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Patrocinium 

 

     neboli zasvěcení je pojmenování kostela po určitém světci. Náš kostel byl již 

v roce 1348 uváděn jako farní (fara byla v budově vlevo na snímku) a do roku 

1650 zasvěcen sv. Jiljí. Ve středověku se v určité době kostely zasvěcovaly 

světci, který byl právě v „oblibě“, a proto lze podle zasvěcení usuzovat na dobu 

výstavby dotyčného kostela. 

     Po Bělohorské bitvě utekl farář s Bernardem Hodějovským a v roce 1650 či 

1670 byl kostel přeměněn na filiální (fara je ve Štěkni) chrám sv. Maří 

Magdaleny. Marie Magdalena (též Magdalská) byla jedna z žen, které 

doprovázely Ježíše z Nazaretu, zejména v závěru jeho života. 

V některých křesťanských církvích je považována dokonce za manželku Ježíše. 

     V pravém horním rohu fotografie je doplněn snímek částečného zatmění 

Slunce, které bylo možno pozorovat 25.10.2022 po 11. hodině i v Řepici. 

Veras 
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Obecní úřad informuje      

 

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. 

 

 

Zahájení adventu 
 

     I letos zahájíme v Řepici vánoční čas adventem. V neděli 27. listopadu 2022 

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 –Mikulášská nadílka 

 

     Ve pondělí 5. prosince 2022 od 17:00 hod bude pro děti připravena ze dvora 

obecního úřadu pekelná cesta, která bude ukončena v pekelné Knížecí stodole. 

Na děti zde budou čekat nejen čerti s vládcem pekla Luciferem ale i Mikuláš s 

anděly a nadílkou. Tímto zveme všechny děti a rodiče, aby se přišli na 

nadpozemské bytosti podívat. 

 

 

Tradiční návštěva Ikei 

 

     V neděli 11. prosince 2022 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 300 Kč. 

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

181 029 (V. Tíkalová).  

 



Obecní ples 

  

     V sobotu 21. ledna 2023 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční již dvanáctý 

ročník Obecního plesu. Připraveno bude taneční vystoupení i hodnotná tombola. 

K tanci a poslechu hraje kapela Přímý přenos. Vstupné 150 Kč; předprodej 

vstupenek bude zahájen 1. 12. 2022 na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

 

 

Z knihovny 

 

     Webové stránky knihovny jsou doplněny fotografiemi z říjnové návštěvy dětí 

z MŠ. 

     Ze Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích máme půjčený nový soubor knih 

pro dětské i dospělé čtenáře. Pozor změna otevírací doby v knihovně: místo 

středy bude od listopadu otevřeno v pátek od 17h do 18h, v úterý jako vždy 

také od 17h do 18h.                 Veras 
 

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového 

palivového dřeva ve 1, 2 – 4 

metrových výřezech, cena 1.500 

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 listopadu má své narozeninové výročí pan 

Josef Pořízka (79 let), paní Růžena Uhrová (76 let) 

a pan Jiří Chmela (76 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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