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Informace občanům 

Slovo starostky 

Vážení spoluobčané, 
prosinec je u konce a rok 2020 necháme za chvíli za zády. Rok plný zvratů a změn, úspěchů i neúspěchů, štěstí 

i smutku. Tento rok nás všechny opravdu zkoušel, snad ve všech směrech, co všechno ještě vydržíme. Ustáli jsme 

vše se ctí. Před námi je vidět rok nový, rok 2021. V tomto roce pro vás opět plánujeme uspořádat společenské, 

kulturní i sportovní akce. A že od řečí k činu není daleko, hned tou první akcí je společný novoroční výšlap na 

Jaslov k Jaslůvce, kde si budeme moci opéct buřty a z Jaslůvky vidět naši krásnou vesnici jako z ptačí 

perspektivy. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší výzvy v prosincovém Zpravodaji obce Řepice a pomohli nám ozdobit 

vánoční strom na návsi. 

Společně si budeme přát, aby nám ten nový rok přinesl více svobody, zdraví, štěstí, bezstarostnější 

a optimističtější život a toleranci k blízkým a sousedům.  

Nevzdáme to, jedeme dál!       Vlaďka Tíkalová – starostka 

 

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Řepice za rok 2020 

V úterý 13. října 2020 proběhlo na obecním úřadě dílčí přezkoumání hospodaření obce Řepice za rok 2020 
– dílčí audit. Obec kontrolou prošla bez zjištěných závad. 
 
Plán žádostí o dotace v roce 2021 

 Jihočeský kraj – Program obnovy venkova – oprava kamenné zdi, štítu Ratejny a průjezdu v budově 
OÚ 

 Jihočeský kraj – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Rekonstrukce 
vodovodu na p. č. 169/5 – 65/154, k.ú. Řepice (U Křížku) 

 Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova – Obnova místní komunikace 
„Na Skalce“ 

 

Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Řepice schválilo: 

 návrh rozpočtu na rok 2021  

 návrh na střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2023  

 zprávu o uplatňování územního plánu obce Řepice 

 podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 realizaci akce „Oprava dřevěných vrat na Knížecí stodole“ 

 

Ze života školky 

Vážení rodiče, milí Řepičáci, 

letošní rok 2020 se nesl bohužel hlavně v duchu pandemie COVID 19 a s ní spojenými vládními 
opatřeními, které se na nás bohužel stále valí. Opatření samozřejmě postihla i naší mateřskou školu, 
a proto mnoho akcí bylo buď zastaveno, nebo se vůbec nekonaly. Přesto jsme se všichni snažili, aby chod 
mateřské školy byl co nejméně postižen a vše, hlavně pro děti,  zůstalo takzvaně „normální“. 
 
V září předškolní a starší děti začaly plavecký výcvik, který byl bohužel po 4té lekci zrušen. Kromě 
plaveckého výcviku proběhla v září logopedická depistáž pro děti starší 4 let. Předškolní děti si prošly 
naučnou stezku Strakonicemi s názvem „Tady jsem doma“, vyluštily správně křížovku a získaly nálepku 
PLANETA MŮJ DOMOV, na kterou se těšily a měly z ní velkou radost. Konec září si všichni užili ve 
skákacím hradu, za jehož postavení v Ratejně děkujeme paní starostce a zaměstnancům obce. 
 



 
V měsíci řijnu začaly pracovat v MŠ zájmové kroužky – PŘEDŠKOLÁČEK – vede Bc. M. Majerová, 
J. Tůmová,  TVOŘÍK – vede Ing. Miluška Ďurišová, LOGOHRÁTKY – vede J.Tůmová a tradiční 
ZEMĚZNÁLEK – vede Bc. Monika Majerová. Říjen se nese v duchu dušiček a Halloweenu, a tak i my – 

děti z Řepice, jsme si vydlabaly své dýně a pořádně si přitom užily  .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 10. 2020 jsme oslavili DEN STROMŮ vycházkou do lesa, kde se děti učily poznávat stromy 
a přírodniny. Malá technická universita „STAVITEL MĚSTA“, která proběhla v naší MŠ v listopadu se 
nesla v duchu konstruktivních a manipulačních her, které naše děti velmi baví a užívají si je. V prosinci 
nám přišel důležitý dopis od MIKULÁŠE, kde nám napsal, že se bohužel letos do školky nedostane, ale 
děti dostaly velký úkol – ušít každý vlastní punčochu a dát ji za okno školky a až Mikuláš poletí okolo, 
hodné děti do punčochy obdaruje. Vše děti stihly a tak i Mikuláš na nás nezapomněl, z čehož se radovali 
úplně všichni.  Na DEN HOR jsme si zakřičeli svá přání z „Krajduláku“ a advetní čas trávíme pečením 
perníčků, vánočky, výzdobou třídy a těšením se na společný štědrovečerní oběd s předáváním dárečků 
kamarádovi a veříme , že i Ježíšek nás navštíví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi ráda bych poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy za pomoc, stálé úsměvy, vstřícnost 
a fajn atmosferu, která i přes „koronavirus“ v MŠ stále panuje. Přeji ze srdce všem zaměstnancům, 
rodičům, celému obecnímu úřadu a všem Řepičákům krásné Vánoce, hlavně zdravíčko, pohodu a dobrou 

náladu. „Společně vše zvládneme “ .  
 
