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Informace občanům 

Slovo starostky 
 
Milí Řepičáci, 
 
v posledním čtvrtletí letošního roku bude v Řepici probíhat několik stavebních akcí. Protože zasáhnou 
i do provozu obce, chtěla bych Vás s nimi seznámit. Největší akcí bude rekonstrukce komunikace u č. p. 
163 (Reindlovi) při vjezdu do lipové aleje. Dle dotačních podmínek musí být rekonstrukce dokončena do 
22. listopadu. V této lhůtě bude ukončena i výměna vodovodního řádu v dolní části vsi od č. p. 72 
(Majerovi) k č. p. 163. Stávající průměr potrubí nedosahuje norem pro vodovodní řády.  
 
Na návsi proběhne oprava historického štítu Ratejny a jak jste si mnozí z Vás již všimli, firma EG.D tam 
z bezpečnostních důvodů provedla izolační obalení vedení nízkého napětí. Jistou změnou projde 
i průchod do dvora budovy obecního úřadu. Pokud chceme zachovat jeho krásné klenuté stropy, musíme 
provést izolace zdí proti vlhkosti. A i stěny dostanou „nový kabátek“. 
 
Pokusíme se ještě zrealizovat výstavbu dešťové kanalizace v lokalitě „U Křížku“ na odvod dešťových 
a balastních vod mimo kanalizační řád, který je odvádí na ČOV do Strakonic. Tato akce je v současné 
době závislá na rychlosti vyjádření některých institucí, které my bohužel již neovlivníme. 
 
Při všech stavebních akcích bude na některých místech v obci na krátký čas omezen pohyb osob nebo 
vozidel. Prosím tedy všechny občany, kterých se stavby či rekonstrukce budou týkat, o trpělivost 
a schovívavost. Děkuji.    
 

Vlaďka Tíkalová – starostka 
 
Přerušení dodávky elektrické energie 
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových 
a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie v celé obci, a to ve čtvrtek 14. října 2021 
od 8:00 do 15:00 hod. 
 
Kontejner na velký odpad 
  
V sobotu 30. října 2021 od 8:00 do 12:00 hod. bude v hospodářském dvoře u požární zbrojnice přistaven 
kontejner na velký odpad.  
 

Ze zasedání zastupitelstva 

Zastupitelstvo obce Řepice schválilo: 
 závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řepice za rok 2020  
 závěrečný účet a účetní závěrku obce Řepice za rok 2020 
 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Řepice za rok 2020 
 smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. st. 20/4 v k. ú. Řepice (pod odchovnou prasat) od 

Státního pozemkového úřadu  
 uzavření smlouvy o dílo s firmou Protom Strakonice, s.r.o. na dotovanou akci „Obnova místní 

komunikace Na Skalce, Řepice“ 
 uzavření smlouvy o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. na akci „Rekonstrukce 

vodovodu na p. č. 169/5 – 65/154 k. ú. Řepice“ 
 oplocení silážní jámy na sběr bioodpadu, místa na sběr větví a kontejnerů na tříděný odpad za 

odchovnou prasat s provozní dobou 3x v týdnu 
 
Zastupitelstvo obce Řepice vzalo na vědomí: 

 zapojení příspěvkové organizace Mateřská škola Řepice do projektu ŠABLONY III 
 
 



Ze života školky 

Vážení rodiče, milí Řepičáci, 
moc ráda bych Vás pozdravila v novém školním roce z naší MŠ a poslala Vám od nás  pár úsměvů 
a trošku dobré nálady ����. 
 
Pár řádky se vrátím ještě k době před 
prázdninami. Kouzelné pasování 
předškoláčků proběhlo ve středu 
30.6.2021, myslím, ve velmi milé 
atmosféře. Moc jsme neplakali a měli 
všichni  dobrou náladu. Pan 
kouzelník byl veselý, předškoláčci si 
pasování užili a ostatní děti i dospělí 
se u představení dobře bavili. 
Následné zpívání s doprovodem na 
ukulele naší šikovné paní učitelky 
Moniky, bylo taktéž moc příjemné 
a než nás vyhnal déšť, stihli jsme 
i plánované opečení vuřtů. Všem 
moc děkuji za přípravu, rodičům za 
to, že přišli v tak hojném počtu a všem ostatním za skvělou náladu. 
 
