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Dubnové okénko 

 

Velikonoční řehtání letos netradičně, stavění májky a slet čarodějnic v antikvariátu 

– to byly hlavní dubnové události. 
  Veras 



Obsah zpravodaje: Obecní úřad informuje   

                                  Společenská rubrika 

                                  Ostatní 

 

Obecní úřad informuje 

 

Dětský den 

 

     Milé děti a rodiče, 

     jaro se tento rok skoro ani neukázalo a je tu rovnou DEN DĚTÍ. I když nám 

je odepřeno, jako obci, organizovat cokoliv hromadně, jsme rádi, že veškeré 

„individuální“ aktivity se vždy setkaly s úspěchem a chutí zapojit vaše děti. 

Někdy to totiž není jen o dětech samotných, ale o tom, jak je rodiče odmala 

vedou a chtějí pro ně pestré, hravé, bezstarostné dětství.  Jsme rádi, že jste vaše 

děti zapojili do Cesty za vysvědčením, řehtání, soutěže o velikonoční vajíčka, 

nyní výtvarnou soutěží organizovanou obecní 

knihovnou nebo čarodějnickou stezkou připravenou 

maminkou ze školky. A nyní je před námi HRA O 

DOPADENÍ POTULNÉHO ZLODĚJÍČKA, co zavítal 

do naší vsi. Celá hra bude připravena na 10 dní a je na 

vás a dětech, kdy budete hrát. Veškeré indicie najdete 

jen v obci a blízkém okolí.  Pro menší děti je nutný 

doprovod rodičů, ale věřte, že i je to bude bavit       

Instrukce budou k vyzvednutí 20. května na vratech 

OÚ. 

 

 

 

Knihovna 

 

     Skončilo uzavření knihoven. Návštěvní doba v naší knihovně je v úterý od 17 

do 18 hodin a ve středu od 18 do 19 hodin. Knihovnice se na vás moc těší a 

čekají na vás kromě našich 1730 titulů i nově vypůjčených devadesát knih ze 

strakonické knihovny. A u nás je to bez poplatků! 

   Děti, které se zúčastnily výtvarné soutěže s 

čarodějnicemi, si mohou přijít pro odměnu a své 

práce. Stále trvá nabídka pro první dětské čtenáře, (ale 

už se to týká jen 2,) kteří též dostanou odměnu. 

 

Veras 
 

 

 

 



Humanitární sbírka – Diakonie Broumov 

 

     Tak, jako každý rok, i letos se na nás obrátila Diakonie Broumov s prosbou o 

uspořádání humanitární sbírky. Věci je možné odevzdat na obecním úřadě 

v úředních hodinách a to od 17. května 2021 do 21. května 2021. Je tedy 

dostatek času na přípravu. 

Co je možné darovat: letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 

utěrky, záclony, látky, funkční domácí potřeby (nádobí bílé i černé), přikrývky, 

polštáře a deky, hračky, školní potřeby, nepoškozenou obuv, kabelky, tašky, 

batohy, peněženky.  

Co není možné darovat: knihy, ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek, jízdní kola a dětské 

kočárky – ty se transportem znehodnotí; znečištěný a vlhký textil. 

     Věci je nutné zabalit do igelitových pytlů nebo krabic tak, aby se 

transportem nepoškodily. 

 

 

Prodej palivového dřeva 

 

     Prodej smrkového a borového 

palivového dřeva ve 1, 2 – 4 

metrových výřezech, cena 500 Kč 

za prostorový metr. Jakékoliv 

množství. V případě zájmu 

kontaktujte pana Romana Nejdla na 

tel. č.: 724 524 566. 

 

 

Společenská rubrika 

 

Blahopřejeme 

 

     V květnu má své narozeninové výročí paní Věra Hrušková 

(77 let), pan Svatopluk Skála (75 let), pan Jan Balada (72 let) 

a paní Helena Karlovcová (77 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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