Jolana Tůmová 
ředitelka MŠ 
 
 
 



 

Nová vrata v Knížecí stodole 

 
  Prosinec 2020      Březen 2020 
 
 
Minulý měsíc byla dokončena oprava dřevěných vrat v Knížecí stodole. Jak už bylo uvedeno financování 
proběhlo prostřednictvím dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje z programu Podpory obnovy 
venkova. Celková částka 213 000 Kč – dotace 127 800 Kč (60% dotace), vlastní podíl obce 85 200 Kč. 
Opravu provedla firma Zakázkové truhlářství Mikuláš Bilík, Předení Zborovice. 
 

Za Šumavou jinak 

Krásný vánoční čas všem turistům, 
sportovcům anebo jen všem lidem, kteří 
mají rádi procházky a naší jihočeskou 
krajinu. Našel (doslova) jsem pro vás 
nádhernou trasu, kde se mísí snad vše, 
co dělá jihočeskou krajinou tak 
rozmanitou a úžasnou. Celý tento okruh 
vám nezabere ani dvě hodinky a poznáte 
na něm, jak krásnou přírodu, tak dávnou 
historii. A v tomto období ještě jedna 
důležitost a asi ta nej…, budete na 
čerstvém vzduchu, a ne jako naše 
mládež před monitory a skoro bez 
sportu. Okruh začíná u kapličky sv. 
Tekly a okolo stoletého akátu se dáte 
směrem na Strakonice. První zastavení je 
hned po několika metrech, číslo (1,2). 
Kde se skloubila lidská činnost 
s přírodou. Výběh koní a o kousek dále 
tábornická základna Dřep. Poté na konci 
asfaltky přejdeme louku, ať nemusíme jít 
po hlavní silnici, kterou následně jenom 
přejdeme. Zastavení (3) je malinko 
mimo trasu, ale jen kousek, a je to 
kaplička Panenky Marie, která ještě před 
sto lety stála vedle cesty, ale sílicím 
automobilismem, byla udělána nová 
silnice, která byla zahloubena do této terénní nerovnosti. Budeme pokračovat okolo „řepických rybníků“, 
kde u čísla (4) uvidíme historický most a pozůstatek čtvrtého rybníka, který je již dávno nefunkční. Po tři 
sta let staré hrázi (5), lemované duby přejdeme na konci výpust z rybníka, tady občas bývá více vody, 
takže se možná budete i brodit, ale otužování je jenom zdravé. Dojdeme do Domanic a nad nimi 



odbočíme na zelenou turistickou trasu směrem na Řepici. Těsně před křižovatkou lesních cest 
(Domanice, Řepice, Rovná)(6) se nám vynoří impozantní barokní kostel sv. Jana Křtitele nad Radomyšlí. 
Obejdeme kopec Ostrý a tady jeden fyzikální úkaz, z čísla 7 řekněte něco svému blízkému, který bude 
stát na cestě k vrcholu Jaslova (zhruba tam, kde je napsáno cíl). Uslyšíte jako by stál vedle vás. Nádherný 
přírodní amfiteátr. Tak a jsme nahoře. Jaslov. Jaslůvka – nově vybudovaná myslivecká kazatelna, z níž 
jsou nádherné výhledy na celou naši trasu, ale hlavně na naši Řepici a v neposlední řadě na naši krásnou 
Šumavu. S dominantním vrcholem Boubína. Jako kdybychom byly tam – na Jaslově a přitom srdcem na 
Šumavě.  

Hezké putování přejí vaši zastupitelé. 

   

Ohlédnutí zpět 

Tradiční mikulášská nadílka 

Všichni jsme se letos báli, jestli 
přijde Mikuláš s andělem a čerty 
a jestli jako každý rok obdaruje 
všechny děti, které nezlobily nebo 
jenom maličko. Panská stodola se 
v peklo sice neproměnila, ale pan 
Mikuláš se svou družinou přece 
naděloval u vás doma. Pokud víme, 
čerti v pytli s sebou do pekla 
žádného hříšníka neodnesli. 
To znamená, že řepické děti byly 
opět docela hodné. Tak uvidíme 
příští rok. Děti, nepokažte si to, ať 
se všichni můžeme těšit na další 
čertovské zážitky v příštím roce.  

