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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 28.6.2017 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
685. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Tomáše Laníka a pana Rostislava Mojžíška
a ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Bezecnou a pana
Jana Kukučku.
686. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 17. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce k 5/2017, registrace k plátcovství DPH,
5. Informace o stavu přípravy a realizace projektů:
- Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,
- Společenský dům s restaurací U Máně,
- Úpravy průtahu silnice č. II/477,
- Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení,
- Nákup dopravního automobilu pro výjezdní
jednotku požární ochrany obce,
- Ostatní projekty,
6. Záměr nabytí Domu zahrádkářů do majetku obce,
7. Příprava lokality „Řepiště, zastavitelná plocha Z10
– napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“ na ulici Slezská,
8. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
Kotlíkové dotace - 3.část,
9. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
10. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
11. Různé,
12. Rozpočtové opatření č. 2/2017,
13. Závěr.
687. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2017.
688. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 7.6.2017.
689. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z finančního výboru.
690. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.5.2017:
celkové příjmy: 13.553.782,61 Kč, 39,51 % rozpočtu
celkové výdaje: 10.124.670,22 Kč, 17,44 % rozpočtu
saldo (přebytek): 3.429.112,39 Kč.
691. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí, že obec
Řepiště je od 1.6.2017 plátcem DPH.
692. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“,
informaci o schválení projektu k podpoře z OP ŽP
celkové náklady 59 mil. Kč, dotace z EU 37,6 mil. Kč,

vlastní zdroje 21,4 mil. Kč, informaci o akceptaci žádosti o půjčku ze SFŽP ČR a pověřuje starostu obce
činit další kroky v souladu s plánovaným postupem.
693. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Společenský
dům s restaurací U Máně“.
694. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště“.
695. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Komunitní dům
Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského
vybavení“.
696. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH Řepiště.
697. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
přípravu výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové
dokumentace pro realizaci stavby, podrobného
položkového rozpočtu, autorský dozor a projektové
dokumentace kanalizačních přípojek pro stavbu
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“.
698. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje hromadné pořízení projektových dokumentací kanalizačních přípojek
jednotlivých nemovitostí na budoucí kanalizační řád
v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“
z vlastních prostředků obce Řepiště bez podílu vlastníků nemovitostí na projektových nákladech.
699. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši úhrady za
zřízení služebnosti vzniklého realizací kanalizačního
řadu a šachtic dle znaleckého posudku na soukromých pozemcích dotčených stavbou „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa“ mimo pozemky pod pozemními komunikacemi. V případě dotčení pozemků,
které nejsou ve vlastnictví obce a jsou pod pozemními komunikacemi, bude tato služebnost zřízena
bezúplatně.
700. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí, že
v případě specifických podmínek na soukromých
pozemcích dotčených stavbou „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 6.etapa“ mimo pozemky pod pozemními
komunikacemi bude při určení výše náhrady postupováno individuálně.
701. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníky dotčenými
stavbou „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“ a Obcí
Řepiště jako budoucím oprávněným a zmocňuje
starostu jejím podpisem.
702. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje možné úpravy
vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
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713. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána
za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za
rok 2016.
714. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
duben až červen 2017.
715. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
spolku Linka bezpečí, z.s., IČ: 613 83 198, Praha, na
provoz Linky bezpečí v roce 2017 ve výši 3 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
716. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
spolku Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ: 036 32 661, Nový Jičín, na
provoz Mobilního hospice Strom života, a to terénní
odlehčovací služby ve výši 10 000,- Kč a poradny pro
pečující a pozůstalé ve výši 5 000,- Kč, tedy v celkové
výši 15 000,- Kč na základě darovací smlouvy.
717. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení
částky 15 mil. Kč z rezervy obce na Spořící účet
s výpovědní lhůtou 31 dnů a úrokovou sazbou 0,35%
p.a. u Sberbank CZ, a.s., IČ: 250 83 325, Praha, minimálně po dobu nepotřebnosti peněz na financování
akcí v rámci schváleného rozpočtu obce.
718. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí převod
aktivní správy financí u společností J&T BANKA, a. s.,
IČ: 47115378, Praha, jejímž předmětem je obhospodařování portfolia obce Řepiště, ze společnosti
Swiss Life Select Česká republika s.r.o., IČ: 63480191,
Brno, přímo pod J&T BANKA, a. s., IČ: 47115378,
Praha.
719. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi stavby
dřevěného zahradního domku stojícího na parc.
č. 257 k.ú. a obec Řepiště, pozemek je ve vlastnictví
obce Řepiště, od majitelů stavby …, do majetku obce
za dohodnutou cenu 20 000,- Kč na základě kupní
smlouvy, cena je cenou v místě a čase obvyklou
a odpovídá pořizovací ceně po odečtení opotřebení
stavby.
720. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 2/2017 dle přílohy: snížení příjmů
rozpočtu o 4.000,- Kč, snížení výdajů rozpočtu
o 873.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
34.298.000,- Kč,
Výdaje celkem
57.183.000,- Kč,
- 22.885.000,- Kč,
Ztráta
Financování
22.885.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 22.885.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
721. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2017, Aktualizace č. 2,
v celkové výši 34.217.000,- Kč dle přílohy.
722. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí
termín konání 18. zasedání zastupitelstva obce
dne 20.9.2017 v 17.00 hodin.

služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníky dotčenými
stavbou „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“ a Obcí
Řepiště jako budoucím oprávněným spočívající v konkrétním upřesnění technických podmínek ve smlouvě
dle individuálních požadavků vlastníků pozemků, za
kterých bude možné uzavřít služebnost.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě mezi
vlastníky dotčenými stavbou „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 6.etapa“ a Obcí Řepiště jako stavebníkem
a zmocňuje starostu jejím podpisem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje možné úpravy
vzorové smlouvy o právu provést stavbu inženýrské
sítě mezi vlastníky dotčenými stavbou „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa“ a Obcí Řepiště jako stavebníkem spočívající v konkrétním upřesnění technických podmínek ve smlouvě dle individuálních
požadavků vlastníků pozemků, za kterých bude
možné realizovat stavbu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr převodu pozemků pod stavbou veřejného osvětlení podél
ul. O. Stibora na obec Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o dalších připravovaných a realizovaných
projektech obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr nabytí
budovy Domu zahrádkářů č.p. 195 na ulici Selská
v Řepištích do majetku obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o předběžné nabídce na převod technologického zařízení pěstitelské pálenice v budově Domu
zahrádkářů č.p. 195 na ulici Selská v Řepištích do
majetku obce a pověřuje starostu připravit podklady
pro rozhodnutí zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podmínky pro
převzetí některých budoucích staveb inženýrských
sítí a komunikace „Řepiště, zastavitelná plocha Z10
– napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“
do majetku obce a maximální výši své finanční spoluúčasti na tomto projektu a pověřuje starostu zajistit
projednání s vlastníky pozemků v lokalitě Z10 a připravit patřičné smlouvy pro schválení v zastupitelstvu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
ve výši 59.550,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D12/2017.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a spolku
MAS Slezská brána z.s..
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za období 1.1.2016 – 31.12.2016
provedenou revizní komisí z 15.2.2017.
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Upozornění na splatnost poplatku
Za komunální odpad, bioodpad a poplatku ze psů
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního poplatku ze psů byl do 30.06. 2017.
K 31.07.2017 dosud nezaplatilo poplatek za svoz komunálního odpadu 103 občanů, za svoz bioodpadů
7 občanů a poplatek za psa 70 občanů!

Oznámení termínu svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne:

• pátek 15. září 2017 v době od 15 do 19 hodin
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou využít pouze občané
obce Řepiště nebo vlastníci objektů na území obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou
ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.

Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Vážení občané, dovolte mi,
abych vás informoval, že Obec Řepiště byla úspěšná s žádostí o dotaci z Operačního programu životní
prostředí na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“. To, na co se obec
připravuje od roku 2012, se tedy má stát skutečností. Díky
celkovým nákladům stavby ve výši 59 mil. Kč se bude
jednat o největší investiční projekt v historii obce. Obec
Řepiště obdrží na tuto akci z Evropské unie částku ve výši
63,75% z celkových nákladů, tedy 37,6 mil. Kč (historicky
největší získaná dotace na jeden projekt). Vlastní zdroje
ve výši 21,4 mil. Kč pak bude čerpat formou zvýhodněné půjčky ze Státního fondu životního prostředí (půjčka
na 10 let s úročením fix 0,45 p.a.). Realizace této stavby
se předpokládá po získání stavebního povolení a výběru
zhotovitele v 03/2018 – 03/2019. Součástí projektové dokumentace jsou odbočná místa splaškových kanalizačních
přípojek pro napojení Vašich nemovitostí. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že pořídí rovněž z finančních prostředků
obce projektovou dokumentaci soukromých částí splaškových kanalizačních přípojek vašich nemovitostí. Zhotovitelem projektové dokumentace přípojek je společnost
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. Tato společnost vám
zašle průvodní dopis s Výřezem situace v oblasti Vaší
nemovitosti a požadavkem na vyplnění Dotazníku splaškové kanalizační přípojky. Věnujte, prosím, velkou pozornost vyplnění požadovaných údajů do dotazníku a zákresu
do Výřezu situace, aby se předešlo problémům při vlastním napojování vašich nemovitostí. Vlastní napojování se

