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Informace občanům 

Slovo starostky 
Vážení spoluobčané, 
čas dovolených a prázdnin je již definitivně za námi a počasí připomíná nadcházející podzim. Chtěla bych 
se zastavit nad dotazníky, které byly přílohou posledního čísla Zpravodaje obce Řepice. Bylo jich rozdáno 
180 ks. Naším záměrem bylo dát touto formou možnost, co nejširšímu počtu občanů, konkrétně vyjádřit 
svá přání či připomínky a aktivně se tak zapojit do dění v naší obci. Odezva však, bohužel, zůstala daleko 
za naším očekáváním. Pouze 19 občanů (rodin) se rozhodlo této možnosti využít, dotazníky vyplnit 
a odevzdat. Možná to někdo nestihl, pozapomněl apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, jejichž 
příprava a realizace vyžaduje velké množství času, můžete dotazníky i nadále vhazovat do poštovní 
schránky vedle vstupu do dvora OÚ. Všem, kteří odpověděli a ještě odpoví, děkujeme. 
 

Dotace Veřejná zeleň na návsi 
V rámci dotace POV „Veřejná zeleň na návsi“ byl zakoupen zahradní traktor s dalším příslušenstvím 
nejen na úpravu zeleně. Celkové náklady činí 235 000 Kč, podíl obce je 94 000 Kč. Z tohoto dotačního 
titulu bude dále v průběhu měsíce listopadu realizována další etapa úpravy zeleně na řepické návsi.  
 

 

Robert Voruda na vysněném traktůrku 
 

Opravy sakrálních staveb 
V letních měsících byly dokončeny opravy kapličky sv. Tekly (konec návsi směrem na Radomyšl) a také 
Panenky Marie (levý svah nad Dolejším rybníkem směr Radomyšl). Opravy byly v režii obce a provedl je 
p. Robert Voruda – zaměstnanec obce a p. Maršala – pracovník na VPP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kaplička Panenky Marie      Kaplička Panenky Marie          Kaplička sv. Tekly 
    před opravou        po opravě       



 

Brigádníci     
Také v letošním roce mohli na obci získat brigádu řepičtí studenti. 6 brigádníků se podílelo na štěpkování 
větví, provedení nových nátěrů autobusových zastávek, zábradlí u Brodýře, sloupků a dřevěných 
mantinelů u hřiště s umělým povrchem, prováděli také úklidové práce a hrabání trávy.  
 

Povinné čipování a očkování psů 
Na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. vstupuje od 1. ledna 2020 v účinnost povinnost 
označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, že je pes mikročipem označený. Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději 
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním 
provedeným před 3. 7. 2011. Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce 
cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben 
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je 
pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen 
speciální čtecí zařízení. 
 
Plošné očkování a čipování psů proběhne v Řepici v sobotu 12. října 2019 od 9:00 hod před 
obecním úřadem. Cena čipování včetně očkování proti vzteklině bude 300–400 Kč.  

 
Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
• pronájem části pozemku p. č. 366/7 v k. ú. Řepice 
• rozšíření účelu užívání zasedací místnosti OÚ a víceúčelového sálu Ratejny 
• provozní řád zasedací místnosti a víceúčelového sálu Ratejny 
• plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019–2028  

Zastupitelstvo obce zamítlo: 
• prodej části obecního pozemku p. č. 65/1 v k. ú. Řepice 

 
Fotosoutěž 2019 

Fotosoutěž 2019 - Lidé, sport, příroda na Řepicku 

Další fotografii nám zaslala pí Věra Samcová. 

