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Informace občanům 

Slovo starostky 

Milí Řepičáci, 

v letošních žádostech o dotace jsme byli zatím 3x úspěšní. Povedlo se nám získat dotaci z Krajského 
úřadu Jihočeského kraje na opravu šítu Ratejny a kamenné zdi u Vacků. Z vlastních finančních 
prostředků proběhne i oprava průchodu budovy obecního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj nám 
poskytlo dotaci na rekonstrukci místní komunikace „Na Skalce“. Realizace akcí by měla proběhnout ještě 
v letošním roce. 

Obec jsme také přihlásili do soutěže, kterou vyhlásil Jihočeský kraj místo zrušené soutěže Vesnice roku 
Jihočeského kraje 2021. V této soutěži jsme prezentovali tři úspěšné projekty, které byly spolufinancovány 
v rámci dotací KÚ JčK z Programu obnovy venkova minulých let. Stále vyhlížíme možnost 
spolufinancování projektu „Regenerace brownfieldu – Provozní budova pro OÚ“. V letošním roce však 
žádné ministerstvo dotaci na takové akce nevyhlásilo. Projekt máme připravený tzv. „v šuplíku“ a jsme 
připraveni po dotaci sáhnout. 

Pomalu se také začínáme vracet i k veřejnému kulturnímu dění v obci ve větším měřítku. První akcí by 
měla být pouťová zábava trochu jinak, pořádá ji pan Náprstek a je jí 2x odložený Sportovní ples. Na 
pouťovou neděli nebude chybět turnaj v ruských kuželkách. Závěr prázdnin bude patřit tradičnímu 
Pohádkovému lesu. Pojďme se tedy vrhnout do letních odpočinkových měsíců plných sluníčka. 
 

Vlaďka Tíkalová – starostka 
 

Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Řepice schválilo: 
 směnu pozemku p. č. 44/12 za pozemek p. č. 164/4 oba v k. ú. Řepice, za účelem vybudování 

kanalizačního řádu k odvodu balastních a dešťových vod  
 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030064707/006-ELSS el. připojení 

„Řepice – kabel NN, 5OM“  
Zastupitelstvo obce Řepice vzalo na vědomí: 

 termín veřejného projednání změny územního plánu č. 1 
 

Ze života školky 

Vážení rodiče, milí Řepičáci, 

zdravím Vás z naší školičky s informacemi, co jsme prožili v uplynulém čtvrtletí  a na co se ještě  
připravujeme. Po nuceném uzavření 
MŠ na základě vládního rozhodnutí 
jsme s radostí mohli otevřít MŠ 
12. 4. 2021. Zatím jen pro předškoláčky 
a děti rodičů, kteří pracují v IZS 
a vybraných profesích, ale i z toho 
jsme měli velkou radost. Naše radost 
se trošku zkalila 27. 4. 2021, kdy jsme 
byli nuceni opět MŠ uzavřít, kvůli 
karanténě v souvislosti s výskytem 
onemocnění COVID 19. Ale i to jsme 
zvládli a už všechny děti jsme znovu ve 
školce přivítali 10. 5. 2021.  
 
 
 
 
 



V termínu 2. 5. – 16. 5. 2021 probíhal zápis do MŠ, tedy jen příjem žádostí, bez osobní přítomnosti dětí 
i zákonných zástupců. Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí byla oznámena na www.msrepice.cz a vstupních 
dveřích v MŠ 26. 5. 2021. 
Kapacita MŠ je 21 dětí a ta je naplněna. V letošním roce odchází do ZŠ 6 dětí, tudíž jsme měli 6 volných 
míst. Přijato bylo 7 žádostí, 6ti žádostem bylo vyhověno a v jednom případě bylo vydáno rozhodnuto 
o nepřijetí. Na nové kamarády, kteří k nám přijdou od 1.9.2021 se všichni moc těšíme. 

27. 5. 2021 za námi přijel pan fotograf a vyfotili jsme se na společná tablíčka a také na TABLO 
PŘEDŠKOLÁČKŮ, které si můžete prohlédnout za sklem v Infocentru vedle obecního úřadu. Poté už 
pomalu přicházel náš svátek - DEN DĚTÍ. Skákací hrad na hřišti u MŠ, úkoly, medalile a i nějaké dobroty 
na nás čekaly a my si to krásně užili. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A na co se ještě před koncem školního roku těšíme? 25. 6. 2021 je to Sokolnické představení na zahradě 
MŠ, 24. 6. 2021 školkovský výlet - kde místem určení je překvapení a 30. 6. 2021 proběhne na dvoře OÚ 
„KOUZELNÉ PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ“. Můžete se už teď těšit na další číslo Řepičáku, kde 
zveřejníme fotografie z těchto akcí.  

