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Prázdninové okénko

                                                     1 – inline dráha diviznou lemovaná
                                                     2 – tábor DŘEP
                                                     3 – pouťové koláče od Hlinků
                                                     4 – už tradiční, také pouťové, kuželky
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Obecní úřad informuje

Územní plán obce Řepice

     V následujících měsících bude probíhat změna územního plánu obce Řepice.
Pokud máte nějaké požadavky, pošlete svoji písemnou žádost na adresu: Obec
Řepice, Řepice 1, 386 01  Strakonice, a to do 31. srpna 2019.

Knihovna

     Vynález  knihtisku  ovlivnil  lidské  dějiny  jako  žádný  jiný,  shodují  se
odborníci. Tištěná kniha má své místo na světě i 551 let od úmrtí Johannese
Gutenberga, vynálezce knihtisku, a to i v zemích, kde asi před 10 lety nastoupily
masivně elektronické knihy. Přijďte do naší Obecní knihovny vybrat si čtení pro
volné chvíle nebo odbornou literaturu z jakéhokoliv oboru, každé úterý od 17 do
19 hodin je otevřeno.

    Veras

Pohádkový les

     Za  jednu  z  nejnavštěvovanější  akcí  v  Řepici  se  dá  určitě  považovat
POHÁDKOVÝ LES, konaný vždy na konci léta -  letos 31.8.2019. Je hezké
slyšet od návštěvníků, že se na pohádky jezdí dívat každý rok opakovaně, ať už
s úplně malými nebo i  staršími  dětmi.  Z loňských let víme,  že ani extrémní
vedro a nebo skoro podzimní mrholení,  jak si  s námi poslední dobou počasí
pohrává, je neodradí. Za což jsme samozřejmě rádi, protože právě pro dětské
návštěvníky  vše  připravujeme.  I  letošní  rok  jsou  již  pohádkové  nápady
řepických "herců" v plném proudu. Rádi  bychom ale mezi  sebe přijali  nové
tváře. Nikdo nemusí mít  vlohy na divadelní cenu Thalie, jde jen o to sejít  a
klidně sehrát  úplně "obyčejnou" Perníkovou chaloupku.  Protože tu  mají  děti
stejně nejradši  Informační schůzka k pohádkovému lesu je ve čtvrtek 15.8. v
19:00 před hospodou. Děkujeme za účast. 

Prodej palivového dřeva

     Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 500 Kč
za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.:
724 524 566.





Termín podzimního blešáku je naplánován na první víkend v říjnu, na sobotu
5.10.2019. V dnešní době, kdy jsme zahrnuti skoro vším, čím chceme, můžeme
mít pocit, že už nic nepotřebujememe. Spíš naopak bychom rádi nějaké to místo
doma uvolnili. Ideální možnost přijít prodávat na bazárek. Vždycky se najde
někdo, kdo si zase tu radost udělat chce a něco nového si pořídit. Za těch pár let
byl blešák z velké části zaměřený jen na dětské věci, ale jsme rádi, že se začíná
objevovat mezi prodávajícími i zboží jiného charakteru. Nemusíte myslet jen na
děti, ale i na vás, na dům, na zahradu....každá věc má svého kupce  Oficiální
přihlášování  začne  5.  září  2019,  proto  žádáme  všechny  řepické  zájemce  o
rezervace stolů ve stodole, aby se nahlásili před tímto datem. Tel. 722 966 698.

 JP



Společenská rubrika
Blahopřejeme

     V srpnu má své narozeninové výročí pan Ladislav Štěpán (71 let), paní Anna
Frnochová (88 let) a pan Zdeněk Turek (74 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

http://www.repice.cz/
mailto:ou@repice.cz

