radost, úsměvy a s velkou dávkou nadsázky si dokáží dělat legraci 
sami ze sebe. Dokázaly všem, že věk je pouze „nějaké“ číslo, a že pokud je chuť, nadšení a ochota se 
setkávat, může vzniknout něco, co pobaví i ostatní. Jejich elán a nadšení je jasným důkazem, že nechtějí 
zůstávat v pozadí dění v Řepici. Děkujeme jim za to a přejeme, ať jim ještě dlouho vydrží to jejich 
nakažlivé nadšení. Přejeme hlavně pevné zdraví a těšíme se na jejich další vystoupení.    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mažoretky 2009                  Boky jako skříň 2019  
      

Ohlédnutí zpět 

Akce konané od dubna 2019 

Aprílová veselice 
V sobotu 30. března 2019 uzavřely Řepické babči 
plesovou sezónu v Řepici svou tradiční 
Aprílovou veselicí. Samy v rámci programu 
předvedly průřez ze svých vystoupení a sklidily 
velký potlesk a uznání od všech. O předpůlnoční 
překvapení se postarali Řepičtí ochotníci, kteří 
připravili nové zajímavé vystoupení se 
světelnými efekty. Nechyběla ani tombola, která 
byla opět velmi bohatá. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
          Pštrosi 
 
 
 



Pingpongový turnaj 
V sobotu 20. dubna 2019 se v Ratejně konal již 
3. ročník velikonočního turnaje v pingpongu. Na 
organizaci této akce se podílí p. František 
Náprstek (hostinský v Řepici) a Štěpánka 
Krejčová. Urputné boje probíhají na třech 
stolech, systémem každý s každým. Letos se 
účastnilo 7 hráčů a hrálo se 42 zápasů. Každý 
účastník obdržel cenu a diplom, ale první tři 
místa a tím hlavní ceny (soudky značkových piv) 
získali: 1. místo – Dominik Barborka, 2. místo – 
František Náprstek, 3. místo – Soňa Krejčová. 
Gratulujeme! 

 
Stavění májky a slet čarodějnic 
Jako již tradičně poslední dubnový den postavili chlapi před řepickou hospodou, opět ručně, májku 
a od kostela přiletěly malé i velké čarodějnice. Oceněni byli i vítězové hodu koštětem do dálky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den matek 
Sobotní odpoledne 4. května 2019 se v Ratejně 
neslo v duchu oslavy Dne matek a zároveň 
překvapení v podobě poděkování členkám 
slavného řepického spolku Řepické babči, které již 
působí na scéně 10 let. Své vystoupení předvedly 
děti z řepické mateřské školky pod vedením 
Veroniky Tomanové a Moniky Majerové. 
O úžasný hudební zážitek se postaraly jejich starší 
kamarádky Lucinka Bračoková, Zuzanka 
Dubědová, Sofinka Holá a Nelinka Vlčková. 
Vrcholem hudebního pásma bylo vystoupení Soni 
Krejčové a pomyslnou třešničku na dort posadil 
svou hrou na piano Ondřej Krejčí. Řepická 
kronikářka a ředitelka TV Řepice připravila video 
průřez z uměleckého života Řepických babč 
a zároveň fotoknihu, kterou jako dárek dostala 
každá členka tohoto spolku. Svou troškou 
do mlýna přispěli i Řepičtí ochotníci hudebním 
vystoupením z filmu Trhák. Dle ohlasů se všichni 
dobře bavili.  
 
 



Dětský den 
V sobotu 1. června se v rámci dne dětí uskutečnila Řepická olympiáda. Děti soutěžily v pěti kategoriích 
v královské disciplíně desetiboj. Z řeckého pohoří Olymp sestoupilo i 13 bohů, zazněla olympijská hymna, 
slib, vyvěšena byla olympijská vlajka a samozřejmě byl slavnostně zapálen i olympijský oheň. Na stupních 
vítězů byly sportovcům předány pravé medaile a ostatní, krom dalších pěkných cen, získali medaile 
čokoládové. Všechny děti se maximálně snažily získat co nejvíce bodů a vyhrát. Příjemnou atmosféru 
podpořilo i počasí. Poděkování patří všem, kteří jakkoli pomohli s přípravou a samotným průběhem. 
Do olympiády se zapojila i řepická mládež a věnovala svůj volný čas malým kamarádům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Olympijští bohové       Hod oštěpem 
 