Všem Vám přeji krásné prázdniny, hlavně zdraví, užijte si sluníčka a po prázdninách se těšíme, až se 
všichni zase v naší krásné školce sejdeme ����. 
 

Jolana Tůmová - ředitelka MŠ 
 

Čarosoutěž 

Protože si již druhým rokem, díky coronaviru, nemohly děti užít řádění skutečných čarodějnic, vymyslela 
naše paní knihovnice Věra Samcová výtvarnou 
„Čarosoutěž“. Účastnilo se jí 11 dětí, které 
vyráběly a kreslily čarodějnice dle svých 
představ. Všechna výtvarná díla byla vystavena 
v antikvariátu a všechny děti také dostaly cenu.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za Šumavou jinak 

Putování jihočeskou krajinou 

Ahojky kamarádi, turisté! 

Jsem u třetího putování krajinou blízkou naší malebné obci Řepice. Tentokrát jsem se vydal a doufám, že 
i vy se vydáte, po kopcích, z kterých jsou úžasné výhledy či místečka, z kterých je vidět naše obec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek cesty je veden mezi Řepickými rybníky, kde to již znáte z prvního putování. Avšak za druhým 
Řepickým rybníkem se dáte ostře doleva, přejdete 
koleje a polní cesta vás dovede do Droužetic, nad 
kterými se vypíná kopec Tisovník, který se svými 589 
m.n.m. je nejvyšším bodem naší cesty. Tisovník na 
svém východním svahu skrývá tajuplné, ostře chráněné 
místo naší armády. Za dob totality nebylo radno se 
k tomuto místu přibližovat…Po pátrání a zjišťování 
informací, jsem vypátral, že je to snad nějaký velice 
důležitý armádní telekomunikační uzel, ale… 
Přehoupneme se přes kopec a okolo velikánského 
vápencového lomu, který budeme vidět jako na dlani se 
dostaneme do Krt. Přes pole a větrolamy se dostaneme 
pod Opeřovou, menší kamarádku Kuřidla. Na Kuřidle 
se rozprostírá přírodní rezervace – ochrana unikátního 
biotopu vápencové doubravy s celou řadou vzácných a 
unikátních květin. Z Kuřidla sejdeme přes Habeš a 
vyrazíme na Šibeník. Kde se můžete napojit na (QR 
kód). Šibeník je pojmenován podle šibenice, která    zde 
stávala v druhé polovině 18. století. Přes hráz „prvního 
řepičáku“ se dostaneme na „polňačku“ do Řepice. Celá 
cesta má kolem 17 km a je příjemným putováním po 
našem blízkém okolí. Trénujte a kochejte se, příště 
bude top trail po okolí Řepice.        Kuřidlo  

Pohodové léto přeje Pavel Samec       

 



Kostel sv. Máří Magdalény v Řepici 

Filiální kostel sv. Máří Magdalény v Řepici spadá do farnosti Štěkeň. V nynější době pro nedostatek 
kněžích jsou farnosti spojeny a patří pod správu farnost Strakonice. Farnosti spravuje P. Roman Dvořák – 
vikář, P. Miroslav Šašek – kaplan a výpomocný duchovní. P. Tomáš Koňařík, který slouží u sester ve 
Štěkni a vypomáhá v případě potřeby v okolí. V Řepici je mše svatá každou sobotu v 15:00 hod. Vše 
potřebné najde každý na webových stránkách farnosti Strakonice – www.farnost-strakonice.cz 

Několik praktických informací: 
V kostele je možné uskutečnit křesťanský pohřeb, který nám připomíná cestu každého člověka tímto 
světem k věčnosti. Při vyřizování pohřbu u pohřební služby je třeba říci, že si přejete církevní 
pohřeb. Většinou zaměstnanci kontaktují kněze a zkoordinují termín pohřbu. Zároveň zapíší potřebné 
informace a předají je knězi. S knězem je možné se zkontaktovat jak v období před pohřbem, tak je 
i možné setkat se s ním cca 20 min před začátkem obřadu na místě pohřbu. 

Uzavření sňatku v kostele, pře církví a před Bohem je určitě krásným zážitkem, ale také křesťanskou 
svátostí. S ohledem na volbu termínu a vyřízení potřebných formalit je nutné zařizovat sňatek s ročním 
předstihem (minimálně však 3 měsíce). 

Křest dětí v kostele, kde se za jejich růst a výchovu ve víře zaručují rodiče a kmotr nebo 
kmotra. Podmínkou je, že alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný v katolické církvi. 

Farní kancelář 
Adresa: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice 
Telefon: +420 605 183 129 
E-mail: rkf.strakonice@dicb.cz 
Úřední hodiny: pondělí až pátek 9-12 a 13-15 hod. 
Po dohodě s knězem je možné se setkat i mimo úřední hodiny. 