Teď je před námi nový školní rok. Zapsáno máme 21 dětí čímž máme naplněnou kapacitu. Do základní 
školy se vydalo 6 dětí a letos máme 7 předškoláčků. Srdečně bych pozdravila a popřála hodně štěstí všem 
školákům a pokud budou mít čas, chuť a náladu, rádi je ve školce přivítáme s novými zážitky z té „velké 
školy“. Našim novým  dětem  přeji, ať se jim v naší školce líbí, hodně zážitků, vědomostí, nových 
kamarádů a hlavně hodně úsměvů. 
 
Ve školce došlo také k personální změně. Po dlouholetém působení (vlastně od začátku provozu MŠ) se 
rozhodla provozní zaměstnankyně paní Šárka Křížová opustit naší školku. Došlo k tomu po mém dlouho 
zvažovaném rozhodnutí o organizační změně. Toto rozhodnutí jsem učinila za účelem zvýšení efektivity 
práce. Paní Křížové nové podmínky nevyhovovaly a tak jsme se rozloučily. Velmi ráda bych touto cestou 
paní Křížové ještě jednou poděkovala (osobní rozloučení a poděkování proběhlo při jejím odchodu 
31.8.2021) za dlouholetou práci a ráda bych jí popřála hodně zdraví a štěstí v jejím budoucím životě. 
Máme za sebou již první rodičovskou schůzku, kde se rodiče dětí seznámili se všemi důležitými 
informacemi ohledně chodu mateřské školy a také jsme domluvili společnou „pracovní“ sobotu na 
zahradě MŠ. Potřebujeme upravit terén, navozit štěpku k záhonkům, zrenovovat kuchyňku, lavičky a další 
potřebné práce na zahradě. Rodiče byli velmi vstřícní, přislíbili pomoc a tak si všichni společně i s dětmi 
užijeme část soboty. Věřím, že i počasí nás nezklame. 
 
Ráda bych též poděkovala obecnímu zaměstnanci panu Vorudovi, který nám přes prázdniny opravil, 
respektive znovu nahodil a naštukoval zeď u bylinkové zahrádky. Chystá se v blízké době i na nutnou 
opravu  pískoviště a nejen proto patří  jemu, ale i celému zastupitelstvu můj velký dík za pomoc v celém 
uplynulém školním roce. 
 
A co nás čeká v letošním roce? Věřím, že letošní školní rok nebude tolik postižen pandemií COVID 19 
a budeme moci pracovat a těšit se na různé akce, divadýlka, výlety apod. bez omezení. Zapojili jsme se do 
projektu Šablony III, který nám byl schválen. Peníze z něj budou hlavně použity na projektové dny v MŠ 
i mimo MŠ, workshopy a také tematicky zaměřená setkávání rodičů s odborníkem. Témata si budou 
vybírat sami rodiče. Takže nám všem držím palce, ať už je vše v „normálu“! 
Ještě bych upozornila na nové www stránky školy: www.msrepice.cz a poprosila rodiče dětí, aby je 
průběžně sledovali. Přeji ze srdce všem dětem, zaměstnancům, rodičům, celému obecnímu zastupitelstvu 
a  všem Řepičákům hodně zdraví, pevné nervy a klidné dny v celém školním roce 2021/2022. 
 
Jolana Tůmová 
Ředitelka MŠ 



Vyhlídka Jaslůvka slaví 1. narozeniny 

 
Čas utíká jako voda a než se ohlédneme je rok pryč. Všichni jsme jistě mnohokrát tato slova 
zaslechli. Samotnému mne to přijde jako včera, a přitom to byl před pár dny právě jeden rok, co se 
dne 23. srpna 2020 slavnostně otevírala veřejnosti vyhlídka Jaslůvka na vrchu Jaslov nad Řepicí. 
Dovolte mi proto k prvním narozeninám Jaslůvky malé ohlédnutí za právě uplynulým rokem. 
 

Hlavním impulsem pro výstavbu 
vyhlídky byly samozřejmě nádherné 
výhledy všemi směry z ne příliš vysokého 
Jaslova / 521 m n v./ S vědomím, že řada 
našich přátel a známých má podobné 
smýšlení jako my a chovají v sobě lásku 
k přírodě, turistice a vůbec všemu co 
k tomu patří, odhodlali jsme se vyhlídku 
postavit ne pouze pro sebe, ale jak už je 
pro Horní Králováky obvyklé, spíše pro 
druhé, tedy pro širokou veřejnost. Již 
z dálky viditelným znakem této veřejné 
přístupnosti je určitě na Jaslůvce 
umístěná vlajka s řepickými symboly. 