Bleší trhy v Řepici   
Jak vlastně vznikla myšlenka pořádat „blešáky“ v Řepici? 
Poprvé jsem knížecí stodolu navštívila na oslavách vesnice roku v roce 2012. Když jsem viděla ten prostor, 
tu atmosféru při takovém množství lidí, problesklo mi to hlavou hned, „tak tady by to šlo“. Inspirací pro 
nás byly burzy v Německu, kde člověk pochopí smysl, proč to lidé dělají. Nejen pro výdělek, ale i kvůli 
tomu, že je jim líto danou věc jen tak vyhodit. Mohla by možná ještě někomu dobře posloužit. Není tam 
totiž výjimkou, že lidé nabízí panenku bez ruky nebo úplně rezavou rašpli, a přece se kupec najde i na 
toto.  První řepický blešák se pořádal na jaře 2013 se 43 prodávajícími. Byl to v té době první blešák 
zaměřený na dětské zboží na Strakonicku a postupem času jsme toto prvenství ještě posílili. Nyní přijíždí 
na jarní i podzimní burzy okolo 120 prodávajících a už nejen s dětským zbožím. Určitý druh adrenalinu 
začíná již při rezervování stolů. Kapacita knížecí stodoly a pronájmu stolů je omezená, a proto stodola je 
schopná být „vyprodaná“ již v 10 hod ráno první den rezervací. Ostatní prodávající jdou s vlastními stoly 
na hřiště.  
Rádi bychom rozšířili okruh kupujících i za hranice strakonického okresu, proto prosíme všechny, kdo 
mají možnost šířit informace o této akci dál, ať nám dělají reklamu. Kupujících není nikdy dost. Na závěr 
bychom chtěli poděkovat obyvatelům Řepice za schovívavost v těchto dvou dnech v roce, kdy parkuje 
přes 200 aut doslova „kde se dá“. 
 
 

Odpady a obec Řepice 

Jako každá obec tak i Obec Řepice se v oblasti nakládání s odpady řídí Zákonem o odpadech 185/2001 Sb. 
v aktuálním znění. Ten obci ukládá povinnost stanovit v obecně závazné vyhlášce systém shromažďování, 
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jejím území. Obec může touto 
vyhláškou rovněž stanovit systém nakládání se stavebními odpady produkovanými na jejím katastrálním 
území nepodnikajícími fyzickými osobami. Obec je povinna zajistit mimo jiné i místa pro odkládání 
veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím 
katastrálním území. Zároveň je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek 
komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky 
rozložitelných odpadů.  
 
Tolik říká legislativa a jak je tedy odpad řešen v rámci naší obce? 
 



NEBEZPEČNÉ ODPADY – tyto odpady, popř. obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které 
mohou ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí. Proto musí být odstraněny ve speciálních zařízeních, 
z čehož tedy plyne – tento odpad nesmí být uložen do běžné popelnice na směsný odpad, jedná se 
především o barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Tyto 
odpady občané obce Řepice mohou odevzdat při jarních a podzimních sběrných dnech.  
 
PAPÍR – v Řepici je sběr separovaného papíru řešen modrými kontejnery na papír. Třídění papíru není 
nikterak složité, odkládat do těchto kontejnerů můžete např. časopisy, noviny, sešity, knihy, papírové 
obaly, krabice, lepenku. Krabice je nejlepší ukládat do kontejneru rozložené!  
Jakkoliv znečištěný, mastný nebo promáčený papír do těchto kontejnerů NEPATŘÍ! 
 
PLASTY – separované plasty se v Řepici řeší žlutými kontejnery na plast. Vzhledem k tomu, že třídění 
plastů na jednotlivé materiálové komodity je vcelku složité, a hlavně v čase proměnlivé, úplně postačí 
z pohledu občana jediné: veškeré neznečištěné plasty odložit do žlutého kontejneru, PETky mohou být 
ideálně jednoduše plošně sešlápnuté kvůli maximálnímu využití kapacity kontejnerů.  
Co do žlutých kontejnerů nepatří: pěnový polystyren (při svozu popelářským vozem dojde k jeho 
rozlisování a znehodnocení ostatních plastů, které musí být zpracovatelům dodávány bez příměsí jiných 
plastů). Dále sem nepatří: jakékoliv plenky a plenkové kalhotky, použité zahradní folie a netkané 
textilie!!!, podlahové krytiny (PVC lina), novodurové trubky a obaly se zbytky potravin, od chemikálií 
a nebezpečných látek!  
Vzhledem k tomu, že firma zpracovávající obsah žlutých kontejnerů vytřiďuje zároveň i nápojové 
kartony, je možné je v Řepici odkládat společně s plastem do žlutých kontejnerů. Opět platí, nápojový 
karton by neměl být silně znečištěn! 
 