Zvyky: 
Ve věži kostela sv. Máří Magdalény v Řepici jsou umístěny 2 zvony. Malý tzv. umíráček, který se již 
nevyužívá a velký zvon, který naopak můžeme v Řepici slyšet každou sobotu okolo 14 hodiny a oznamuje 
konání mše svaté. Pokud se tento zvon rozezní ještě jindy, oznamuje, že „někdo zemřel“. Den před 
pohřbem od 12:00 hod se celou hodinu zvoní „hrana“, jako úcta zemřelému. Zvon zvoní i při pohřbu. 
O Velikonocích na Zelený čtvrtek zvonění oznamuje, že zvony odletěly do Říma a na Bílou sobotu se zase 
vracejí zpět. Zvon je obsluhován ručně, taháním za lano v přesném rytmu. V Řepici jej již dlouhá léta 
obsluhuje paní Růžena Uhrová, která se také stará o kostel, úklid a výzdobu. Patří jí za to právem obdiv 
a poděkování od nás všech.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zajímavosti 

 

 
Rudá záře nad Řepicí – 5.3.2021 (foto V. Mach)            Duha z kostela – 7. 5. 2021 (foto L. Majer) 
 
   

Životní výročí 

V červenci budou mít své narozeninové výročí paní Bohumila Skalická (73 let), Václav Rejšek (82 let) 
a Miroslav Reindl (71 let). 
 
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, 
pohody a klidu v osobním životě.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ohlédnutí zpět 

Dětský den 

Vyvrcholení dětského dne připadlo jako loňský rok na 1. června na Den dětí. Děti měly dle instrukcí 
komisaře Vrťapky hledat po vsi 12 indicií k identifikaci potulného zlodějíčka, který se během května 
v naší obci "objevoval". Ne jednu malou hlavičku napadlo, jak nakonec hledané muže dopadneme? Zda se 
bude poznávat podle obrázku, budou ho děti kreslit nebo jen řeknou, jak má vypadat? Dle reakcí dětí asi 
málokdo čekal, že se během vyhlášení setkají hned s pěti reálnými podezřelými. Ve výrazu v tvářích bylo 
překvapení, údiv, ale trochu i strach a jedny slzy . Najednou se postavy staly reálnými a nikdo z dětí 
nevěděl, který je ten pravý. Komisař Vrťapka tedy musel opět zasáhnout a poprosit děti o další výslech, co 
podezřelé osoby v naší vsi takhle v podvečer dělají. Děti se rozdělily a zjistily, že jeden venčí psa, druhý 
sedí u kostela a vyptává se na prázdný dům ve vsi, třetí potřebuje dojít na vlak, další jde jen tak na pivo 
a poslední je od pohledu "divnej". Identifikace byla opravdu těžká, protože všichni byli oblečeni dle 
popisu v modrém tričku, měli tenisky, mobil, brýle, rukavice a batoh na zádech. Hmmmmm, opravdu to 
bylo těžké vyšetřování kriminalistiky, ale protože máme v Řepici chytré děti, poznaly toho pravého – 
podle přezdívky, kterou měl ve škole: TROUBA  Jeden z nich se totiž jako trouba choval, neb kradl 
dětem čepice. Po odhalení došlo na odměnění všech dětí, které hru hrály od začátku až do konce, protože 
každý z podezřelých měl v batohu výhry. Vyšetřování se zúčastnilo 45 dětí z toho 36 jich odevzdalo 
kompletní identifikaci. Těší nás, že i škola Edubbaa zařadila komisaře Vrťapku do svého vzdělávacího 
programu . Zároveň děkujeme rodičům menších dětí za podporu a účast.  



 

 

 

Který je asi ten pravý zloděj? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kradl dětem čepice  
 



Křest knížky a autogramiáda 

V druhé polovině 
září 2021 proběhne 
v Řepici křest 

a autogramiáda 
druhé knížky 
pohádek od 
Václava Vlčka 
(bývalého ředitele 
ZŠ Dukelská) 
Dědečku, řekni 
nám ještě 
pohádku. Všichni 
jsou srdečně zváni 
a zájemci si budou 
moci knížku 

zakoupit i s věnováním a také se s panem Vlčkem 
pozdravit a popovídat si s ním. Řepické děti při 
této příležitosti zahrají pohádku z první knížky 
pohádek O řepickém vodníkovi a Karolínce. Akce 
se účastní také známé osobnosti např. režisér 
Zdeněk Troška a možná přijede i Jiří Lábus, Karel 
Wágner a další. Autor knihy se na nás všechny už 
moc těší. 

Pozvánky 

 

 

 

 
 

www.facebook.com/repice.cz/, tisk: W REKLAMA, s.r.o., Kbelnice 