předpokládá po ukončení výstavby
splaškové kanalizace v průběhu zkušebního provozu v období 03/2019
– 03/2020. Nejčastější otázky a odpovědi na ně najdete v přiloženém
letáku. V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním
dotazníku a výřezu situace, nebo budete mít dotazy ke
kanalizačním přípojkám, bude na přelomu srpna a září
zřízeno kontaktní místo v zasedací místnosti Hasičské
zbrojnice v Řepišti, kde Vám bude k dispozici zástupce
projekční kanceláře. Kontaktní místo bude v provozu ve
středy dne 30.8., 6.9. a 13.9. vždy od 15 do 18 hodin. Zde
můžete rovněž odevzdat vyplněný dotazník a výřez situace.
Doufám, že využijete přítomnosti projektantů a přijdete si
pro odpověď na své dotazy a zároveň předáte vyplněné
dotazníky. Celkové množství napojovaných nemovitostí
v rámci 1. etapy je cca 140.
Jsem si plně vědom, že splašková kanalizace není
tím, co by občané vítali s nadšením a s radostí. Na druhou
stranu jde o nezbytnou nutnost, která má vliv na budoucí
rozvoj obce a pohodu moderního bydlení a především naše
životní prostředí. Vždyť dnes většina splašků odtéká starou
jednotnou kanalizací do Datyňky či do různých trativodů
bez jakéhokoliv předčištění, navíc stará kanalizace je ve
špatném technickém stavu. A nyní je jedna z posledních
příležitostí využít možnosti vysoké dotace, která se pravděpodobně již nebude do budoucna opakovat, a kanalizaci
s čistírnou postavit. Jsem přesvědčen, že se to úspěšně
podaří a že tomu budete všichni nápomocni.
Rostislav Kožušník, starosta
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 0 televizí, 0 monitorů a 68,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce
vytřídili 0 televizí, 0 monitorů a 68,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 1,65 MWh elektřiny, 117,15 litrů
ropy, 6,30 m3 vody a 0,03 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,30 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 1,31 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním
takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT
televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Informace pro voliče:
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017
Sb., s datem rozeslání dne 2. května 2017.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou. O přenosnou volební
schránku může volič Obecní úřadu Řepiště zažádat u paní
Michaely Kusákové, tel.: 558 671 925, písemně na e-mail:
kusakova@repiste.eu nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, tel.: 558 671 940.

Kdy se volby konají?
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se konají ve dvou dnech: v pátek 20. října 2017
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017
od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Kdo může volit?
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb, tj. 21. října 2017 dosáhl věku nejméně
18 let. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky.

Volby v zahraničí
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na příslušných
zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti
volit v zahraničí naleznete na webových stránkách
ministerstva vnitra – www.mvcr.cz.
Jak hlasovat?
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České

Kde můžete volit?
Volební místnost: Základní škola Řepiště, Mírová 56,
739 31 ŘEPIŠTĚ
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republiky platným občanským průkazem, nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního
seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do
výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky,
popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního
seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem
obecního úřadu. Volič, který hlasuje s voličským průkazem,
obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se
nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš
u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou
jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na
hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům,
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky
týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být
ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným
číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo
koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič
obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických
hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto
o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo
politickému hnutí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku,
v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je
zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad
na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu
a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní
okrskovou volební komisi. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku,
požádat o vydání voličského průkazu. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od 5. října
2017. Žádost o vydání voličského průkazu je zveřejněna na
www.repiste.eu. Volič může požádat osobně u úřadu, který
vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 18. října
2017 do 16.00 hodin. Žádost lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky, obě podání musí být doručena příslušnému
úřadu nejpozději do pátku 13. října 2017 do 16.00 hodin.
Voličský průkaz může případně převzít i osoba, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
Výsledky voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu – www.volby.cz.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků,
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické
strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické
strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič
na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického
7
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Upozornění majitelům psů!
Nezodpovědné majitele psů upozorňujeme, že
ponecháním psích výkalů na veřejném prostranství se
dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47
odstavce 1, písmena e) zákona č. 200/1990 Sb. zákona
o přestupcích. Za tento přestupek lze dle § 47odstavce
3, tohoto zákona uložit pokutu do 20 000 Kč.
Dovolíme si připomenout, že vlastnictví psa není
jen o radostech, ale také o povinnostech a zodpovědnosti.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

V poslední době se opět množí stížnosti na bezohlednost majitelů psů, kteří při společných procházkách nechávají psí exkrementy na místě a dělají si tak
z veřejných prostranství psí WC - znečištěné chodníky,
trávníky, předzahrádky atp. Žádáme majitele psů, aby
se chovali zodpovědně a ohleduplně ke svému okolí
a svým spoluobčanům, nenechávali psy pobíhat bez
dozoru a uklízeli po nich!!!

Výlet do Boskovic
V pátek 16. června se
uskutečnil dětmi s nadšením
očekávaný výlet do jednoho
z nejnavštěvovanějších míst
jižní Moravy – Westernového městečka Boskovice.
Městečko je vybudované
v opuštěném pískovcovém
lomu a jeho vznik se datuje
od roku 1994. Nachází se
zde autentické prostředí divokého západu, které zcela
pohltilo všechny malé i velké
návštěvníky. Celodenní program nabízel mnoho atrakcí.
Děti shlédly jezdeckou show s koňmi, na hlavní ulici proběhla ukázkaboje s kolty a bičem a na závěr se odehrávalo
divadelní představení na téma „Sedm statečných“. Divadelní
představení v přírodním pískovcovém lomu s vodopádem

dodalo příběhům z Divokého
západu to pravé kouzlo.
Kromě programu mohly
děti a paní vychovatelky obdivovat další zajímavé atrakce,
např. indiánské městečko, rýžoviště zlata či kovošrot zoo.
Atmosféra westernového
parku děti natolik uchvátila,
že si na chvíli myslely, že jsou
kovbojové nebo nespoutaní
indiáni. Dětem se výlet velmi
líbil a přivezly si domů vzpomínky a zajímavé zážitky.
Základní škola Řepiště
děkuje firmě KES – kabelové a elektrické systémy, spol.
s r.o. Popinecká 983/30, Vratimov za sponzorský finanční
dar, který byl využit k úhradě autobusové dopravy na tento
pěkný výlet.
Vychovatelky školní družiny ZŠ Řepiště

