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Dušičky a halloween ozdobil modrý úplněk 

 

   Úplněk na obloze mezi Ratejnou a kostelem z 31. října 2020 se jmenuje modrý 

ne podle barvy, ale protože je vzácný. Jen výjimečně se stává, aby byly dva 

úplňky v jednom měsíci a právě letošní říjen se tak stalo (ten první úplněk byl 1. 

října). Nejbližší další bude v srpnu 2023. 

 

   Pěkný pohled na něj byl i ze hřbitova, kde téměř na každém hrobu svítila 

světýlka za zemřelé. To mě inspirovalo zorganizovat akci pro děti – viz uvnitř v 

kapitole Knihovna. 

 

 

Veras  
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Zahájení adventu 

 

     První adventní neděle letos vychází na 29. listopadu. Jak už se to v letošním 

roce stalo skoro pravidlem, i tato akce bude ještě vyžadovat speciální přístup a 

neuskuteční se v režimu tak, jak jsme byli všichni zvyklí. Nikdo není schopen 

odhadnout, co nás v tento den bude čekat, co vše nám současná koronavirová 

situace dovolí. 

     Co ale již teď víme se stoprocentní jistotou je, že nám na návsi bude opět stát 

krásný velký vánoční strom. V podvečer tohoto svátečního dne se rozsvítí a my 

budeme doufat, že se u něj všichni na Štědrý den sejdeme, společně si 

zazpíváme vánoční koledy, popřejeme si krásné svátky a lepší budoucnost. 

 

 

Čertovské peklo 

      

     Pekelná čertovská brána v Knížecí stodole zůstane letos zavřená a jeden rok 

necháme početnou pekelnou skupinu odpočinout a spát. Obdrželi jsme ovšem 

nabídku od Mikuláše, andělů a čertů, zda by se jejich návštěva mohla uskutečnit 

jednotlivě na zahradách zlobivých i hodných cácorek a uličníků. Tato varianta se 

nám zdá vzhledem k situaci zatím reálná při dodržení všech bezpečnostních 

opatřeních, která budou 5. prosince v platnosti. 

     Kdo by měl zájem o zapsání do knihy hříchů a vykoupení svých ratolestí 

básničkou Mikuláši, prosím ozvěte se do 27. listopadu na tel.: 722 966 698. Poté 

by Vám Mikulášská parta poslala potvrzení z pekelných krajů a instrukcí, kdy se 

máte bát a připravit dudlíky pro čertovská miminka   

 

 

Knihovna 

 

     Vzhledem k letošní pandemii, kdy je opět zakázaný provoz knihoven, 

nemůžeme ani zorganizovat vyřezávání dýní. Každý si musí doma sám vyrobit 

něco strašidelného, bude-li mít chuť. A pro děti mám návrh, co by mohly 

podniknout v tento dušičkový čas: určitě nevíte, že na našem hřbitově je 

pochován pan profesor matematiky z píseckého gymnázia František Talafous, 

který spolu s Františkem Vejsadou vydal učebnici Sbírka úloh z matematiky pro 

střední školy.  (Až bude knihovna opět otevřená, mohu zapůjčit.) Pan profesor 

měl spoustu dalších zálib, mj. hudbu a výtvarné umění. Jeho manželka byla 

dlouho nejstarší občankou v Řepici, zemřela v srpnu 2013, kdy jí bylo 101 let. 

Objevíte-li jejich hrob a na papír napíšete, co je na náhrobku a údaje se svým 

jménem vhodíte do schránky na OÚ, odměna vás nemine. Jenom prosím, choďte 

na hřbitov jen ve dvojicích a s rouškami!             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. 

 

 

Humanitární sbírka – Diakonie Broumov 

 

     Letos se na nás s předstihem obrátila Diakonie Broumov s prosbou o 

uspořádání humanitární sbírky. Věci je možné odevzdat na obecním úřadě 

v úředních hodinách a to od 23. listopadu 2020 do 27. listopadu 2020. Je tedy 

dostatek času na přípravu. 

Co je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony, látky, funkční domácí potřeby (nádobí bílé i černé), přikrývky, 

polštáře a deky, hračky, školní potřeby, noviny, časopisy, knihy, nepoškozenou 

obuv, kabelky, tašky, batohy, peněženky.  

Co není možné darovat: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské 

kočárky – ty se transportem znehodnotí; znečištěný a vlhký textil. 

     Věci je nutné zabalit do igelitových pytlů nebo krabic tak, aby se 

transportem nepoškodily. 

 

 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme 

 

     V listopadu má své narozeninové výročí pan Josef Pořízka (77 let), paní 

Růžena Uhrová (74 let) a pan Jiří Chmela (74 let). Oslavencům přejeme vše 

nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě. 
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