SKLO – separované sklo je odkládáno do zelených kontejnerů na sklo. Vzhledem k vybavení společnosti, 
která separované sklo zpracovává již není třeba třídit sklo na barevné a bílé, stroje to již dovedou za nás. 
Do zelených kontejnerů patří téměř veškeré sklo (lahve, sklenice, tabulové sklo z oken a dveří)!  
Jakákoliv keramika, porcelán, autoskla, zrcadla nebo drátosklo do zelených kontejnerů NEPATŘÍ!!! 
ŽÁROVKY a ZÁŘIVKY nepatří do kontejnerů na SKLO!!! 
 
KOVY – jejich sběr může probíhat prostřednictvím výkupny druhotných surovin, např. f. CELIA-CZ, 
s.r.o., Řepice 126, kde za ně dostanete peníze, nebo je také můžete odevzdat ve sběrném dvoře f. ROS, a.s.  
Do sběrných surovin bychom neměli nosit plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, domácí 
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. Na sběr 
všech těchto odpadů slouží pro naší obec sběrný dvůr v ROS a.s.  nebo již výše zmíněné jarní a podzimní 
sběrné dny.  
Samostatnou kapitolu tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví 
na autorizovaných vrakovištích. 
 
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD – veškerý biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 
pocházející z domácností a z údržby zahrad mohou občané odvážet do bývalé silážní jámy za odchovnou 
prasat, obsah jámy odváží 1x ročně firma Kompostárna Jarošovice. 
 
ELEKTROODPAD – staré a vyřazené elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru“, to 
znamená, že je můžou občané Řepice bezplatně odevzdat jak při sběrných jarních a podzimních dnech 
nebo také rovnou ve sběrném dvoře v ROS a.s. 
Pro veškeré drobné baterie a monočlánky je instalována v antikvariátu v budově obecního úřadu nádoba 
na jejich uložení. 
Zároveň je v antikvariátu umístěna nádoba na odložení použitých výbojek, úsporných zářivek 
a lineárních zářivek do 60 cm. Likvidaci provádí pro obec specializovaná firma opět zdarma v rámci 
„zpětného odběru“. 
 
JEDLÉ OLEJE a TUKY – od 1.1.2020 bude obec ze zákona povinna umožnit občanům třídění 
upotřebených jedlých olejů a tuků. Obec připravuje toto rozšíření třídění odpadu, které budou moci 
občané vhazovat v uzavřených plastových nádobách, např. nepoškozených PET lahvích, do kontejnerů, 
které k tomu budou určené. O této možnosti budete včas informováni. Zatím i nadále platí, že tento 
odpad můžete v uzavřených nádobách odevzdávat ve sběrném dvoře firmy ROS, a.s. Je absolutně 
nevhodné vylévat tuky a oleje do záchodu! Jde o to nejhorší řešení. Tuk ulpívá na stěnách kanalizačních 
trubek a ucpává je! Jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní 



prostředí. Použité oleje jsou přitom cennou surovinou, která může být využita například 
v energetice, hodí se i pro výrobu biopaliv nebo maziv a podobně. 
 
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD – sběr velkoobjemového odpadu zajišťuje obec 2x ročně přistavením 
kontejnerů, kam mohou občané odvážet např. starý nábytek, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechniku, železo, plechovky od barev, textil apod. Odvoz a likvidaci zajišťuje firma ROS, a.s., 
u které je možné si objednat a zaplatit přistavení velkoobjemového kontejneru v případě, že v určitém 
časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství např. při rekonstrukci domu. V těchto 
případech si občané zaplatí také likvidaci sami. 
 
A co ostatní odpad?! Kam s tím? 
V případě, že si nejste jisti, jak správně likvidovat konkrétní odpad, doporučujeme webové stránky 
www.trideniodpadu.cz, kde je v oddílu – kam s tím abecední seznam odpadů a popis jejich správné 
likvidace. Popř. můžete kontaktovat firmu Recyklace odpadů a skládky a.s. tel. 383 321 858, kde Vám 
poradí, jak likvidaci odpadu řešit v našem regionu zcela konkrétně. 
 