Medard – 2017
Už se stalo tradicí, že na začátku června naše sportovní a kulturní komise pořádá velmi oblíbený turnaj ve volejbale
o Pohár Medarda.
Letos to byl už 11. ročník. Toto
sportovní klání se uskutečnilo 3. června na kurtech za tělocvičnou v Řepištích. Zahájení turnaje bylo neobvyklé,
díky Tomáši Břenkovi, startujícího za
družstvo Obecních ležáků. Tomáš je
totiž nejen výborným sportovcem, ale
také chovatelem holubů. A tak si každý
kapitán z družstva mohl vypustit holoubka a ostatní se mohli dívat na bílou krásu v oblacích…
Přihlásilo se 9 smíšených družstev, které hrály ve dvou
skupinách každý s každým. Pak se hrálo o páté místo
a semifinále a finále. Hra byla v některých zápasech velmi
vyrovnaná a na vysoké úrovni. Po celou dobu panovala

dobrá a veselá nálada, možná i proto,
že celý den sportovci mohli poslouchat příjemnou hudbu a občerstvovat
se ve stanu různými nápoji a pochutinami, které jsme pro ně připravili.
Letos si tento drahocenný pohár
i s medailemi a dalšími dary odneslo
družstvo Něcoveselého, na 2. místě
skončilo družstvo Lumpáčů, třetí byli
hráči z Paskova, pomyslnou bramborovou medaili obdrželo družstvo Rumíků.
Ale všechna družstva dostala
malý dárek jako vzpomínku na tento
skvělý sportovní den.
Děkuji moc naší bezvadné sportovní a kulturní komisi
za organizaci a za celý bezproblémový průběh turnaje!
Tak zase za rok……
Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová
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Výlet mladých hasičů SDH Řepiště
Letos jsme s mladými hasiči vyrazili na každoroční výlet, tentokrát do Kunčic pod Ondřejníkem. Téma výletu byla
příroda a tak každá skupina si hned první den vymyslela
svůj název, pokřik a vyrobila si svoji vlajku. Družstva mezi
sebou soutěžila po celou dobu výletu. Podnikli jsme také
výšlap kolem hory Ondřejník. Zahráli jsme si bojovou hru
o poklady a soutěžili jsme také ve vaření kotlíkového guláše. Letos jsme pro děti připravili novou hru, kdy si zahráli
na lovce zvířat. Na závěr jsme hráli olympijské hry.
Tento výlet jsme si opět užili, nejen děti, ale i vedoucí
a budeme se těšit na další rok.
Schůzky mladých hasičů začínají od září, každý
pátek:
Mladší kategorie
od 16:30 hod. do 17:30 hod.
Starší kategorie
od 17:30 hod. do 18:30 hod.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
srdečně vás zveme na výstavu fotografií industriálního
fotografa Pavla Zubka s názvem Heavy Industria, kterou
můžete zhlédnout od 1. září do 17. října 2017 v půjčovní
době.
V sobotu 9. září zveme děti i rodiče na zábavné odpoledne v rámci Krmáše, které letos nese název Čtyřlístek.
Přijďte si zasoutěžit od 16 do 18 hodin do knihovny J.
Opět se blíží celostátní akce na propagaci knihoven
a knihovnictví, Týden knihoven. Připravili jsme pro vás
zajímavou přednášku cestovatele Tomáše Plánky s názvem „Pěšky z pláže na Kilimandžáro“. Tomáš Plánka je
vášnivý cestovatel a milovník Afriky, ve které několik let žil
a pracoval. Procestoval Keňu několikrát křížem krážem,
zpočátku jako turista. Navštívil většinu nejzajímavějších
turistických míst v okolí. Mezi ty nejvýznamnější patří
asi pozorování horských goril ve Rwandě, výšlap na
nejvyšší horu Keni, Mt. Kenya, navštívil slavný kráter
Ngorongoro v Tanzanii a několik měsíců žil na Zanzibaru. Svou vášeň a nasbírané zkušenosti spojil s podnikáním a dnes je ředitelem cestovní kanceláře Go Afrika
s.r.o., která se specializuje na zájezdy na míru do Keni
a zemí východní Afriky. Zároveň působí jako průvodce
na safari.
Přednáška se uskuteční v úterý 3. října 2017 v 17:30
hodin v Osvětovém domě v Řepištích. Jste srdečně
zváni. Vstup zdarma.

•
•
•

v tomto týdnu nebudeme posílat upomínky
dlužníkům knih budou upomínky prominuty
prodej vyřazených knih za 2 Kč/kus

Dále připravujeme:
V měsíci říjnu naši knihovnu navštíví spisovatelka knih
po děti Klára Smolíková a uskuteční pro žáky Základní
školy Řepiště dvě besedy. Pasování druháků do řádu čtenářského je rovněž plánováno na tento měsíc.
Na fotografie akcí se můžete podívat na knihovnickém
facebooku nebo na internetové stránce www.knihovna-repiste.cz ve Fotogalerii. Výpůjční dobu knih si lze prodloužit také přes tzv. Čtenářské konto na webové stránce
knihovny.

