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Netradiční strom republiky

     Rozhodně nejdůležitější událostí v říjnu bylo – kromě voleb zastupitelů obce
–  sázení  stromu  na  počest  100.výročí  republiky  28.10.2018.  Cedr  nám
doporučili znalci z odboru životního prostředí a i když nám počasí moc nepřálo,
lidé přišli. Akce byla zakončena lampionovým průvodem a promítáním filmu
století.  V Ratejně čekalo ještě  jedno překvapení – viz foto uprostřed koláže.
Vpravo dole jsou autoři kamenného pomníčku, který byl odhalen při sázení a
dortu, který jsme vychutnávali při filmu. Ti, kteří se nezúčastnili, mohou jenom
litovat! 
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Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje
                                  Společenská rubrika
                                  Ostatní

Obecní úřad informuje

  Ustavující zasedání zastupitelstva

     V úterý 30. října 2018 se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce
Řepice, kde proběhla volba starosty a místostarosty. Pro volební období  2018 –
2022 je uvolněnou starostkou Vladimíra Tíkalová a neuvolněným místostarostou
Mgr. Pavel Samec.

Zpětný odběr zářivek a žárovek

     V úterý 6. listopadu 2018 byl do antikvariátu v průjezdu obecního úřadu
nainstalován  kartonový  box  na  zpětný  odběr  použitých  žárovek,  výbojek,
zářivek aj. (zkrátka na vše co svítí) do max. 60 cm. Tato nádoba je v majetku
firmy ROS, a.s., která ji vždy po naplnění bude vyvážet.

Tradiční návštěva Ikei

     V sobotu 1. prosince 2018 je naplánovaná návštěva nákupního centra v Praze
na  Zličíně  a  obchodního  centra  IKEA.  Odjezd  autobusu  je  v  8:00  hod  od
Obecního úřadu  v Řepici. Místo  vám  bude  rezervováno  až po  úhradě  ceny
jízdného ve výši  240 Kč. Rezervace míst je na OÚ v úředních hodinách, popř.
po domluvě na tel. č. 724 181 029 (V. Tíkalová). 

Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 700 Kč
za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.:
724 524 566.

Nabídka překátrované štěpky

     Ze seštěpkovaných a překátrovaných větví ze silážní jámy za odchovnou
prasat nám zůstalo cca 6 kubíků materiálu, který není vhodný k topení ale hodí
se na záhonky jako „mulčovací kůra“. Nabízíme občanům obce možnost odvézt
si zdarma tento materiál. Zájemci mohou kontaktovat paní V. Tíkalovou na tel.
č.: 724 181 029. 



Zahájení adventu

     I  v letošním roce zahájíme v Řepici vánoční čas adventem. V neděli  2.
prosince 2018 si od 15:30 hod budete moci na našem malém adventním trhu,
který se bude konat na řepické návsi, zakoupit adventní věnce, drobné výrobky s
vánoční tématikou a zajímavé dárečky. Zahřejete se čajem, svařákem či punčem.
     Před Ratejnou  vystoupí děti z MŠ se svým adventním pásmem. Společně
rozsvítíme vánoční stromek. Od 16:30 hod bude v Ratejně divadelní předtavení
v podání Prácheňské scény z Písku „Kouzlo Tiché noci“. Těšíme se na příjemné
tradiční setkání. 

Knihovna

     V  souvislosti  s  přednáškou  o  panu  Bedřichu  Dubském  a  v  rámci
mezinárodního dne archeologů se uskutečnila  21.10.  vycházka na Hradec  s
odborníky,  kteří  nám  na  několika  místech  podali  zajímavý  výklad:  náves  a
kostel v Řepici, kaple na Jaclově, Lemůzy a odhalený žárový hrob a konečně na
Hradci procházka po jednom z valů opevnění, vývratem odhalená část valu a
nejnovější  výzkumy  zde.  To  vše  s  odbornou  literaturou  a  kopiemi,  které  si
můžete v knihovně půjčit.
     Při jablkohraní poslední den podzimních prázdnin jsme si nejen hrály (byla 
tu jen děvčata), ale i zazpívaly, odnesly nazdobenou sklenku s křížalami, 
razítkovaly a malovaly barvami na sklo (tentokrát jsme je použily na podzimní 
listí). Zas mohou jen litovat ti, co nepřišli.
     V neděli 11.11. uskutečníme, bude-li nám přát počasí, opět akci na baště.
Přijďte v 17 hodin se světly, třeba tu bude zas Martin na bílém koni. 

Veras



Spol  ečenská rubrika
Blahopřejeme

     V listopadu má své narozeninové výročí paní Růžena Uhrová (72 let) a pan
Jiří  Chmela  (72  let).  Přejeme  vše  nejlepší,  hodně  štěstí,  zdraví  a  pohody
v osobním životě.
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