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     Jak se Otava přiblížila k Řepici 
 

     Fotografie jsou udělané před 20 lety - 13.srpna 2002. Vpravo je rozestavěný 

autosalon pana Šrachty a odtud je pořízen záběr přes pražskou silnici na rozlitou 

řeku.          
Veras 



Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje   

                                  Společenská rubrika 

                                  Ostatní 

Obecní úřad informuje 

Pohádkový les 

 

     Tento příspěvek začneme úryvkem z loňského zářijového zpravodaje:  

„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 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 srpnu 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 😊 "  

 

     Rok uběhl jako voda a děkujeme předem všem kdo se opět zapojí do 

Řepického pohádkového lesa. Organizační schůzka bude ve čtvrtek 18. srpna, 

sraz v 19 hod před hospodou.  

 

      

Fotokniha obce Řepice 2021 

 

     Štěpánka Krejčová vyhotovila další fotoknihu obce Řepice, tentokrát za rok 

2021. Pokud byste si chtěli fotoknihu koupit, je k dispozici na obecním úřadě za 

600 Kč. 

 

Z knihovny 

 

     Při letním putování v Krušných horách koupila 

knihovnice pro OK v Řepici knihu od Štěpána 

Javůrka Chaloupky. Je to příběh dvou kamarádů 

a jejich rodin, odehrávající se v oblasti nedaleko 

Božího Daru v minulém století. Raritou je, že 

kniha se prodávala v pivovaru v Ryžovně, který 

tu nadšenci udělali v bývalé škole. Proto i jedna 

značka piva se jmenuje Školák, další je Rapl (TV 

seriál se nedaleko natáčel) a Boží Dar (i ten je 

nedaleko). V obci Ryžovna je jen 9 domů z 

bývalých 70, a tak je zde i v 21.století znát, jak 

tuto oblast postihl odsun Němců po 2. světové 

válce. 

Veras 



Řepický blešák 

 
     Na podzim budeme pořádat řepický blešák. Děti nám opět povyrostly a určitě 

se všem nakupily hromádky   Tentokrát bude v sobotu 8. října 2022. Kdo z 

řepických má zájem o prodejní místo a stůl, prosím ozvěte se do 8. září 2022 

(než začne oficiální přihlašování) na tel. 722 966 698 – Jana Pekárková.  

 

 

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 1.000 Kč za prostorový 

metr (včetně dopravy). Jakékoliv množství. 

V případě zájmu kontaktujte pana Romana 

Nejdla na tel. č.: 724 524 566. 

 

 

 

Společenská rubrika 

 

Blahopřejeme 

 

     V srpnu má své narozeninové výročí pan 

Ladislav Štěpán (74 let), paní Anna Frnochová 

(91 let), paní Věra Samcová (72 let) a pan 

Zdeněk Turek (77 let). Přejeme vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě. 
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Stránka z Ročenky 2021/2022. 

Celá je online na str. 19  https://www.sportklub-kladno.cz/kontakt/ 

 

 

 

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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