Co ještě knihovna chystá v Týdnu knihoven?
• besedu pro žáky 1. třídy ZŠ Řepiště Poprvé do školy,
poprvé do knihovny dne 3. října 2017
• otevření KNIHOBUDKY v prostoru vedle bývalé trafiky, bližší informace budou upřesněny na letácích
v knihovně a na výlepních místech v obci
• nově přihlášení čtenáři nebudou platit registrační poplatek

Kontakt: Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178
Tel.: 558 637 136, e-mail: knihovna.repiste@atlas.cz
www.knihovna-repiste.cz
Půjčovní doba:
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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Region Slezská brána má facebook pro propagaci
společenských akcí https://www.facebook.com/slezskabrana/
Po vytvoření nového vzhledu a struktury svých webových stránek www.slezskabrana.cz se rozhodl dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána (DSO RSB) rozšířit
poskytování informací o facebooku.
K vytvoření a spuštění facebookového profilu pod
názvem „Kultura Slezské brány“ došlo ke konci dubna
2017. Kromě kulturních akcí je však facebook určen také
pro informace o jiném společenském dění – například
o sportovních akcích, akcích typu obecních slavností atd.
Pro nové zájemce je nejrychlejší cestou přístupu k facebooku jeho otevření přes webové stránky www.slezskabrana.cz, kde je v liště u dolního okraje také odkaz „facebook“.

nebo lokální vztah uživatelů zároveň facebooku pomáhá
ověřovat. Podle „počítadla“ pod zobrazeným příspěvkem
označeného jako „oslovení lidé“ přijaly informaci o jednotlivých akcích desítky až stovky zájemců.
Z hlediska uvedené sledovanosti byly k 18. 6. 2017
zatím nejatraktivnějšími tyto akce:
• Hudebně literární podvečer pořádaný knihovnou
v Raškovicích „Jo třešně zrály“ věnovaný vzpomínce
na Waldemara Matušku (duben 2017) s 232 oslovenými lidmi
• „Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty“ v Řepištích (červen 2017) s 389 oslovenými lidmi

•

„Obecní slavnosti“ v Řepištích (červen 2017) se 577
oslovenými lidmi
Facebook se odvolává v některých případech na další
informace uváděné na webu www.slezskabrana.cz. Oba
dva tyto informační kanály DSO RSB se tak navzájem podporují. Sledovanost webu po zavedení facebooku vzrostla
cca o 50 %.

Po jeho odkliknutí se již objeví vlastní stránky.

Co dodat?
Zavedením facebooku „Kultura Slezské brány“ jsme
chtěli přiblížit společenské dění v našem regionu také zájemcům, kteří upřednostňuji právě tento zdroj informací.
Návštěvnost potvrzuje, že se to poměrně daří.
Více o konkrétních akcích naleznete na https://www.
facebook.com/slezskabrana/.
Ing. Miroslav Lysek,
projektový manažer dobrovolného svazku
obci Region Slezská brána

Za počáteční měsíc a půl trvání bylo na náš facebook
vloženo okolo třiceti příspěvků. Jejich sledovanost odpovídá atraktivitě akcí a pravděpodobně také vztahu již
zavedených uživatelů k určité lokalitě. Tuto atraktivitu akce
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Rozpis utkání TJ Řepiště (muži)
Rozpis - muži 1.B třída skupina C - roč. 2017/2018 podzim

3.

So 28.10.2017 10.00 Řepiště - Vítkovice 1919

1.

So 4.11.2017

kolo den + datum

čas

2.

So 11.11.2017 10.00 Vratimov - Řepiště

2.

So 12.8.2017

17.00 Dolní Lutyně - Řepiště

3.

So 19.8.2017

17.00 Řepiště - Václavovice

MěP Ostrava - st. dorost - O.P. sk. A - podzim

4.

Ne 27.8.2017

17.00 Smilovice - Řepiště

kolo den + datum

čas

5.

So

2.9.2017

16.30 Řepiště - Hnojník

5.

So 2.9.2017

14:15 Řepiště - O - Lhotka

6.

So

9.9.2017

16.00 Lučina - Řepiště

6.

So 9.9.2017

13:45 Slovan - O. - Řepiště

7.

So 16.9.2017

16.00 Řepiště - Raškovice

7.

So 16.9.2017

13:45 Řepiště - Václavovice

8.

So 23.9.2017

16.00 Řepiště - Věřňovice

8.

So 23.9.2017

13:45 Řepiště - Pustkovec

9.

Ne 1.10.2017

15.30 Loko. Petrovice - Řepiště

9.

So 30.9.2017

13:15 Krásné Pole - Řepiště

10.

So 7.10.2017

15.00 Řepiště - Inter Petrovice

10.

So 7.10.2017

12:45 Řepiště - Hrabová

11.

So 14.10.2017 15.00 Tošanovice - Řepiště

11.

So 14.1.2017

12:30 Velká Polom - Řepiště

12.

So 21.10.2017 14.00 Řepiště - Doubrava

4.

So 21.10.2017 11:45 Rychvald - Řepiště

13.

Ne 29.10.2017 14.00 Nýdek - Řepiště

3.

So 28.10.2017 11:45 Řepiště - Hrabůvka

1.

So 4.11.2017

1.

So 4.11.2017

2.