 

Májka na přechodu  



 
Z historie obce 

120 let od zahájení jízdy na trati Strakonicko-Březnické 
V letošním roce uplynulo již 120 let od zahájení jízdy na trati Strakonicko-Březnické, jejíž součástí je 
vlaková zastávka Řepice u Dolního řepického rybníku. Ještě v druhé polovině 19. století byla železnice 
v českých zemích novinkou. Jednání o výstavbě byla vedena již od roku 1879 a odůvodňována oživením 
průmyslu a obchodu a nutností zmírnit chudobu pošumavského kraje. Železnice měla být vedena 
z Březnice na Blatnou, Strakonice, Volyni, Vimperk až za hranice česko-bavorské do Kunžvartu směrem 
k Pasovu. Stavba začala v listopadu 1897 na mnoha místech najednou. Na stavbě pracovali místní dělníci, 
ale také dělníci např. z Chorvatska, Tyrol a Dalmácie. Pracovali mnohdy více jak 12 hodin denně za 
minimální mzdu. Při těžké a nebezpečné práci přišlo o život mnoho dělníků.  
 
První štěrkovací vlak, tzv. „šutrovka“ přijel do Řepice 12. dubna 1899 a poté štěrk přivážel i 2 x denně. 
25. května 1899 jel první vlak osobní ze strakonického nádraží po nové trati a rozvážel služebný lid i jeho 
nábytek po stanicích. 28. května 1899 nastoupil na řepické zastávce hlídač. Obec Řepice byla vyzvána, aby 
„okrášlila“ zastávku a uspořádala slavnost při otevření jízdy. Obec tedy postavila dva stožáry kolem kolejí 
u stanice, rozvinula prapory a na zastávce se shromáždilo asi 40 lidí, aby slavnostní vlak přivítali. Namísto 
něj přijel 9. června 1899 pouze ranní vlak osobní. Ve vlaku sedělo asi 20 úředníků ředitelství v Plzni. 
Z vlaku vyšel jediný člověk, vrchní inženýr, vešel do budovy, tam se zeptal hlídače, jak mu dělají dobrotu 
kamna, má-li ještě vodu ve sklepě, podíval se na telefon a na oba názvy na domě Řepice – Repitz, vsedl 
zpět do vozu a jelo se po 5 minutové zastávce dále. Železniční dráha byla oficiálně předána 
veřejnosti 11. června 1899.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba mostu přes Otavu 1897    Odvoz štěrku z lomu 
 
 
 

 

Parní vlak na řepické zastávce 2019 
 
 



 
Ze života školky 

V pondělí 2. září nám začal další školní rok. Děti již mohly do školky docházet v posledních dvou 
srpnových týdnech. Zároveň probíhaly velké přípravy. Z peněz získaných prostřednictvím dotace jsme 
pořídili novou sedací soupravu z ekokůže a teepee stan. V době prázdnin vydláždili pracovníci obce 
podlahu pod pergolou. Většina z vás si jistě povšimla nové venkovní fasády na naší školce. Jedná se 
o realizaci tématu „makro louky“. Návrhy vytvořili a zároveň zrealizovali studenti VOŠ a SPŠ Strakonice 
pod vedením paní učitelky Stanislavy Hrachové. Celá úprava stála 5 000 Kč a část tohoto honoráře věnuje 
škola na dobročinné účely. V příštím roce bychom rádi stejnou cestou realizovali ještě druhou fázi, 
a to ztvárnění akvária. Na zahradě školky bychom rádi provedli úpravy ve svahu, vyseli luční kvítí a mohli 
tak společně s dětmi pozorovat rostliny a hmyz.  
 
Školku v červnu opustilo 6 předškoláků a v září nastoupily nové děti, 4 z nich jsou ze Řepice. Novinkou 
je, že školka je ráno otevřena již od 6:45 hod, čímž byl prodloužen i její provoz. Došlo ke zvýšení 
školného na 220 Kč na měsíc. MŠ Řepice opět připravuje dětský společenský ples, který se bude konat 
8. 11. 2019 a na který vás již nyní srdečně zveme. Všichni se těšíme, co nového nastávající školní rok 
přinese. Bc. Veronika Tomanová, ředitelka MŠ. 
 

