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Obecní úřad informuje

Vážení spoluobčané,

další  kalendářní  rok  je  za  námi.  Věříme,  že  tak  jako  obci,  tak  i  vám,  jejím
občanům, se mnohé v tomto roce vydařilo a případné překážky byly zdolány k
vaší spokojenosti. Klíč k vyřešení zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi
často  v  mezilidských  vztazích,  komunikaci,  ochotě  se  dohodnout  či  najít
společný kompromis. Úspěch je potom nezřídka založen na hledání toho lepšího
v  nás,  zejména  v  oblasti  aktivit,  směřovaných  ku  prospěchu  takových
společenství,  jakými  jsou  obce.  Do nového  roku  si  proto  přejme  vždy  najít
dostatek  sil,  odvahy  i  trpělivosti  s  každou,  byť  sebemenší  životní  výzvou.
Přejme si, abychom se každý den dokázali alespoň na malou chvíli zastavit a
zjistit  jaké to je,  když nikam nespěcháme. Občas stačí málo,  třeba jen zkusit
vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života často přehlížíme a
prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití  vánočních svátků, které budou
naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se vám v roce 2019
daří k vaší spokojenosti.

  Zastupitelstvo obce



Česko zpívá koledy

     Letos jsme se opět přihlásili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy,
která  se  na  strakonicku  koná  pod  záštitou  Strakonického  deníku.  Koledy  si
společně   zaspíváme  ve  středu  12.  prosince  2018 v  18:00 hod  u  vánočního
stromku před OÚ (v případě špatného počasí v Ratejně). Přijďte se připojit k
tisícům zpěváků po celém česku.

Vítání občánků

     V  neděli  16.  12.  2018  od  14:00  hod  proběhne  v  Ratejně  vítání  nově
narozených řepických občánků. Srdečně zváni jsou nejen rodiče a příbuzní ale i
ostatní občané Řepice.

Vánoční koncert

     V sobotu 22. prosince 2018 od 16:30 hod se v kostele sv. Máří Magdalény v
Řepici koná vánoční koncert Mladé dudácké muziky Strakonice pod vedením
Patrika Řediny. Všichni jste srdečně zváni na tuto jedinečnou událost.

Setkání s koledou

     Zveme  všechny  občany  na  již  tradiční  setkání  s  koledou  na  Štědrý  den
24.12.2018 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 úterý 1. ledna 2019 v 14:00 hod bude již tradiční Novoroční pochod kolem
Řepice. Těšíme se na vaši účast.

Obecní ples

     V sobotu 19. ledna 2019 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční již desátý
ročník  Obecního  plesu.  Připraveno  bude  předtančení  i  hodnotná  tombola.  K
tanci a poslechu hraje skupina Pohoda. Vstupné 100 Kč; předprodej vstupenek
na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Knihovna

     Na všechny návštěvníky zde čeká v tento adventní čas sladké překvapení a
nový soubor knih ze strakonické Schmidingerovy knihovny. Také si zde můžete
vyrobit  sněhuláky,  když  to  venku  nepůjde.  Knihovnice  všem  přeje  šťastné
Vánoce a zdravý vstup do Nového roku!



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.

Humanitární sbírka – Diakonie Broumov

     Letos se na nás opět obrátila Diakonie Broumov s prosbou o uspořádání
humanitární  sbírky.  Věci  je  možné  odevzdat  na  obecním  úřadě  v úředních
hodinách a to od 7. ledna do 12. ledna 2019. 
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.

Spol  ečenská rubrika
Blahopřejeme

     V prosinci má své narozeninové výročí pan Karel Skalický (70 let) a pan
Václav  Šavrda  (75 let).  Přejeme  vše  nejlepší,  hodně  štěstí,  zdraví  a  pohody
v osobním životě.
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