So 11.11.2017 11:15 Loko. Ostrava - Řepiště

doma - venku

14.00 Řepiště - Horní Suchá

10.00 Řepiště - Polanka

doma - venku

11:45 Řepiště - VOLNO

Rozpis - MěS muži 2017 - 3. třída skupina A
MěS Ostrava - U11 (5+1) - žáci ml. - 3. tř. sk. B

kolo den + datum

čas

doma - venku

4.

Ne 27.8.2017

17.00 Markvartovice - Řepiště B

kolo den + datum

čas

5.

Ne 3.9.2017

16.30 Řepiště B - Třebovice B

6.

St 6.9.2017

6.

Ne 10.9.2017

16.00 Slovan Ostrava B - Řepiště B

16.30 Stará Bělá U11 - Řepiště
U11

7.

Čt 14.9.2017

7.

Ne 17.9.2017

16.00 Řepiště B - Vřesina B

16.30 Řepiště U11 - Hrabová
U11

8.

Ne 24.9.2017

16.00 Řepiště B - Šenov B

4.

Čt 21.9.2017

9.

Ne 1.10.2017

15.30 VOLNO - Řepiště B

16.30 Řepiště U11 - Pustkovec
U11

1.

Ne 8.10.2017

15.00 Řepiště B - Ostrava Lhotka

1.

Út 26.9.2017

16.30 Poruba U11 - Řepiště U11

2.

Čt 5.10.2017

3.

Ne 15.10.2017 15.00 Řepiště B - Hrabůvka

Řepiště U11 - Slovan O.
U11

2.

So 21.10.2017 14.00 Lokomotiva O. - Řepiště B

3.

St 11.10.2017

13.

Ne 29.10.2017 14.00 Řepiště B - Markvartovice

Krásné Pole U11 - Řepiště
U11

11.

Ne 5.11.2017

5.

20.10.2017

10.

Ne 12.11.2017 13.30 Ostrava Lhotka - Řepiště
B

Dolní Lhota U11 - Řepiště
U11

12.

So 18.11.2017 13.30 Hrabůvka - Řepiště B

14.

Ne 26.11.2017 13.00 Třebovice - Řepiště B

14.00 Řepiště B - Lokomotiva O.

doma - venku

MěS Ostrava - U9 (4+1) - přípravka ml. - 3. tř. sk. A

MěP Ostrava - mladší žáci (7+1) - O.P. sk. A
doma - venku

kolo den + datum

čas

5.

Čt 31.8.2017

16.30 Šenov U9 - Řepiště U9

doma - venku

6.

St 6.9.2017

16.30 Rychvald U9 - Řepiště U9

7.

Út 12.9.2017

16.30 Řepiště U9 - Václavovice
U9

8.

Po 18.9.2017

16.00 Hrabová U9 - Řepiště U9

9.

Út 26.9.2017

16.30 Řepiště U9 - Vratimov U9

2.

Út 3.10.2017

16.00 Řepiště U9 - Vítkovice
1919 U8

kolo den + datum

čas

5.

So 2.9.2017

10.00 Řepiště - Rychvald

6.

Ne 10.9.2017

13.30 Třebovice - Řepiště

7.

So 16.9.2017

10.00 Řepiště - Pustkovec

8.

So 23.9.2017

13.45 Darkovice - Řepiště

9.

So 30.9.2017

10.00 Řepiště - Václavovice

3.

Út 10.10.2017

St. Bělá U9 - Řepiště U9

10.

So 7.10.2017

10.00 Řepiště - Krásné Pole

1.

čt 19.10.2017

Poruba U9 - Řepiště U9

11.

Pá 13.10.2017 16.00 Velká Polom - Řepiště

4.

Út 24.10.2017

Řepiště U9 - Baník - dívky

4.

So 21.10.2017 12:15 Ostrava - Jih - Řepiště
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Seniorské okénko
Léto se nám pomalu přechyluje do druhé poloviny, ale
stále ještě máme dost času splnit si své letní sny, zajet si
k moři nebo alespoň k rybníku, houbařit, rybařit . Všichni jistě
máme, pokud nám to zdraví dovolí, spoustu zájmů i v našem
věku. A komu již síly nestačí, tak i doma je taky krásně.
Červen jsme zahájili 8.6.2017 zájezdem do Karviné-Fryštátu, kde jsme si prohlédli zámek. Pak jsme pokračovali do Polska. V zahradnictví Pudelek Pisarzowice jsme
si prohlédli květenu i něco nakoupili.

i pan starosta a přišel mezi nás. Zúčastnilo se 62 seniorů
a 3 děti. Děkujeme rakoveckým členům za přípravu a zajištění bohatého občerstvení. Vzorně se o nás postarali.

Další akcí, které jsme se jako senioři zúčastnili, bylo
dne 16.6.2017 folklorní vystoupení souborů Paskovjanek,
Vrzuška, dětí základní umělecké školy Vratimov a souboru
American Rhytm Folk Ensemble z Utahu z USA. Vystoupení
byla krásná, jen škoda, že počasí nevyšlo.