 
 
 

 

Z historie obce 

Kamenné památníky na hřbitově – Náhrobek Hodějovských. (Školní kronika Řepice 1875 – 1909) 

V listopadovém Zpravodaji vás zvala paní knihovnice na místní hřbitov, kde bychom se mohli ještě 
jednou zastavit. Tentokrát na jižní straně kostela sv. Máří Magdalény, přímo v podloubí. Zde můžete 
vidět památník z červeného mramoru 215 cm vysoký, 104 cm široký a 27 cm silný, který patří Janu st. 
Hodějovskému z Hodějova. Ve školní kronice se o něm dozvíme, že byl objeven o prázdninách roku 1895 
při kopání hrobu pro zesnulého Františka Hajského ze Slaníku. Vlastně byl nalezen jako nějaký pamětní 
kámen, do něhož byl vytesán latinský nápis, jehož text byl ve středu poškozený. Uprostřed kamene je 
znak Hodějovských. Ukázalo se, že se jedná o velmi cenný náhrobek Jana st. Hodějovského z Hodějova 
a na Řepici.  
 
V textu stálo: 
ANNO 1566 HIC SIT EST NOBILIS OMNE JOHANES SENIOR AB HODIEIOVA ET IN RZEPICE 
QUONDA VICEJUDES QUI OBIIT 11 FEBRUARII. 
 
Léta 1566 zde leží urozený pan Jan starší z Hodějova a na Řepici někdy místosudí, který zemřel 11. února. 
 
Pokud se podíváte na východní stranu márnice, uvidíte další cenný náhrobek patřící Voršile Hodějovské. 
Představuje paní, mající ruce křížem složené, u její levé nohy je jednorožec a u pravé ryba. 
 



 
V kronice se dále píše, že v podloubí kostela v zemi je zakopáno další množství vzácných kamenů. Tak se 
možná ještě v budoucnu dozvíme mnoho zajímavého z dob již dávno minulých, určitě ale pro Řepici 
důležitých a slavných. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Životní výročí 

 
V lednu má své narozeninové výročí paní Libuše Koppová (82 let), pan Václav Levý (78 let), pan Karel 
Brázda (72 let) a paní Věra Chmelová (71 let). Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví 
a pohody v osobním životě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pozvánky 

V loňském roce jsme psali v jednom ze zpravodajů o kulturních, společenských i sportovních akcí, které 

se u nás v Řepici dějí po celý rok. Napočetli jsme jich zhruba 31 a ani zdaleka jsme si nedokázali 

představit, že bychom se jich měli vzdát. A ejhle objeví se jeden neviditelný nezvaný návštěvník 

a všechno je jinak. Poslední z konaných akcí byl masopust a těsně před šokujícím uzavřením všeho, bylo 

dětské taniny na maškarním. A pak už přišlo jen odloženo...., odloženo.... odloženo.... Sportovní ples, 

Techmánie, Babský ples. Obzvlášť politováníhodné byly letošní velikonoční svátky. Vzhledem k tomu, že 

byl přestupný rok, a měly ŽENY šlupat MUŽE, tak věřte tomu, že jednou za 4 roky by to bylo výživné. 

Hold si počkáme.   Některé akce se mohly konat i za nouzového režimu v jiném pojetí, tak alespoň 

dětský den si děti užily jinak, a přesto hezky. Babský ples se nekonal sice v aprílu jako tradičně, ale podle 

vydatného deště to jasný apríl byl, i když kalendář ukazoval červenec. Jediná událost, která proběhla 

úplně jako "za starých dobrých časů" byl pohádkový les, ten prostě nezklame   A pak jsme ještě trochu 

pokoupili a pár korun vydělali na blešáku a už to šlo zase z kopce..... Odloženo, odloženo, odloženo, opět 

Sportovní ples, opět Techmánie, Karlobál..... Každý z nás cítí zodpovědnost a respekt ze všeho, co se 

kolem nás děje. Většina z nás však neztratila tu chuť a víru v to, že vše bude jako dřív a budeme se moci 

zase bavit, smát a setkávat se, kdy budeme chtít. Dokazuje to i první adventní neděle, kdy se v Řepici na 

návsi rozsvěcuje vánoční stromeček. Aniž by bylo cokoliv avizovaného, kolem stromku se to jen hemžilo 

náhodnými kolemjdoucími a na všech bylo vidět, že se rádi vidí. Budeme jen doufat, že to bude zase 

brzy....., že by 24.12 nebo 1.1.? Když to ale vezmeme z té druhé stránky, bez toho všeho veselí, ejchuchu, 

tanečků a zvedání džbánku "na zdraví" se umíme chvíli obejít, Řepičáci vydrží všechno. Hlavně ať jsme 

všichni zdraví a tuto nelehkou dobu přežijeme v klidu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inzerce 

V této rubrice bychom chtěli dát prostor vám občanům, kteří byste chtěli např. něco prodat, koupit, 
vyměnit, darovat atd. Své požadavky můžete předat osobně v úředních hodinách na OÚ nebo e-mailem 
na adrese ou@repice.cz do 21. 1. 2021.  

 

Malá fotogalerie 

 
Volby v roce 2020 v duchu coronaviru 

 
 

 
Tři čápi najednou na řepickém kostele  
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