 
Je potřeba připomenout, že publicitu krátce po otevření Jaslůvka získala ve Strakonickém deníku, 
dále v týdeníku Strakonicko a krátkou reportáž mohli shlédnout i diváci i v Strakonické televizi. 
Za prvních pád dnů po odvysílání sdílelo reportáž přes dva tisíce lidí. Podzimní návštěvnost 
vyhlídky tomu pak také odpovídala. 
 
Vánoce, Silvestr a Nový rok byly dny, kdy si návštěvníci museli pro výstup na vyhlídku v exponované 
době vystát i krátkou frontičku. I to byl jeden z důvodů, proč jsme na jaře instalovali na jižní svah pod 
vyhlídku lavičku pro příchozí, kteří   na vyhlídku nevystoupili, chtějí se posadit, odpočinout a kochat se 
krásnými výhledy i ze země. Doposud nízký porost na jižní straně tyto výhledy dovoluje. S lavičkou jsme 
také osadili nové označení přístupových cest k vyhlídce v kvalitním trvanlivém provedení, namontovali 
jsme u vyhlídky odpadkový koš, do kterého již neprší, a některá další vylepšení. 
  
S příchodem zimního období jsme sundali 
vlajku, aby se zmrzlá větrem nepoškodila. 
Musím říci, že mne mile překvapil zájem 
sousedů z Řepice, kteří toto zaregistrovali, 
vlajka jim při pohledu na Jaslov chyběla a 
sháněli se po ní. 
 
Jaro pak bylo v duchu koronavirových omezení. 
Snad i proto jsme u vyhlídky potkávali nejenom 
známé tváře pravidelných návštěvníků, ale i 
stále nově příchozí. Nejčastěji to byly rodiny s 
dětmi, skupinky turistů i skupinky dětí. 
Výjimkou nebyli ani cyklisté.  Při výstavbě jsme 
očekávali, že na Jaslov „občas“ nějaký poutník 
zavítá.  Že ale bude vyhlídka tolik navštěvována 
jako je, jsme opravdu nikdo nepředpokládal. 
Instalované počítadlo průchodu návštěvníků, kteří vystupují na vyhlídku čítá od 3. ledna 2021   
k dnešnímu dni   25 830 příchozích. Provádíme nad Jaslůvkou téměř každodenní dohled. V zimě   
ometáme sníh, solíme nášlapy, aby neklouzaly, podle potřeb vyprazdňujeme odpadkový koš, v létě zase 
vyžínáme přístupové cesty a okolí. Provádíme i řadu dalších potřebných činnosti, které nejsou na první 



pohled tolik viditelné. Toto vše činíme především z důvodu bezpečnosti návštěvníků, která je naší 
prioritou a také pro udržení příjemného prostředí. 
 
Rád bych poděkoval všem návštěvníkům Jaslůvky, ale i „pouhým“ příchozím na Jaslov, za udržování 
čistoty a pořádku v bezprostředním okolí vyhlídky i na přístupových cestách k ní. Stejně tak i za 
ukázněné a ohleduplné chování v lese, kde jsme jen hosté. Pohledy na okolní krajinu jsou každý den 
a každou hodinu jiné a neopakovatelné. Proto se také tato přírodní scenérie nikdy „neokouká“. 
 
Přeji Vám všem mnoho krásných výhledů z Jaslůvky a pokud se odhodláte k jejich zaznamenání na 
fotografii, můžete je také sdílet s ostatními na www.facebook.com/vyhlídkajaslůvka/ 
          
         za Horní Králováky 

Libor Hlinka 
 
 

Za Šumavou jinak – výlet S7 

Ahoj kamarádi turisté a přátelé krás Strakonicka. Jako poslední díl našich pochodů „okolo komína“, jsem 
si pro vás připravil trasu ze všech nejkrásnější a nejobtížnější – no můj dojem. Uvidíte. Proč S7? Protože 
na druhém konci republiky v Beskydech se chodí B7, tak jsem chtěl vytvořit něco podobného i u nás 
a natrasoval jsem tento projekt – S7. Sedm strakonických vrcholů, které obepínají město Strakonice 
a z naší Řepice jsou krásně vidět. Start a cíl jsem zase dal do naší obce. Celou trasu bych doporučil jít, či 
běžet – záleží na vás, na jaře. Z jednoho prostého důvodu, potom jsou na trase hojně zarostlé úseky 
ostružinami a jiným roštím. 
Dále si sebou vezměte nějaké jídlo a pití, jelikož budete cca 8 hodin v terénu – svižnou chůzí. Celý okruh 
je 41 km, takže skoro maratón, kdo z vás to ujde, či uběhne klobouk dolů, anebo výzva na další roky, pro 
trénink, či dokázání si první turistické mety.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Můžete si vzít také penízky, na cestě jsou zastávková místa pro občerstvení. Potom z toho uděláte 
krásnou celodenní akci. Celou trasu si též můžete rozdělit na jednotlivé kopce, či jednotlivé úseky.  
 