Začátkem července jsme se někteří byli podívat na
výstavě obrazů a fotografií ve Frýdku-Místku. Rovněž
v červenci jsme dostali pozvání od Klubu seniorů v Krmelíně na opékaní selete a nabídku jsme přijali.
Další akce:
6. 9. 2017 středa – zájezd do Vizovic, kde navštívíme
Likérku Rudolf Jelínek a.s., kde bude i malá ochutnávka.
Poté odjedeme do Zlína na oběd (platí každý sám). Po obědě pojedeme do Muzea bot a také si prohlédneme Baťův
mrakodrap, kde bude komentovaná prohlídka. Odjezd:
Rakovec 6.00 hod., OÚ 6.15 hod. Cena: 250,-- Kč
12. 10. 2017 čtvrtek – návštěva Planetária v Ostravě-Krásném Poli. Po prohlídce pojedeme do Hrabyně,
kde bude komentovaná prohlídka Národního památníku
II. světové války. V Hrabyni bude zajištěn oběd (platí každý
sám). V případě příznivého počasí se pak ještě podíváme
na zajímavosti v okolí. Odjezd: Rakovec 7.15 hod., OÚ
7.30 hod. Cena: 150,-- Kč
19. 10. 2017 čtvrtek – bowlingový turnaj o Putovní
pohár v Rakovci, sraz 13.30 hod.

Ve čtvrtek 22.6. jsme se vzbudili do nádherného slunečného dne. Již v Řepištích se nám jevila Lysá hora
v celé kráse. A co pak nahoře. Nádherná vyhlídka do daleka,
počasí jako vymalované. Při našem příjezdu autobusem
nás již čekal pan Jenda Kožušník (ten vyběhl s manželkou
a Aničkou Uhrovou na Lysou pěšky) s praporem Řepišť, abychom se mohli vyfotit. Zájezd se nám opět vydařil. Bylo nás
43 a již při loučení byly dotazy, zda příští rok opět pojedeme.
Opékání párků v Rakovci se stalo již neodmyslitelnou
součástí léta, a to za každého počasí. Ráno bylo nevalně,
ale odpoledne 13.7. se počasí umoudřilo a my jsme si opékaní užili ve družné zábavě. Čas na nás, seniory, si našel

Hezký zbytek léta a dobrou náladu do dalších dnů.
Výbor Klubu seniorů
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Oznámení o demontáži automatu pro výdej jízdenek
V souladu s konceptem Smart city a smart region
- Nová šance pro Ostravu a Moravskoslezský kraj jsou
v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících postupně
činěny kroky k úplné elektronizaci jízdného a odbavování
cestujících. Cílem je zejména zjednodušení tarifního systému a procesu odbavení cestujících a dále zefektivnění
poskytovaných služeb snižováním nákladů na výrobu, distribuci a prodej jízdného.
V roce 2014 jsme začali s postupným převáděním
papírových dlouhodobých nepřenosných jízdenek na jejich
elektronickou formu. Tento proces byl završen k datu 29. 2.
2016. V současné době eviduje Dopravní podnik Ostrava
a.s. více než 150 tis. ks aktivních e-karet ODISka. V celém
Moravskoslezském kraji je pak Koordinátorem ODIS s.r.o.
registrováno okolo 260 tis. ks těchto karet (včetně DPO).
V souvislosti se zavedením nového odbavovacího
systému v roce 2015 mohou cestující využívat pro platbu
jednotlivých elektronických jízdenek ve vozidlech MHD
elektronickou peněženku ODISky nebo bezkontaktní bankovní platební kartu. Současně lze nakupovat jednotlivé
jízdenky také prostřednictvím SMS zpráv.

V návaznosti na výše uvedená opatření chceme postupně realizovat další organizační změny týkající se prodeje jednotlivých papírových jízdenek. Přechod k výhradně
elektronickému odbavení cestujících, tzn. úplné zrušení prodeje jednotlivých papírových jízdenek, plánujeme
k 1.1.2019.
Dalším z nutných kroků na výše uvedené cestě k elektronizaci jízdného v ostravské MHD je rovněž postupné
rušení prodeje jednotlivých jízdenek z automatů pro výdej
jízdenek. Tento proces započne v srpnu 2017 postupným
snižováním jejich počtu.
Z důvodu postupného útlumu prodeje papírových
jízdenek z prodejních automatů dojde v průběhu měsíce srpna 2017 ve vaší obci k demontáži jednoho
kusu automatu pro výdej jízdenek, a to na autobusové zastávce Řepiště U Kříže. Jsme přesvědčeni, že
toto opatření nebude mít v současné době, kdy je již
možné jízdní doklad pořídit celou řadou jiných prodejních kanálů, žádný podstatný vliv na obyvatele vaší
obce.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděkování
Dovolte mi, abych jménem našeho orchestru poděkoval všem, kteří se organizačně podíleli na Letním koncertu
filmové a populární hudby (18. 6. 2017). Za náročnou stavbu hlediště a organizaci dopravy jmenovitě paní Milušce
Ondejčíkové, pánům Jindřichu Pawelkovi, Jiřímu Velčov-

skému a Vítězslavu Kubenkovi. Za koordinaci dopravy
bych chtěl poděkovat Sboru dobrovolných hasičů, paní
místostarostce Jaroslavě Bezecné za spolupráci a také
sportovní a kulturní komisi, která se podílela na hladkém
průběhu této akce.
Jan Soukup
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

