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Hry bez hranic 

 

  Netradiční oslavy 10. výročí získání titulu Vesnice roku, které proběhly 21. května. O týden 

později se uskutečnily Dětské hry. Pochvalu – i stupně pro vítěze - si zaslouží organizátoři 

těchto akcí. 

Veras 
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Obecní úřad informuje 

 

Hry bez hranic 

 

     Málokdo by věřil, že od té doby, co se Řepice přihlásila do soutěže Vesnice 

roku a umístila se na 1. místě v celé České republice, uběhlo již 10 let. Mnoho 

z nás si stále pamatuje nazdobenou Knížecí stodolu a radostné oslavy. 

     Při této příležitosti desetiletého výročí jsme se rozhodli uspořádat soutěžní 

klání mezi vesnicemi – tzv. HRY BEZ HRANIC. Byli osloveni starostové 

z okolních vesnic, a rovněž i naše spřízněné obce na Moravě Křižánky a 

Tvarožná Lhota. 

     Vzhledem k tomu, že po době covidové se s akcemi roztrhl pytel někteří by 

se rádi zúčastnili, ale z důvodů jiných akcí to nebylo možné. Na startovní čáru 

tedy v sobotu 21. května nastoupilo 6 šestičlenných smíšených družstev. 

Cehnická šestka, Roveňáci, Poděbradka Strakonice, Oranžový tým Řepice, 

Modrý tým Řepice a Děti Řepice. Bylo pro ně připraveno 8 netradičních her, 

kdy družstva buď na čas nebo na body plnila soutěže najednou buď dva nebo tři 

týmy. Všechny hry byly zaměřeny na týmovou spolupráci, vzájemnou domluvu 

a důvěru😊 Tříhodinové klání bylo bedlivě sledováno diváky a když jsem se 

rozhlédla kolem, tak úsměvy na tvářích byly vidět úplně všude. Dravost hráčů 

totiž nejednou způsobila velmi komické situace. Výsledné bodování určilo 

následující umístění: třetí místo Cehnická šestka, druhé místo Poděbradka 

Strakonice, první místo o jeden bod těsně Děti Řepice. V průběhu soutěže v 

„odpočinkových pauzách“ vystoupila taneční skupina Rozálie s několika 

stepařskými představeními.  Každá akce by se neobešla bez dobrého jídla, proto 

děkujeme také Řepickým babčám a Pekařství Hlinka za zajištění občerstvení. 

Zároveň děkujeme i organizačnímu týmu, bez kterých by ty stopky neměl kdo 

cvakat nebo to celé moderovat😊 Celá akce nejde slovy popsat, to se prostě 

MUSÍ VIDĚT😊 Proto kdo se nemohl účastnit, tak se může podívat aspoň na 

fotogalerii https://steparepice.rajce.idnes.cz. Ohlasy na celou akci byly velmi 

pozitivní tak není vyloučeno, že bude někdy zopakována. Anebo jsme nějakou 

vesnici inspirovali, že nám přijde také pozvánka……😊 

 

      

Z knihovny 

 

     V Obecní knihovně byl vyměněn soubor knih, půjčovaných pro děti i dospělé 

ze strakonické Schmidingerovy knihovny. Přijďte si vypůjčit na prázdniny. 

 

Veras 

 

https://steparepice.rajce.idnes.cz/


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 červnu má své narozeninové výročí paní Zdeňka Vacková (70 let), paní 

Emilie Míglová (73 let), pan Pavel Samec (72 let), pan František Nový (83 let), 

paní Jana Mrázová (79 let), pan 

Jan Kodýdek (71 let), paní Jana 

Vokrojová (77 let) a paní Marie 

Nová (79 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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