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Ročník XVIII                                                                      číslo 5 – květen 2020 

 

Napsali o nás 10.8.2011 

 

     Článek v týdeníku Strakonicko má název V Řepici se klube nová náves a je 

o nových chodnících a rozšíření prostoru pod kostelem, který slouží také jako 

zábrana rychlým jízdám z Rovné do Řepice. 

     V současné době sledujeme, jak postupně rostou a rozkvétají loni zasazené 

keříky na záhonech pokrytých kůrou. 

Veras  
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Obecní úřad informuje 

 

Dětský den 

 

     Milé děti a rodiče, 

      na začátku roku jste většina z Vás dětí ani nevěděla CO je to vir, natož co 

dokáže způsobit.  10. března byl smích na tváři „super, není škola“, ale když 

došlo na to, že nemůžete vidět své kamarády, sousedy, babičky, dědečky, 

nemůžete jít na hřiště, koupit si hračku do Dráčíku…. už to tak „hrozně fajn“ 

nebylo. Jaro jsme prožili všichni jinak než obvykle.  Možná to mnozí z nás cítí 

i jako pozitivum. Uvědomili jsme si, že když se všechno takto na chvíli zastaví, 

uklidní, není to až tak od věci. Nyní, na začátku května, když už je aspoň trochu 

vidět světlo na konci tunelu, tak se nám dýchá lépe.  

     Jaro tedy uteklo, ani nevíme jak a začátek června se každý rok vyznačuje 

oslavou Vašeho svátku – SVÁTKU DĚTÍ. V minulých letech jste soutěžily 

společně.  Tento rok nám to situace nedovolí, ale vůbec to nevadí. Je spoustu 

jiných možností, jak hrát i na dálku. Právě během krizového stavu Vás hezké 

počasí vytáhlo po naší vsi na procházku. Většina z Vás ale šla tam, kde jste to 

znaly. Náš život se ještě nějaký čas nedostane do starých kolejí, proč tedy 

nevyužít  volného  času   a  Řepici  neprojít  skrz  naskrz  formou   hry.  V  pátek  

22. května 2020 budou ve vývěskách a na webových stránkách obce zveřejněny 

instrukce ke hře, která bude trvat až do 1. června. Máte tedy 11 dní na to, vše 

projít. Můžete jít s rodiči, prarodiči, samy, s kamarády, pěšky, na koloběžce i na 

kole. Instrukce si můžete vyfotit do mobilu, tudíž je budete mít stále u sebe. 

Tato hra není jen pro Vás, ale i usnadnění pro rodiče, aby měli pro Vás CÍL, 

kam na odpolední procházku vyrazit. Každá motivace zvednout děti z pokojíčku 

se počítá.  Všechny soutěže by měly být oceněny, a to i ta Řepická. Každé dítě, 

které splní vše, co bude zadáno, dostane odměnu.  Vždyť je to přece VÁŠ 

SVÁTEK 😊 
 

 



Za bezohledné parkování na trávě hrozí pokuta až deset tisíc korun 

 

     Už v loňském roce jsme zaznamenali, že někteří řidiči parkují svá vozidla na 

travnatých plochách na různých místech v Řepici a v některých místech trávu 

zcela likvidují a rozjíždí zde široké a hluboké krátery. Omezené parkovací 

možnosti nejsou omluvou. Zničený trávník a parkování na trávě je příkladem 

neúcty k lidské práci a přírodě. Protože příklady táhnou, strhávají se ostatní 

řidiči k následování. Zvláště mladiství a děti dostávají špatný příklad, který se 

může stát „normou“. 

     Zeleň má významný vliv na lidské zdraví a úbytek zeleně lidské zdraví 

ohrožuje. Tráva, keře a stromy vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují 

prach a škodliviny, hubí choroboplodné mikroorganismy, tlumí hluk. 

Vyrovnávají teplotní extrémy a jsou zdrojem vláhy. 

     Pokud někdo stále odmítá naslouchat pláči trávy a volání přírody, ať již z 

neznalosti, pohodlnosti, lhostejnosti, sobeckosti, je vhodné nakonec upozornit na 

právní výklad. Řidiči se zde dopouštějí přestupku poškozování a neoprávněného 

záboru veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně 

prospěšného zařízení - Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, § 

5 odst. 1, písm. g) - přičemž podle právního výkladu nezáleží na tom, kdo toto 

prostranství vlastní, jestli např. obec, nebo soukromý vlastník. Definice 

veřejného prostranství zní: ,,Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému 

bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k 

tomuto prostoru“. Za porušení § 5/1 písm. g) Z. č. 251/2016 Sb. může strážník 

příkazem na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč, ve správním řízení pak 

fyzické osobě hrozí až 50.000 Kč 

     Chtěli bychom tímto článkem apelovat na řidiče, aby byli ohleduplní k 

životnímu prostředí. V opačném případě upozorňujeme, že jim hrozí postih. 

 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad 

 

     V sobotu 23. května 2020 od 8:00 do 12:00 hod. bude v hospodářském dvoře 

u požární zbrojnice přistaven kontejner na velký odpad.   

 

 



Knihovna 

 

     Když jsem psala v minulém Zpravodaji o akci Noc s Andersenem, netušila 

jsem, že se letos neuskuteční. A spousta jiných akcí odpadlo nebo se přesouvá na 

pozdější dobu. Dobrá zpráva pro knihovny a čtenáře: od pondělí 27.4. už mohou 

knihovny zahájit provoz, samozřejmě s přísnými hygienickými opatřeními. 

Takže v úterý 28.4. od 17 hodin zahájila naše Obecní knihovna provoz a bude 

nadále otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin a ve středu od 18 do 19 hodin. A 

ještě jedna dobrá zpráva: je vyhlášena amnestie na vrácení knih do 11.5.2020! 

     Nové knihy zakoupené v Knižním klubu přes internet: Devátá, I. DŽUNGLE 

V KUCHYNI, Jarolímková, S. SLAVNÉ ČEŠKY A JEJICH BLÍZCÍ a od stejné 

autorky SLAVNÍ ČEŠI A JEJICH BLÍZCÍ, pro děti Samová, V.L. DENÍK 

ODHODLANÉ PRUDILKY FANY A JEJÍ RADY. 

Veras 

      

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového palivového dřeva ve 1, 2 – 4 metrových 

výřezech, cena 500 Kč za prostorový metr. Jakékoliv množství. V případě 

zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.: 724 524 566. 

 

 

 

 

  

 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme 

 

     V dubnu měli své narozeninové výročí paní Jana Homolková (80 let), paní 

Soňa Roudnická (87 let), paní Zdeňka Vacková (90 let), pan Jaroslav Vinš (82 

let), paní Václava Šavrdová (71 let) a pan Václav Mígl (72 let).    

     V květnu má své narozeninové výročí paní Věra Hrušková (76 let), pan 

Svatopluk Skála (74 let), pan Jan Balada (71 let) a paní Helena Karlovcová (76 

let).  

     Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody 

v osobním životě. 
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Obecní úřad Řepice 

Řepice 1 

386 01  Strakonice 

telefon/fax: 383 326 545, 724 181 029 

e-mail: ou@repice.cz; web: www.repice.cz 

číslo účtu: 78-945210277/0100 

Úřední hodiny: úterý 17-19 hod, středa 8-12 hod, čtvrtek 16-18 hod 
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