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Vpravo je část obálky z dopisu s vánočním a novoročním přáním od naší milé
pošťačky Veroniky.
Tak hodně štěstí a zdraví v tomto roce, Řepičáci.
Veras
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Místní poplatky pro rok 2019
Poplatek za odpad zůstává na částce 500 Kč za trvale žijící osobu v obci a
rekreační objekt. Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč. Poplatky můžete
zaplatit do 31. března 2019 na účet číslo 78-945210277/0100, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné vašeho domu, nebo osobně v hotovosti do
pokladny na OÚ v úředních hodinách.
Přednášky
Již třináctým rokem pořádáme od poloviny ledna do poloviny března každý
čtvrtek od 19:00 hodin v Ratejně v Řepici cyklus přednášek a besed. Letos
začneme 17. ledna 2019 přednáškou pana Františka Šestáka.
17. 1. 2019 – František Šesták – Panevropská trasa Praha-Paříž
24. 1. 2019 – Věra Samcová – Barvy Francie
31. 1. 2019 – Milena Beranová – Ngorongo a Serengeti – národní parky na
seznamu UNESCO
7. 2. 2019 – Martin Vysoký – Ofroudem po Sahaře
14. 2. 2019 – Libuše Leischnerová – Krajem Mormonů do Yellowstonského
národního parku
21. 2. 2019 – Jaroslava Marešová Švehlová – Severní Evropa – Norsko a
Lofotské souostroví v zimě i v létě
Další témata zatím připravujeme.
Obecní ples
V sobotu 19. ledna 2019 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční jubilejní desátý
ročník Obecního plesu. Připraveno bude předtančení minibaby babči a Rozálie i
hodnotná tombola. K tanci a poslechu hraje skupina Pohoda. Vstupné 100 Kč;
předprodej vstupenek na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Předávání Řepických Oskarů
V sobotu 26. ledna 2019 od 16:00 hod proběhne v Ratejně předávání
Řepických Oskarů. Všichni jste srdečně zváni do řepického sálu slávy :-).

MŠ Řepice
Nový rok nám začal, já bych se ráda ohlédla za tím uplynulým školkovým a
seznámila vás s děním u nás. Kapacita 21 dětí je naplněná, těší nás zájem,
který o docházku do naší MŠ je. Děti jsou převážně řepické plus z okolních
obcí. Momentálně máme 6 předškoláků, o zápisu do naší MŠ v květnu vás
budeme informovat. Co se nám povedlo? Čerpali jsme dotaci MŠMT
„Šablony I.“ a získali tak Školního aistenta, šest přednášek pro rodiče zdarma
a dotaci na mnoho krásných didaktických pomůcek a vybavení MŠ. Též z ní
byly pořízeny programy pro děti na interaktivní tabuli. Nyní budu podávat
žádost o dotaci Šablony II. Naši školní zahradu postupně vybavujeme,
„oživili“ jsme ji umělými zvířátky. Zaměřujeme se na důležitou
předčtenářskou gramotnost a vytvořili jsme „čtenářský strom“, kde si děti
s rodiči půjčují knihy. Pravidelně navštěvujeme řepickou knihovnu, tímto
bych chtěla moc poděkovat p. Samcové za poučné tématické programy
s knihou. Velkou akcí a úspěchem je společenský dětský ples, který
pořádáme, tentokrát byl ve stylu první republiky. Více informací a fotografií
naleznete na www.msrepice.webnode.cz. Tímto děkuji dětem, rodičům,
zaměstnancům MŠ – učitelce Majerové Monice a provozní pracovnici
Křížové Šárce, účetní Ďurišové Mileně, paní starostce, zastupitelům, OÚ
Řepice a všem ostatním, kteří se podílejí na chodu naší školky za podporu a
těšíme se na spolupráci i v tomto roce.
Bc. Tomanová Veronika, ředitelka MŠ
Hasičský ples
V sobotu 23. února 2019 od 20:00 hod se v Ratejně uskuteční již devátý
ročník Hasičského plesu. Připraveno bude předtančení, ukázky latinskoamerických a standartních tanců i hodnotná tombola. K tanci a poslechu hraje
skupina Talisman. Vstupné 100 Kč; předprodej vstupenek Vladislav Majer
tel. č.: 728 317 781.
Prodej palivového dřeva
Prodej smrkového palivového dřeva ve 4 metrových výřezech, cena 700
Kč za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte pana Romana Nejdla na
tel. č.: 724 524 566.

Společenská rubrika
Blahopřejeme
V lednu má své narozeninové výročí paní Libuše Koppová (80 let), pan
Václav Levý (76 let) a pan Karel Brázda (70 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

