Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, příznivci dobré nálady, milé děti,

úvodem svého příspěvku si dovolím popřát Vám všem příjemné prožití konce kalendářního roku
s číselným označením 2017, dětem samozřejmě z celého srdce přeji, aby pod stromečkem našli to, oč
Ježíška ve svém dopise laskavě žádaly. Do nadcházejícího roku 2018 chci přát Všem především zdraví,
neboť to je pro nás všechny nejcennější a nenahraditelné, přeji ale i štěstí, pohodu, lásku, toleranci,
úspěchy a všechno jen to dobré.
Ráda bych se v závěru roku poohlédla za tím, co jsme během něho společně s děvčaty ze svazu žen
stihly a nejen pro naše milé děti připravily. První akcí letošního roku byl dne 11.2.2017 masopustní
průvod - v pořadí druhý. Účastníků bylo o mnoho méně než v jeho předcházejícím „premiérovém“
roce, ale i tak si myslím, že se průvod vydařil, že jsme všechny spoluobčany potěšili a pobavili pěknou
písničkou. Tímto jim také děkuji za připravené pohoštění a dobroty, které pro maškary nachytali.
Věřím, že v nadcházejícím roce 2018 se sejdeme v hojném počtu, a že třetí masopustní průvod bude
zase prima. Uskuteční se už 3.2.2018.
Dne 18.2.2017 se konal dětský karneval. Zábavu zorganizovaly Naďa Drunecká a Radka Krupková.
S dětmi celé odpoledne skotačily a soutěžily. Účast byla jako v každém roce opravdu velká a dovolím
si říci, že děti odcházely domů spokojené. Těšíme se na ně a srdečně všechny masky zveme
k odpolednímu dovádění zase na sobotu 10.2.2018.
Pokud jde o „Babský bál“, ten se uskutečnil dne 11.3.2017. Musím říci, že počet jeho návštěvníků
pomalu, ale jistě roste. V letošním roce nás bylo již kolem sedmdesáti. Oproti předcházejícím rokům to
považuji za velký úspěch. Hodně z nás přišlo v přestrojení, což se mi velmi líbilo a nepochybně to též
podpořilo opravdu skvělou náladu na sále. Velkou měrou ke zmíněné skvělé náladě přispěli naši
sousedé a přátelé z Oltyně, kteří si pro nás připravili opravdu neskutečné překvapení v podobě
přestrojí za vlka a jeho „karkulkový harém“. Tímto děkujeme za jejich účast a srdečně je zveme na
další bál :-D (a samozřejmě se těšíme, co přijde tentokrát). Jako překvapení pro návštěvníky jsme si
připravily předtančení dětí ze Zumba kroužku pod vedením lektorky Mgr. Niny Capouchové, které se
děvčatům moc povedlo. Novinkou bylo malé občerstvení. Musím říci, že i pro nadcházející bál máme
již nachystaná malá překvapení a chybět nebude ani atraktivní tombola. Přijďte se s námi na „Babský
bál“ skvěle pobavit, a nezapomeňte si včas přichystat masku :-D
Na Velikonoce jsme uspořádaly tvořivou dílničku pro děti. Ty byly moc šikovné a domů si odnášely
pěkné výrobky. Součástí byl malý jarmark, který bohužel z veřejnosti navštívila opravdu jen hrstka
zájemců, avšak věřím, že v roce nadcházejícím se na Velikonoce společně v sále místní hospůdky
potkáme ve větším počtu.
Již tradičně jsme na čarodějnice opékali buřtíky a v lampiónovém průvodu došli z návsi „k lípě“, kde
se pálily čarodějnice. Počasí nám celkem přálo, a tak i tato akce byla příjemně prožitým podvečerem.
11.6.2017 skotačily děti celé odpoledne na návsi v parku v rámci dětského dne. Účast zde byla
opravdu veliká, a to přes šedesát dětí. Pro děti jsme připravily spoustu soutěží, naučných i zábavných,
k dispozici měly též skákací hrad, který nám zcela zdarma, a tímto děkujeme, zapůjčila společnost EON. Každé z dětí si odneslo spoustu drobností jako odměnu, ke svačině jsme opekli buřtíky. V tento
den nás také podpořili místní hasiči, kteří ukázali dětem hasičské auto, mohly si jej prohlédnout a
dokonce si mohly vyzkoušet, jak probíhá hašení ohně za pomoci ručních stříkaček. To mělo u dětí
opravdu velký úspěch.

