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Sněhová bohyně lásky v podání pana Břetislava Kristka    



Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje   

                                  Společenská rubrika 

                                  Ostatní 
 

Obecní úřad informuje 

 

Místní poplatky pro rok 2021 

 

     Poplatek za odpad zůstává na částce 500 Kč za trvale žijící osobu v obci a 

rekreační objekt. Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč. Poplatky můžete 

zaplatit do 31. března 2021 na účet číslo 78-945210277/0100, jako variabilní 

symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, nebo osobně v hotovosti do 

pokladny na OÚ v úředních hodinách. 

 

 

Tříkrálová sbírka 2021 

 

     V sobotu 9. ledna a v neděli 10. ledna 2021 v dopoledních hodinách proběhla 

v Řepici Tříkrálová sbírka. Pro kasičku si v pondělí 25. ledna 2021 přijela paní 

Piklová z Oblastní charity ve Strakonicích. Paní Piklová byla dojata již když 

kasičku spatřila, byla úplně plná. Kasičku jsme spolu odpečetily a spočítaly 

obnos, který řepičtí tři králové vybrali. Napočítaly jsme 12.185 Kč, v letošním 

roce je to nadprůměrná částka, která se v obcích vybrala. Děkuji všem, kteří do 

sbírky přispěli a našim třem králům (Lucinka Bračoková, Naďa a Natka 

Tíkalovy) za skvělou spolupráci a čas, který tomu věnovali. 

V.T. 

 

Knihovna 

 

     V současné době nelze knihovnu otevřít, ale po telefonické domluvě si lze 

knihy vypůjčit přes náš antikvariát v průjezdu budovy OÚ. Také na internetu 

najdete řadu portálů, které poskytují literaturu online. Na webu 

Romanyzdarma.cz poskytly svá díla desítky současných českých a slovenských 

autorů. Poutavá je také Česká čítanka, portál, na němž se dají dohledat práce 

starších spisovatelů. 

     V časopisech si můžete „zalistovat“ v archivu AV ČR na adrese 

archiv.ucl.cas.cz. A jestli vás zajímá, co četli slavní čeští umělci, navštivte web 

Osobniknihovny.cz. 

     V Praze 10 připravili na venkovních panelech výstavu ke 130. výročí 

narození Karla Čapka. Na jejich webových stránkách si ji můžete také 

prohlédnout on line, je to moc pěkně udělané na adrese 

https://praha10.cz/vystava-karel-capek. 

Veras 
 



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 únoru má své narozeninové výročí paní Miroslava Levá (77 let), paní 

Jiřina Mrázová (72 let), paní Emilie Krajská (85 let), pan Karel Mráz (72 let), 

pan Josef Mráz (74 let) a paní Květoslava Mrázová (71 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 
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