 

 

 

Ratejna – 10 let 

V říjnu uplyne již 10 let od slavnostního otevření Ratejny. Když se v Řepici řekne Ratejna, vybaví se 
každému prostory, kam chodíme na zábavy, plesy, veselice, kam chodíme hrát volejbal, badminton, 
vybíjenou, ping-pong, kam chodíme na zkoušky ochotníků a jejich vystoupení, kam chodíme na 
přednášky, koncerty, vítání občánků, kde můžeme pořádat svatby, oslavy životních výročí, firemní 
setkání, výuku tance, cvičení a kdoví, co ještě. Ano jedná se o „víceúčelové zařízení pro kulturu a sport“ 
v pravém slova smyslu. Ratejna je skutečně pro Řepici ideálním zázemím pro ohromný potenciál různých 
aktivit, prostě slouží k setkávání občanů a společnému trávení volného času, tak jak bylo kdysi uvedeno 
v žádosti o dotaci. Navíc, pro každého, kdo měl možnost se podílet na výstavbě, dokončovacích pracích 
se stále jedná o „srdeční záležitost“, je řepickou chloubou a jsme na Ratejnu právem hrdí.   
 
Ratejna má svoji historii i budoucnost. Autorem návrhu je Ing. arch. Jan Zákostelecký, který uváděl: 
„Základním konceptem stavby byly dva štíty, vzdálené od sebe konkrétně 25 metrů, v čase však celých 
450 let. V návrhu budovy jsme se inspirovali historií obce, hlavním grafickým prvkem jsou pak 
modifikované šupiny kapra, jejž má Řepice ve znaku“.   
 

Ratejna a její minulost 
Velký rozkvět zažila Řepice v druhé polovině 16. století, kdy ji spolu s dalšími osadami koupil Jan starší 
Hodějovský z Hodějova, tehdejší místosudí Království českého. Když v roce 1555 opustil svůj úřad, 
natrvalo se usadil v Řepici a vybudoval zde renesanční zámek, také první botanickou zahradu ve střední 
Evropě, špýchar a mnoho dalších staveb. Z roku 1552 pochází i tzv. poplužní dvůr se čtyřmi štíty – dnešní 
štít patřící k č. p. 1 a tento jediný zachovaný štít patří bývalé ratejně. Za dob knížete Windischgrätze, 
který ke konci 19. století zrekonstruoval střed obce, a především hospodářský dvůr, s nímž budova 
Ratejny sousedí, sloužil objekt skutečně jako ratejna, tedy jedna místnost, v níž byli ubytováni nejčastěji 
chudí námezdní dělníci i se svými rodinami, každá měla jen svůj kout na spaní, kuchyně a jídelna byly 



společné. Atributem současné „Ratejny“ je vlastně také neustále „plný dům“ – též je v ní živo a pořád se 
tam něco děje a Ratejna si tedy i nadále žije svým životem.    
 

Technické informace 
Celková užitná plocha sálu: 310 m2 
Obestavěný prostor sálu: 1 600 m3 
Hlavní konstrukční řešení: ocelové příhradové vazníky, ŽB sloupy, keramické vyzdívky, dřevěné 

obklady 
Architektonický návrh: Ing. arch. Jan Zákostelecký, STA, projektový ateliér, v.o.s. 
Stavebně-technické řešení: Ing. Václav Martan 
Výtvarná spolupráce: Ak. malířka Pavla Gregorová, grafik Petr Kolář 
Dodavatel: JIHOSPOL Strakonice, a.s. 
 

Financování stavby 
Celková investice byla cca 16 miliónů korun. Sál Ratejny byl postaven z prostředků Programu obnovy 
venkova, tedy Evropských fondů. Na zázemí, bar a infocentrum získala obec finanční prostředky od 
Ministerstva pro místní rozvoj za umístění v soutěži Vesnice roku a také od Jihočeského kraje. 
Samozřejmě zde byly použity také vlastní finanční prostředky obce.  
 