ORGANIZACE SVOZU ODPADŮ v rámci obce ŘEPICE 
V naší obci jsou dvě sběrná hnízda na tříděný odpad: u bytovky a za bývalou odchovnou prasat. Koncem 
loňského roku byla posílena o 1 kontejner na plast a 1 na papír. 
Tříděný odpad vyváží firma ROS a.s. 
 – plast 1x týdně – úterý nebo čtvrtek,  
 - papír 1x za 14 dnů v pondělí v lichý týden,  
 - sklo 1x za 6 týdnů, popř. operativně dle naplnění kontejnerů. 
 
Směsný komunální odpad (popelnice) vyváží Technické služby Strakonice 1x za 14 dnů v pátek v lichý 
týden. 
 

TŘÍDIT ODPADY MÁ SMYSL! 
 
Třídit odpady má hned několik pozitivních přínosů: 
 
EKONOMICKÝ  
Obec Řepice má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., která se zabývá podporou systému 
třídění a využití odpadů. Za třídění odpadů poskytuje EKO-KOM obci finanční odměnu. Ta v roce 2018 
pro naši obec činila 73 037 Kč. Pouze pro zajímavost za tunu papíru firma do obce vrací 1 600 Kč, za tunu 
plastu 5 376 Kč, za tunu skla 199 Kč a za tunu nápojového kartonu 5 100 Kč. V prvním čtvrtletí letošního 
roku bylo v obci odevzdáno: papír 2,511 t; plast 2,257 t; sklo 0,867 t a nápojový karton 0,021 t, což činí cca 
16 430 Kč, v průměru o cca 2 000 Kč méně ve srovnání s loňským rokem. Tyto získané prostředky pak 
může obec použít pro např. vybavení, rozšíření nebo vylepšení dalšího nakládání s odpady. 
Čím více vytřídíme, tím více peněz dostaneme a zde je jistá šance nezvyšovat výši poplatku 
za odpady! 
 
EKOLOGICKÝ   
Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto 
také velký ekologický význam.  
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2018: 
vytřídil každý Čech průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony) + 14 kg kovů 
73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady 
71 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci 
díky třídění bylo v roce 2018 zachráněno 29 km2 přírody 
 
Zlepšíme životní prostředí! 
Spalováním plastů v domácích kamnech a kotlích vznikají nebezpečné karcinogenní látky, které se 
uvolňují v kotelně i v komíně. Pálením plastů ohrožujete zdraví svoje i vašich sousedů. Neničte si tedy 
zdraví a třiďte odpad. 
 
Chráníme neobnovitelné zdroje! 
Vytříděné odpady jsou surovinou pro další výroby. Z recyklovaných plastů se vyrábějí různé stavební 
prvky, ploty, dlaždice, palety, funkční oblečení pro sportovce, obaly. Např. dresy našich hokejových 
reprezentantů jsou vyrobeny z recyklovaných surovin. 



 
ZÁVĚREM: 
V návrhu nového zákona o odpadech je i návrh poplatku za ukládání odpadů na skládky v ČR, který 
zvyšuje od roku 2021 průběžně do roku 2030 poplatek za skládkování 1 tuny odpadu z „klasických“ 
popelnic z 500 Kč (stav od roku 2009 do roku 2020) na 1 850 Kč!!!  
 
Bude tedy záležet především na nás občanech, jak vysoký bude místní poplatek za likvidaci odpadů! 
Přispět může každý tím, že bude třídit odpad zodpovědně, velké rezervy se ukazují v třídění biologicky 
rozložitelných odpadů především z domácnosti, kterých „klasické“ popelnice obsahují velké množství.  
 

PROTO TŘIĎME ODPAD, MÁ TO SMYSL A V NEDALEKÉ BUDOUCNOSTI TO BUDE MÍT STÁLE 
VĚTŠÍ MINIMÁLNĚ EKONOMICKÝ SMYSL PRO KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE! 

 
Řepíkův sportovní okruh 



 

 

 

 

 

 

 

      Prořezávka stromů okolo cesty za Cihlů 
 
 

 

 

 

     Alej za Cihlů 

 

 

                Nové ohniště ve dvoře OÚ 
 

Pozvánky 
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