A jdeme na ní. 
Začátek trasy je v naší krásné vesničce a prvním kopcem je Jaslov a rozhledna Jaslůvka, z které jsou vidět 
ostatní kopce. Potom zamíříme, a zde je několik variant, přes údolí na Tisovník. Já jsem zvolil trasu mezi 
Pilským a Hořejším rybníkem. Dolů jsem sešel po trailu, který vede směrem ke kapličce nad 
hubenovskými serpentinami. Moc hezký úsek. Další část cesty vede na Kuřidlo, na kterém jste již také 
byli. Z Kuřidla sejdeme do Strakonic, kde musíme překonat řeku Otavu. Já jsem zvolil dva mostíky na 
ostrově na Podskalí, kde kousek dál, pod kasárnami začíná zelená turistická, která vás dovede pod 
Kamennou bábu. Na vrcholku „Báby“ je nádherný skalní útvar, a když zapojíte trochu představivosti, 
možná vám to „bábu“ bude připomínat. Tady se musíte nasměrovat na Smiradice a přes louku dojít do 
vesnice. Přejdete Smiradický potok a začnete se stáčet k vrcholku Kbílu. Když budete mít štěstí, tak 
natrefíte na trail, který vás dovede k vrcholu. Kde za odměnu na vás čeká rozhledna Kbíl (nejvyšší bod 
naší trasy), z které budete mít suprový výhled nejen na naši trasu, ale i na daleké široké okolí. Po žluté 
turistické sejdeme do sedla pod Kbílem a půjdeme krásnou panoramatickou hřebenovkou směrem na 
Hradiště. Hradiště u Libětic spolu s hradištěm na Kněží hoře, Hradcem u Němětic a Hradcem 
u Řepice střežilo strakonickou kotlinu. Z vrcholku vede několik parádně udělaných cestiček směrem do 
Sousedovic. No a teď nastává asi nejhorší úsek cesty, kdy jste již značně unaveni a musíte se přesunout 
přes údolí Volyňky na Velkou Kakadu (nám spíše známý Podsrp). Ale to dáte, je to poslední z našich 
sedmi kopců. Z Velké Kakady sejdete na Šumavskou a nejkratší cestou okolo strakonického plavečáku 
směrem do Řepice. 
Přeji krásné putování naší blízkou krajinou a příště vás zavedu do nejhezčích míst naší Šumavy. 
 
Ahoj Pavel Samec 
 
 
 

Ohlédnutí zpět 

Pouťový víkend 
V sobotu 24. července se konečně mohl uskutečnit dvakrát odložený sportovní ples a byl spojený 
s pouťovou taneční zábavou. Nechyběla ani bohatá tombola s krásnými výhrami. Akce probíhala díky 
skupině Pauza v duchu country a díky dvojici AXICOMA STARS v duchu popu, rocku a popular music.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXICOMA STARS            Výherce hlavní ceny v tombole 
 
 
 



Pouťový turnaj v ruských kuželkách 
Pouťové nedělní odpoledne se neobešlo ani 
o tradiční turnaj v ruských kuželkách. 
Účastnilo se 9 družstev. Vítězkám gratulujeme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vítězky – Soňa, Radka, Štěpánka a Vlaďka 
 
Pohádkový les 
Když se řekne v Řepici Pohádkový les, tak snad není nikdo, kdo by tuto akci nezažil, nenavštívil nebo o ní 
aspoň neslyšel. Tímto děkujeme všem hercům, kteří připravili tentokrát pro děti a rodiče okruh se šesti 
pohádkami. Začínaly tradičně babči tentokrát s pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Následovala 
Perníková chaloupka, kde si Jeníček Standa procvičil svaly při házení dětí na lopatě do pece – a že jich 
bylo ����. V další pohádce Sůl nad zlato snad děti pochopily, že bohatství, zlato a drahokamy nemůžou 
nikdy zvítězit nad krásně propečeným slaným rohlíkem ����. Na pastelkovém hřišti čekali na návštěvníky 
naši nejmenší premianti herci s pohádkou Popelka v netradičním moderním podáním. Jsme rádi, že 
děvčata hra bavila, zvládly to perfektně, obecenstvo se smálo a příští rok se doufejme opět zapojí.  
Pergola patří vždy řepickým chlapům a letos potěšili příznivce české filmové kinematografie sedmdesátek 
s ukázkou z filmu Páni kluci. U poslední pohádky Tři veteráni musíme ocenit kreativitu kulisáka, kdy 
zakomponovali do ukázky i rostoucí nos princezny Roxany.  
  
