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Posvícení 

 

     Vzpomínková slavnost na posvěcení kostela, na Moravě nazývaná hody. 

Dříve se posvícení slavilo většinou od sobotního večera do úterního rána, někde 

do čtvrtka. V Řepici se termín ustálil na druhou neděli v říjnu, před Havelským 

posvícením (více o zasvěcení našeho kostela bude v příštím čísle Zpravodaje). 

Posvícenskou specialitou z Prácheňska jsou hnětýnky – viz foto. 

 

Veras 

 



Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje   

                                  Společenská rubrika 

                                  Ostatní 

 

Obecní úřad informuje 

 

Výsledky komunálních voleb 

 

     V komunálních volbách, které proběhly v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022, 

si občané obce Řepice zvolili toto sedmičlenné zastupitelstvo: Pavel Samec (164 

hlasů), Vladimíra Tíkalová (149 hlasů), Karel Mráz (141 hlasů), David Uher 

(132 hlasů), Jana Pekárková (122 hlasů), Vladislav Majer (114 hlasů) a Jitka 

Kovalčíková (97 hlasů). 

     Ustavující zasedání zastupitelstva obce Řepice proběhne výjimečně ve středu 

12. října 2022 v 19:15 hod. na obecním úřadě v Řepici v kanceláři starostky. 

 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad 

 

      

V sobotu 22. října 2022 od 8:00 do 12:00 

hod. bude v hospodářském dvoře u požární 

zbrojnice přistaven kontejner na velký 

odpad.   
 

 

 

 

Kominík 

 

     V sobotu 22. října 2022 od 9:00 hod přijede do Řepice kominík. Zájemci o 

návštěvu kominíka se musí předem nahlásit včetně tel. kontaktu a to do 19. října 

2022 na OÚ v úředních hodinách nebo na tel. č. 724 181 029 (V. Tíkalová). 

 

 

Změna provozní doby sběrného místa 

 

     Se změnou letního času na zimní dochází od 1. listopadu 2022 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. 



Změna provozu veřejného osvětlení 

 

     Z důvodu neustálého zvyšování cen elektrické energie, jsme se rozhodli pro 

vypnutí veřejného osvětlení ve vsi mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. V tento 

čas je v obci minimální pohyb a je to tedy nejvhodnější čas k úspoře. Tento typ 

provozu veřejného osvětlení bude po dobu jednoho měsíce zkušební. 

 

 

1.ročník Řepických strašidel 

 

     Dne 6. 11. 2022 se uskuteční rodinné dlabání dýní. 

Sraz v 15.00 hod ve dvoře OÚ. S sebou věci na práci a 

tvoření s dýní. Akce bude zakončena v 17. 00 hod. na 

výsledné kreativní výtvory budou vystaveny před 

Ratejnou. Prosíme zájemce o tuto akci, aby se nám 

přihlásili na tel. č.: 724 181 029 (Vlaďka Tíkalová), 

abychom mohli nakoupit dostatečný počet dýní.  

S pozdravem Bubák 

 

Z knihovny 

 

     Od 3.10. do 9.10. je Týden knihoven. Na návštěvu do naší OK přijdou děti z 

mateřské školky. 

     V úterý 18.10. od 17 hodin zvu do knihovny ty větší děti, abychom si 

zopakovali podzimní (dušičkové) tvoření, které bývávalo před covidem. Pokud 

nám bude přát počasí, můžeme být venku na obecním dvoře. A pokud máte dýni 

na vyřezávání, tak si ji přineste. 

Veras 
 

Společenská rubrika 

 

Blahopřejeme 

 

     V říjnu má své narozeninové výročí paní Vlasta 

Pokorná (91 let), pan Miroslav Ďuriš (70 let), paní 

Marie Rejšková (79 let), pan Josef Bambásek (80 let) a 

pan Jaroslav Lafata (77 let). Přejeme vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví a pohody v osobním životě. 
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Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového 

palivového dřeva ve 1, 2 – 4 

metrových výřezech, cena 1.100 

Kč za prostorový metr (včetně 

dopravy). Jakékoliv množství. V 

případě zájmu kontaktujte pana 

Romana Nejdla na tel. č.: 724 

524 566. 
 

 

 

 

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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