Ocenění 
Čestné uznání PRESTA – PRESTIŽNÍ STAVBA JIŽNÍCH ČECH 2008 – 2010 
Kategorie: Občanské a průmyslové stavby – rekonstrukce 
 

 
 
      

Ohlédnutí zpět 

Neckyáda o Pivovarské pouti ve Strakonicích 
V letošním roce oslavil Pivovar Strakonice 370. výročí od svého založení (1649). V sobotu 22. června se 
uskutečnila tradiční pivovarská pouť. Její součástí je již několik let neckyáda – plavba netradičních 
plavidel. Start byl v Katovicích z kempu Otavský ráj, cíl na Zavadilce ve Strakonicích, pak následovala 
exhibiční plavba strakonickým Podskalím.  Již po šesté se plavby účastnila řepická posádka. Vlastnoručně  



 
vyrobeným pivovarským autíčkem letos brázdili vody řeky Otavy a stali se druhým nejrychlejším 
plavidlem. Gratulujeme a těšíme se, s jakým strojem vyjedou z Katovic v příštím roce. 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

Husité – 2017            Piráti – 2018   
    

 
Pivovarské autíčko – 2019 

 

Závody Dračích lodí 
V neděli 18. srpna se ve Strakonicích u lávky na Podskalí u pivovaru konal druhý ročník Strakonického 
draka, závodů dračích lodí desetičlenných posádek. Tohoto závodu se účastnil také tým řepičáků – Obec 
Řepice team. Sedmnáct týmů závodilo na dvousetmetrovém úseku. Tři družstva byla v kategorii Sport, ti 
pravidelně tento sport trénují a čtrnáct v kategorii Fun, do té patřil i náš tým. Naši borci seděli v dračí 
lodi poprvé a na vyzkoušení jim musela stačit jedna jízda.  Díky nadšení, technice jízdy a vlastním silám 
obsadil Obec Řepice team krásné deváté místo. Všem účastníkům patří velký dík za reprezentaci obce. 
Už se všichni těšíme na příští rok, závody se budou konat první zářijový víkend. Budeme rádi, když se 
přihlásí další zájemci, kteří by si chtěli užít parádní zábavu, nějaký ten adrenalin a super atmosféru, která 
letos závody provázela.  
   

 
 



 

 

Řepická pouť 
Řepický kostel je zasvěcen sv. Máří Magdaléně, a tak letošní rok pouťový víkend připadl 
na 20. a 21. července. Veterán Car Club Strakonice vystavil na prostranství před obecním úřadem svoje 
poklady. Vyleštěné motorky Jawa a ČZ a automobily pamatující dávné předrevoluční doby. Raritou byla 
i trojkolka Reliant Rialto z roku 1982. Je obdivuhodné, s jakou precizností se o své veterány majitelé 
starají a šlechtí je. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet Pískohraní nebo něco pro šikovné ruce díky 
spolku Plameňák s kreativními dílnami.  
  
Ke každé pouti by mělo patřit trochu kultury. Tentokrát jsme pozvali ochotníky z Čestic. Zahráli nám 
francouzskou komedii Teď na to není ta pravá chvíle. Perfektní až profesionální podání s bohatými 
kulisami, kdy venkovní pódium přeměnili na plnohodnotný obývací pokoj, včetně rustikálního nábytku. 
Stěhování bylo pro statné mužské ruce.  O občerstvení se postaral řepický hospodský František Náprstek, 
výbornou kávu připravoval Miroslav Lukeš z firmy Café Monte Cintu, Radošovice a sladkosti ke kávě 
připravilo Jihočeské pekařství Hlinkovi. � Tímto všem děkujeme.  
  
V neděli se konal odpolední turnaj v ruských kuželkách v počtu sedmi družstev. Bylo to příjemné spojení 
všech generací.  
  
Příští rok připadá dle kalendáře na pouť 18. a 19. července. Na kulturu se musí myslet dopředu, proto již 
teď máme na odpolední představení objednané kejklířské divadlo. Máte se opravdu na co těšit – úsměv 
na rtech od začátku až do konce. � 
 
Jakýkoliv námět na další program je z Vaší strany vítán. Pouťový program je přece pořádaný pro Vás – pro 
občany Řepice.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Jihočeské pekařství Hlinkovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava veteránů      Kreativní dílny 
 
 
 
 



 