Jaro jsme završily celodenním výletem do zábavného parku Mirakulum v Milovicích, kousek za
Prahou. I tohle byla opravdu vydařená jízda – výletníků bylo šedesát. Všechny děti vydržely celý den
skotačit a jančit, zato cestou domů byl v autobuse dokonalý klid, neboť to celodenní dovádění je
naprosto zmohlo. Vzhledem k tomu, že tento výlet měl nejen u dětí, ale i jejich rodičů opravdu
stoprocentní úspěch, rozhodly jsme se jej v nadcházejícím roce zopakovat, a to v termínu 16.6.2018,
bude-li nám nakloněné počasí.
Po létě jsme se sešli zase v září, kdy se uskutečnila tvořivá dílna na téma korálky a gumičky, v říjnu
jsme jedno nedělní odpoledne malovali barevná trička. Na konci žáří jsme ještě uskutečnily další výlet,
tentokrát do Hopsária v Českých Budějovicích. Opět jely děti domů vydováděné a spokojené. Konec
října přinesl drakyádu na louce nad Trávnickým rybníkem. Vítr nám foukal akorát, takže draci prima
létali, v ohni jsme tradičně upekli brambory a nechybělo ani jiné malé občerstvení, takže se nám to
zase moc líbilo.
Poslední tvořivá dílna v tomto roce proběhla dne 3.12.2017. V rámci ní jsme vyráběli adventní
výrobky a dekorace, děti si mohly vyzkoušet také tradiční zdobení perníčků. Součástí opět byla
prodejní výstava, které se z veřejnosti zúčastnilo jen několik málo lidí, ale věřím, že se nám podaří tuto
tradici prorazit, a že v dalším roce bude počet návštěvníků větší. V tento den jsme se sešli v opravdu
hojném počtu a celé odpoledně bylo moc fajn.
Obecní úřad pořádal dne 9.12.2017 předvánoční posezení spoluobčanů. Pro vánoční atmosféru byl
slavnostní stůl ozdoben některými z dětmi vyrobených adventních výrobků a v rámci této akce jsme
s dětmi přichystaly vystoupení v podobě besídky na téma roční období.
Ráda bych poděkovala všem dětem a jejich rodičům, kteří věnovali čas tvořivým dílničkám, výletům,
přípravě na besídku. Musím děti opravdu velmi pochválit, jsou šikovné a nejen svou šikovností, ale
především fantazií, dokážou skutečně mile překvapit a potěšit. Práce s nimi je zábavou a potěšením.
Domnívám se, že takto strávený čas je ten nejhezčí a nejcennější. A pokud odcházejí děti domů
spokojené a ptají se, co budeme dělat příště, je to důvodem k tomu, abychom se skutečně příště zase
potkali.
Chtěla bych velmi poděkovat obecnímu úřadu v naší obci za úzkou spolupráci a podporu, kterou od
něj získáváme, kdy můžeme vše shora zmíněné podniknout. Děkuji „paní hospodské“ Marušce
Čítkové, která nám vždy vyšla vstříc, pokud šlo o termíny, i když někdy měla skutečně napilno, aby
nám prostory v hospodě uvolnila, děkuji za to, že děti měly vždy teplo. Chtěla bych také velmi
poděkovat všem sponzorům, ale i ostatním, kteří nás podpořili v rámci přípravy tomboly do dětského
karnevalu a babského bálu, jakož i v rámci dětského dne konaného v červnu. Děkuji děvčatům ze
svazu za jejich pomoc.
Věřím, že i v nadcházejícím roce se ve zdraví budeme moci potkávat a společně si užívat spoustu
zábavy a legrace. Srdečně zvu i ty z Vás, kteří se k nám ještě nepřidali. Určitě to přijďte zkusit.
Závěrem sděluji, že veškeré naše aktivity můžete sledovat na internetových stránkách obce, které díky
Radce Krupkové dobře fungují a jsou stále aktualizované.
Mgr. Jana Stejskalová, předsedkyně svazu žen v Řepči, Řepeč čp. 93

Zde malá ochutnávka z našich akcí :-D

