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Napsali o nás 5. 6. 2019 

 

     Loňský dětský den ve stylu 1. řepické olympiády byl skvělý, ale letos nešlo 

uskutečnit 2. pokračování. Přesto děti o nic nepřišly: poznávaly obec a její okolí 

ve stylu „řepického geocachingu“ a pohyb jim nechyběl. A odměna neminula! 

 

Veras  
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Obecní úřad informuje 

 
Letní „babská“ veselice 

 

     V sobotu 18. července 2020 od 20:00 hod se přijďte s námi pobavit. V Tomto 

netradičním termínu se uskuteční odložená Aprílová veselice = Letní „babská“ 

veselice s tombolou. Akce se bude konat ve dvoře obecního úřadu na 

venkovním parketu (v případě nepříznivého počasí v Ratejně).  

     K tanci i poslechu Vám zahrají Kosatky. Řepické babči budou mít připravené 

nové taneční vystoupení. Vstupné je 120 Kč, vstupenky si můžete zakoupit 

v předprodeji na obecním úřadě v Řepici tel.: 724 181 029 (Vlaďka Tíkalová).  

 

 

Tradiční turnaj v kuželkách 

 

     V neděli 19. července 2020 se bude konat ve dvoře obecního úřadu od 16:30 

hod tradiční turnaj v ruských kuželkách. Vítězné týmy čeká odměna. 

 

 

Výročí 7 let MŠ Řepice 

 

     V pátek 26. 6. 2020 v 15:30 se v areálu OÚ uskuteční party naší školky a den 

otevřených dveří MŠ. Zveme všechny děti a rodiče - současné, bývalé i budoucí- 

a všechny zaměstnance a přátele školy na společné setkání. Program: divadelní 

představení Divoloď, skákací hrad, dětská diskotéka, rozloučení s předškoláky, 

prohlídka budovy a zahrady MŠ, přátelské posezení s občerstvením. Přijďte s 

námi zavzpomínat na společně strávená léta, těšíme se na vás.  

Mgr. Tomanová Veronika, ředitelka MŠ 

 

 

Knihovna 

 

     V roce, kdy si připomínáme 200. výročí narození spisovatelky Boženy 

Němcové, měla minulý měsíc „narozeniny“ i její nejznámější kniha – Babička. 

První vydání vyšlo v polovině května 1855. Jedno z nejstarších ilustrovaných 

vydání pochází z roku 1919. Tehdy kniha stála 3 koruny a je otištěna podle 

původního vydání z roku 1855 s opravami Boženy Němcové podle vydání z 

roku 1862. Pokud byste chtěli „sbírat Babičku“, vězte, že již vyšla ve více než 

340 vydáních!                    

Veras 



Krmení vodního ptactva 

 

     Pokud při svých procházkách dojdete k rybníkům nebo řekám, na kterých 

jsou v současné době hejna labutí a kachen včetně mláďat, prosím zvažte, čím je 

„pohostíte“. Zdánlivě neškodné krmení pečivem nebo zbytky starého jídla může 

ptákům vážně ublížit. Jako krmení je vhodné použít obiloviny, ovesné vločky, 

kukuřici nebo rýži, popř. odřezky od zeleniny. Vše však jen v omezené míře. 

 

 

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového palivového dřeva ve 1, 2 – 4 metrových 

výřezech, cena 500 Kč za prostorový metr. Jakékoliv množství. V případě 

zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na tel. č.: 724 524 566. 

 

 

 

 

  

 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme 

 

     V červnu má své narozeninové výročí paní Emilie Miglová (71 let), pan 

Pavel Samec (70 let), pan František Nový (81 let), paní Jana Mrázová (77 let), 

paní Jana Vokrojová (75 let) a paní Marie Nová (77 let). Všem oslavencům 

přejeme vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě. 
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