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Advent
     V neděli 1. 12. 2019 jsme na návsi vyslechli dva vánoční koncerty, podpořili
prodejce  na  adventním  trhu,   zahřívali  se  teplými  nápoji  i  vřelými  slovy  a
zatleskali krásnému rozsvícenému stromku. Tak začal u nás adventní čas, který
je  dobou zklidnění,  rozjímání,  časem nadějí  a  druhých šancí.  Užijte  si  ho  v
pohodě a bez stresu, s lidmi, které máte rádi.

                                             Veras
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Obecní úřad informuje
Česko zpívá koledy

     Letos jsme se opět přihlásili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy,
která  se  na  strakonicku  koná  pod  záštitou  Strakonického  deníku.  Koledy  si
společně   zaspíváme  ve  středu  11.  prosince  2019 v  18:00 hod  u  vánočního
stromku před OÚ (v případě špatného počasí v Ratejně). Přijďte se připojit k
tisícům zpěváků po celém česku.

Vítání občánků

     V neděli 15. prosince 2019 od 14:30 hod proběhne v mateřské školce v
Řepici  vítání  nově narozených řepických  občánků.  Srdečně  zváni  jsou  nejen
rodiče a příbuzní ale i ostatní občané Řepice.

Vánoční koncert

     V sobotu 14. prosince 2019 od 16:30 hod se v kostele sv. Máří Magdalény v
Řepici  koná  vánoční  koncert  pěveckého  sboru  ZŠ Čelakovského  Strakonice.
Všichni jste srdečně zváni na tuto jedinečnou událost.     

Setkání s koledou

     Zveme  všechny  občany  na  již  tradiční  setkání  s  koledou  na  Štědrý  den
24.prosince 2019 od 14:00 hod u stromečku před OÚ. Přijďte si zazpívat koledy,
připít si svařákem a letos si opět budete moci odnést domů Betlémské světlo, tak
si s sebou nezapomeňte vzít lucerničku. 

Novoroční pochod

     Ve středu 1. ledna 2020 v 14:00 hod bude již tradiční Novoroční pochod
kolem Řepice. Těšíme se na vaši účast.

Obecní ples 

     V sobotu 25. ledna 2020 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční již jedenáctý
ročník  Obecního  plesu.  Připraveno  bude  předtančení,  vystoupení  břišních
tanečnic  i  hodnotná  tombola.  K  tanci  a  poslechu  hraje  skupina  Renesance.
Vstupné 120 Kč; předprodej vstupenek na Obecním úřadě v úředních hodinách. 



Knihovna

     Od října je změna provozní doby: otevřeno bude každé úterý od 17 do 18
hodin a každou středu od 18 do 19 hodin.
     Také jsme zahájili KNIŽVENT aneb Advent začíná knížkou. Máme nový
soubor 80 knih, vypůjčených ze Strakonic a několik našich nově koupených.
Poslední  středu  v  listopadu  jsme  vytvořily  (děti  a  knihovnice)  perníkový
adventní kalendář a nejpilnější čtenáři ho mohou ochutnat.

    Veras

Přednášky

     Ve čtvrtek 16.1.2020 zahajujeme už 15. cyklus přednášek – pan Petr Pavlík
nám bude zajímavě povídat o Ugandě. Další čtvrtek 23.1. se „přesuneme“ do
Himalájí – pan Mirek Motejzík nám přiblíží, jak zvládl Mera Peak bez nohy.
30.1. budeme pohodově s panem M. Křivancem na Havaji, o týden později 6.2.
bude mít paní L. Leischnerová už 3. pokračování o NP v USA. Vždy v Ratejně
od 19 hodin, každý čtvrtek až do jara. Těšte se a neváhejte přijít!

Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky

     Na konci měsíce listopadu byly na sběrná místa v obci dodány nádoby na
sběr použitého kuchyňského oleje a tuků. Tuky a oleje vhazujte do nádob v
uzavřených plastových obalech,  předejdete tak vylití  oleje do nádoby a jeho
znehodnocení. 

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 prosinci má své narozeninové výročí pan Karel Skalický (71 let) a pan
Václav  Šavrda  (76 let).  Přejeme  vše  nejlepší,  hodně  štěstí,  zdraví  a  pohody
v osobním životě.
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