Děkujeme i ostatním zúčastněným za organizaci, včetně pana hospodského. Zároveň poděkování 
i „holkám od Majerů“ za vyplnění čekací doby pro děti s programem ve školce. Neb bylo na první pohled 
vidět, která z holčiček u nich prošla hřebenem a pletením ve vláskách ����. 
  
Uvědomujeme si, že na tuto akci je zapotřebí obětovat volný čas, energii, kreativitu, a hlavně elán chtít. 
Když ale ve finále vidíme, že na akci dorazí 220 návštěvníků a pohádka se hraje min.  10x, pak si musíme 
říct, že to stojí za tu námahu a je to motivace na příští roky. Když totiž při hraní vidíte ty tříleté děti, jak 
stojí v první řadě, celou dobu nás sledují s otevřou pusinkou a oči jim kmitají sem tam, aby jim něco 
neuteklo, tak to je pro nás ta odměna ����. Takže až vás příští rok budeme v červenci vyzývat, abyste si 
oblékli kostým a přidali se k nám, zamyslete se, proč právě na jeden den neutéct z běžné reality právě 
sem – do světa pohádek a snů ����.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Životní výročí 

V září budou mít své narozeninové výročí Vlasta Pokorná (90 let), Marie Nová (91 let), Marie Rejšková 
(78 let), Josef Bambásek (79 let) a Jaroslav Lafata (76 let) 
 
Všem oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody a klidu 
 v osobním životě.  

 
 

 
Pozvánky 

Co nás čeká a doufejme, že nemine.    
 
Začíná podzim a pro mnohé z nás obdobím zklidnění, po hektickém létě plném grilování a akcí do 
pozdních večerních hodin. Z jedné strany si říkáme "konečně bude chvíli klid, lehnu si s knížkou pod 
deku", ale z druhé na nás může dolehnout smutný pocit chladna, brzké tmy a "nicnedělání".  
 
Právě proto doufáme, že během letošního podzimu a zimy budeme moci uskutečnit akce, které se 
obvykle v tomto období úspěšně konaly. Od října mohou děti začít trénovat v úterý ping pong 
organizovaný místními pingpongáři a v neděli vybíjenou, vedenou Dětmi Řepice. Sportování pro malé 
Děti na startu bude letos určeno pouze pro děti ze školky, každé úterý od 12:30 do 13:30 hod. Rádi 
bychom 6. listopadu zahájili plesovou sezónu Karlobálem. S divadelním souborem Mladějovice máme 
rozjednaný listopadový termín na představení Benátky pod sněhem. Ani se nerozkoukáme a vánoční 
čas za dveřmi. První adventní neděle letos připadá na 28.listopadu. Mikuláš, čerti a andělé jsou do naší vsi 
opět pozvaní. Uvidí se, zda dorazí sami, jako loňský rok, nebo s celou svou početnou skupinou pekelníků. 
A pak už nastává čas cukroví, zpívání koled, psaní přání Ježíškovi, betlémské světlo.... Tak držme si 
všichni palce, ať to tentokrát vyjde.    
 
 
Křest knihy 
V sobotu 23. října od 14:00 hod 
proběhne v Ratejně křest knihy 
„Dědečku, řekni nám ještě pohádku“ 
s autogramiádou autora pana Václava 
Vlčka. Jedná se o druhý díl k pohádkové 
knížce „Dědečku, vymysli nám 
pohádku“, která vyšla v loňském roce. 
Akce se zúčastní pan Zdeněk Troška a 
pozvaní hosté. Ve dvou blocích 
vystoupí malé stepařky z taneční 
skupiny Rozálie, ve které stepují tři 
děvčata z Řepice. 
Na akci si budete moci zakoupit oba 
výtisky pohádkových knih a nechat od 
autora podepsat (třeba i s věnováním). 
Všichni Řepičáci jsou srdečně zváni.  
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