Jízda zručnosti – 1. ročník 
V sobotu 21. 9. 2019 proběhl 1. ročník jízdy zručnosti aneb cykloodpoledne v Řepici. Akci určenou dětem 
připravili dospělí cyklisté ze Řepice a Strakonic. Trať měřila 330 m a bylo nutné na ní překonat 
11 technických pasáží. 30 dětí bylo rozděleno do kategorií od školky až po devátou třídu. Naprosto všichni 
ukázaly úžasné dovednosti a celou trasu zdolávaly bez sebemenších problémů. Nechybělo ani vyhlášení 
vítězů a předávání medailí. Každé dítě si navíc odneslo jako dárek přívěšek v podobě modré koule, v níž 
se skrývala pláštěnka a další zajímavé ceny, které si pro tuto akci nechala vyrobit firma BAKEFACTORY 
Strakonice, hlavní sponzor této akce a patří jí za to velké poděkování. Poděkování patří také všem 
pomáhajícím i účastníkům, za příjemně strávené sobotní odpoledne a příští rok na shledanou!  
 

 

 
Děti na startu 

 

 



 
Odpady a obec Řepice 

Zásady pro správné používání kontejneru na jedlý olej a tuk
 

V zářijovém Zpravodaji jste byli informováni, že v průběhu 
měsíce října budou na sběrných místech v Řepici nově umístěny 
kontejnery na jedlé oleje a tuky. Tyto kontejnery mohou být 
využívány dle následujících zásad: 

• odkládat je možné pouze jedlý olej a tuk 
• odpad musí být vložen do těsně uzavíratelných lahví 

(PET) a až následně vhozen do kontejneru 
• je přísně zakázáno vhazovat do kontejneru oleje 

minerální, syntetické (motorové, převodové), jiné 
technické oleje a maziva apod. 

 
 
 

 
 

Nový oddíl stolního tenisu 

Mnozí z občanů Řepice zaznamenali, že náš hospodský František Náprstek pořídil před dvěma roky 
pingpongové stoly a parta nadšenců z řad dospělých i větších dětí se pravidelně každé úterý schází a stoly 
využívají. Řada zájemců, kteří „oprášili“ své dovednosti a zkušenosti za zeleným stolem se rozrůstá 
a hráči se zdokonalují. V červenci přišli účastníci s nápadem, založit oddíl stolního tenisu a přihlásit se do 
nejnižší soutěže. Zastupitelstvo obce se rozhodlo tuto iniciativu podpořit a z obecního rozpočtu 
zakoupilo vybavení nutné ke vstupu. Podmínkou ale je, že do oddílu se mohou přihlásit i menší děti, 
které by tento sport zajímal a trénovat je budou právě členové oddílu z řad dospělých. Dalšími trenéry 
budou Soňa Krejčová a Dominik Barborka, kteří už své začátky mají za sebou a ve stolním tenisu dosáhli 
určité úrovně. Oddíl má v současnosti 15 členů. 
 
Kroužek stolního tenisu se bude konat v Ratejně každé úterý od 17:30 hod do cca 18:30 hod. 
Rodiče s dětmi se mohou přijít podívat a přihlásit se v průběhu měsíce října. Kroužek bude 
zatím bezplatný. 
 

Zajímavost

Koncem září začaly růst houby, a tak mnozí z vás při jejich 
hledání zaregistrovali v řepickém lese na rozcestí, kde se 
říká U Obrázku, novou zasklenou skříňku s barevným 
obrázkem Madony uvnitř. Na rámu skříňky je vypálen 
monogram „VJ“. Byli bychom rádi, kdyby se přihlásil 
autor, kterému bychom rádi poděkovali, přinejmenším za 
to, že se v dnešní uspěchané době ještě najde člověk, který 
původní obrázek nahradil novým, a navíc velice pěkným.  
        
        

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pozvánky 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Inzerce 

 

OÚ Řepice – prosíme občany, kteří vlastní staré fotografie z Řepice nebo takové, které s Řepicí úzce 
souvisí, o jejich zapůjčení. Oskenujeme je a vrátíme zpět. Předem všem děkujeme. 
 
Své požadavky můžete předat osobně v úředních hodinách na OÚ nebo e-mailem na adrese ou@repice.cz 
do konce listopadu 2019.  

 

Malá fotogalerie

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojkolka Reliant Rialto    Pohádkový les – Řepické babči 
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