Akce pro děti v měsíci červnu
Výlet do Šenova
První letní den jsme strávili s řepišťskými čtvrťáky
a páťáky v Šenově. Připravili jsme pro děti výlet po Regionu
Slezská brána, který finančně zabezpečila Obec Řepiště.
Mezi navštívená místa patřila knihovna a Šenovské muzeum, kostel Prozřetelnosti boží, Radnice, Větrný mlýnek,
atd. Naše skvělá průvodkyně paní ředitelka muzea Simona
Slavíková nám vyprávěla zajímavé příběhy, zavedla nás do
míst, kde se jen tak někdo nedostane. Paní tajemnice Marie
Kotrová nám věnovala svůj čas na šenovské Radnici, kde
jsme se dozvěděli o činnosti a aktivitách města a spolků
v Šenově. Výborný oběd nám uvařili v místní restauraci
Horakůvka. Dětem i nám dospělým se moc líbilo a určitě město Šenov zase brzy navštívíme. Velké poděkování
patří obci Řepiště za finanční podporu a paní Slavíkové
za spolupráci.

Hurá prázdniny
Ve čtvrtek 22. 6. jsme pro děti připravili bezpečnostní
akci "Hurá prázdniny", kterou navštívilo 55 školáků. Cílem akce bylo připomenout dětem bezpečnostní pravidla
a chování hlavně o blížících se prázdninách. Děti nás však
mile překvapily, uměly telefonní čísla hasičů, záchranářů
i policistů nazpaměť, uhádly všechny dopravní značky
a dokonce věděly, jak přejít přes silnici. A to nebylo vše.
Vyzkoušely si, jak přenést zraněného a zároveň ošetřit
kamarádovi zraněnou ruku. Děti musely zvládnout i jednoduchý test. Hasiči si pro děti připravili sportovní dovednostní stanoviště.
Děkujeme obci Řepiště, která byla finančním partnerem akce a mladým řepišťským hasičům pod vedením
Pavly Polachové. Všem přejeme hezký zbytek prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
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Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka ŘEPIŠTĚ
nabízí ve školním roce 2017/2018 zájmové útvary
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově ZŠ a tělocvičně Řepiště. Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“
týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2017. Bližší informace a přihlášky od 4. 9. 2017 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.
ddmvratimov.cz
Robotek
Radoslav Kaduk
8 – 12 let
Pondělí 15:30 – 16:30 hod. – třída ZŠ

Dětský aerobic
Bc. Renáta Míčková
6 – 12 let
Středa 16:30 – 17:30 hod. - velká tělocvična

Sestavit si zajímavé elektrické obvody, rádio, detektor lži
pomocí elektronických stavebnic.

Cílem kroužku je naučit se správně rozcvičit, připravit si
sestavu s hudbou pro vystoupení na veřejnosti a seznámit
se se základními posilovacími cviky. Chceme si užít pohyb.
Děti se v druhém školním pololetí účastní vystoupení na
veřejnosti.

Badminton III. - pokročilí
Petr Nademlejnský
12 – 18 let
Pondělí 17:00 – 18:00 hod. - velká tělocvična

Mažoretky Žížalky
Aneta Susová
5 – 10 let - stávající a noví členové
Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. - velká tělocvična

Badminton - údery, čtyřhra, dvojhra, taktika hry. Nutnost
vlastní rakety!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Badminton I. – začátečníci

Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy.
Děti v druhém školním pololetí se účastní soutěží a vystoupení na veřejnosti.

Marcela Grácová
Richard Klímek

Hrátky na klavír – starší
Mgr. Hana Kukučková
3. – 5. třída
Pátek 15:00 – 16:00 hod. – třída ZŠ

8 – 12 let – noví členové
Úterý 14:30 – 15:30 hod - velká tělocvična

Hrátky na klavír – mladší
Mgr. Hana Kukučková
předškoláci – 2. třída
Pátek 16:00 – 17:00 hod. – třída ZŠ

Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost vlastní rakety!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Badminton II. – mírně pokročilí

Naučit se vnímat hudbu, rytmus, vytvořit si k hudbě
kladný vztah, umět si zahrát písničku a tu doprovodit
jednoduchým klavírním doprovodem. Budeme se učit
základům hudební gramotnosti, pokusíme se o základní
orientaci v notovém písmu, o jednoduchá rytmická cvičení (výborný nácvik pro vnímání a zdokonalení rytmu
v rámci jazyka, řeči, čtení), budeme luštit hudební hádanky, seznamovat se s jednoduchými harmonickými
funkcemi (tonika, dominanta, subdominanta), budeme
hrát klavírní doprovod pomoci kytarových značek.

Marcela Grácová,
Richard Klímek

10 – 15 let - stávající členové
Úterý 15:30 – 16:30 hod - velká tělocvična
Badminton - údery, čtyřhra, dvojhra, taktika hry. Nutnost
vlastní rakety!

Děti budou potřebovat notový sešit a notýsek na zapisování.

V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“

Míčové hry
Věra Pacíková
6 – 12 let
Středa 14:30 – 15:30 hod. - velká tělocvična

v termínu 18. 9. (pondělí) – 22. 9. (pátek)

Zlepšování tělesné kondice, osvojování pravidel her
a potřebných taktických dovedností.
Hry, soutěže, …

• kroužky dle platného rozvrhu viz.
www.ddmvratimov.cz
• možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

a OBEC ŘEPIŠTĚ

Ukázky volnočasových aktivit:
DDM Vratimov (nabídka a vedoucí kroužků)
vystoupení mažoretky ