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     Když přestává být podzim barevný a 

jsme z toho smutní, přichází adventní čas. 

Začneme se těšit na Vánoce a je nám hned 

lépe. 

     Letos nás na první adventní neděli 

potěšily nejen děti z MŠ, výrobci 

charitativních předmětů a jejich prodejci i 

dárci jmelí pro štěstí, ale i sama příroda s 

prvním sněhem. 

     Také se nám líbí nově opravený štít 

Ratejny a samozřejmě nazdobený a 

rozsvícený stromek. 

 

      

Veras 
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Obecní úřad informuje 

 

Změna provozní doby sběrného místa 

 

     Se změnou letního času na zimní dochází od 1. listopadu 2021 k úpravě 

provozní doby sběrného místa za Panským dvorem a to následovně: 

Úterý   10:00 – 12:00 

Čtvrtek  14:00 – 16:00 

Sobota  14:00 – 16:00 

     Při změně času na letní bude provozní doba opět upravena a rozšířena. 

 

 

Setkání s koledou 

 

     Zveme všechny občany na již tradiční setkání s koledou na Štědrý den 

(pátek) 24. prosince 2021 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 

      

     V sobotu 1. ledna 2022 v 14:00 hod bude Novoroční pochod kolem Řepice, 

sraz před obecním úřadem. Tradičně vyrazíme na známou trasu, kterou letos 

ukončíme na vyhlídce Jaslůvce, kde si spolu připijeme na zdraví. Těšíme se na 

vaši účast. 
 

PF z knihovny 

 

     Tato zkratka z francouzského Pour Féliciter – pro poblahopřání – zřejmě 

pochází od hraběte Karla Chotka (1783-1868). Chtěla bych všem spoluobčanům 

popřát zdravý, klidný, úspěšný a šťastný celý rok 2022 a knihovně přeji více 

čtenářů. V příštím roce zdraží už tak drahé knihy, (protože bude dražší papír) a 

tak doufám, že více Řepičáků objeví kouzlo OK (= Obecní knihovna). 

     A ještě PS (tj. latinské post scriptum – po napsání): 

pokud bude do Vánoc opraven průjezd v domě č.1 a budeme všichni zdraví, 

mohli bychom se v antikvariátu sejít na nějakém adventním kreativním dělání. 

Veras 



Přednáškový cyklus 2022 

 

     Cyklus čtvrtečních přednášek zahajujeme 13. ledna 2022 od 19:00 hod v 

Ratejně v Řepici přednáškou pana Rosti Gregory a paní Jiřiny Lípové.  

13. 1. 2022 – Rosťa Gregora a Jiřka Lípová – Pamír Highway, aneb nejkrásnější 

silnicí světa na kole 

20. 1. 2022 – Jitka Kristková a Eva Polanová – Hřebenovka plná zážitků aneb 

z Kralického Sněžníku do Hrubého Jeseníku 

27. 1. 2022 – Helena Kubaláková a Lenka Němcová – Křížem krážem po Maltě 

3. 2. 2022 – Martin Vysoký – Karneval na Kapverdách 

10. 2. 2022 – Miroslav Martan – Istanbul, brána do Orientu 

17. 2. 2022 – Jana Lidická – Laponsko 4x jinak 

24. 2. 2022 – Ilona Polenová a synové – Polsko aneb k Baltu a zpět 

3. 3. 2022 – Radka Bunešová – Studentský život pod sopkou Merapi, Indonésie 

10. 3. 2022 – bude upřesněno 

17. 3. 2022 – Petr Borovička – Putování po Japonsku 

    

 

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového 

palivového dřeva ve 1, 2 – 4 

metrových výřezech, cena 600 Kč 

za prostorový metr. Jakékoliv 

množství. V případě zájmu 

kontaktujte pana Romana Nejdla na 

tel. č.: 724 524 566. 

 

 

Společenská rubrika 

 

Blahopřejeme 

 

     V prosinci má své narozeninové výročí paní Božena 

Vinšová (71 let), pan Karel Skalický (73 let) a pan 

Václav Šavrda (78 let). 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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