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     7.října navštívily naši Obecní knihovnu děti z mateřské školky. S velkým 

zájmem si prohlížely nabízené knihy a už se jistě těší, až si je budou moci sami 

číst. 

Veras 
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Obecní úřad informuje 

 

Změna provozní doby sběrného místa 

 

     Se změnou letního času na zimní dochází od 1. listopadu 2021 k úpravě 

provozní doby sběrného místa za Panským dvorem a to následovně: 

Úterý   10:00 – 12:00 

Čtvrtek  14:00 – 16:00 

Sobota  14:00 – 16:00 

     Při změně času na letní bude provozní doba opět upravena a rozšířena. 

 

 

Tradiční návštěva Ikei 

 

     V neděli 12. prosince 2021 je naplánovaná návštěva obchodního centra IKEA 

(Černý most). Odjezd autobusu je v 8:00 hod od Obecního úřadu v Řepici. 

Místo vám bude rezervováno až po úhradě ceny jízdného ve výši 250 Kč. 

Rezervace míst je na OÚ v úředních hodinách, popř. po domluvě na tel. č. 724 

181 029 (V. Tíkalová).  

 

Zahájení adventu 

 

     I letos zahájíme v Řepici vánoční čas adventem. V neděli 28. listopadu 2021 

si od 15:30 hod budete moci na našem malém adventním trhu, který se bude 

konat na řepické návsi, zakoupit adventní věnce, drobné výrobky s vánoční 

tématikou a zajímavé dárečky. Zahřejete se čajem, svařákem či punčem.  

     Před Ratejnou vystoupí děti z MŠ se svým adventním pásmem. Společně 

rozsvítíme vánoční stromek. Těšíme se na příjemné tradiční setkání.  

 

 

Čertovské peklo 

      

     V letošním roce zůstane peklo v Knížecí stodole zavřené. Je však tady opět 

možnost objednat si mikulášskou skupinu na návštěvu přímo k Vám domů. 

     Kdo by měl zájem o zapsání do knihy hříchů a vykoupení svých ratolestí 

básničkou Mikuláši, prosím ozvěte se do 28. listopadu 2021 na tel.: 

724 181 029. Poté by Vám Mikulášská parta poslala potvrzení z pekelných krajů 

a instrukcí, kdy se máte bát a připravit dudlíky pro čertovská miminka   



Knihovna 

      

     Nejnovější přírůstek v OK je poutavě zpracovaný příběh poslední baronky 

Blanky Battagliové z Bratronic od spisovatelky Jany Poncarové „Cyklistka“. 

     Pro děti máme už druhou knihu pohádek od pana Václava Vlčka „Dědečku, 

řekni nám ještě pohádku“, která byla slavnostně pokřtěna 23.října v Ratejně. 

Veras 
 

Recyklace nepotřebného vosku 

 

     Nově je u nás v Řepici zaveden sběr vosku ze svíček. Můžete přinést i malé 

kalíšky s minimem vosku. Někdy je toho nevyhořelého dost a je nám líto ho 

vyhodit. Upotřebíme i skleněné nádobky se zbytky. Netřeba vytvářet odpad, 

využijeme vše. Můžete přinést do označené tašky do průchodu do dvora OÚ. 

Děkujeme!  

Eva a Jitka z Řepice 

 

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového 

palivového dřeva ve 1, 2 – 4 

metrových výřezech, cena 600 Kč 

za prostorový metr. Jakékoliv 

množství. V případě zájmu 

kontaktujte pana Romana Nejdla na 

tel. č.: 724 524 566. 

 

 

Společenská rubrika 

 

Blahopřejeme 

 

     V listopadu má své narozeninové výročí pan Josef 

Pořízka (78 let), paní Růžena Uhrová (75 let) a pan Jiří 

Chmela (75 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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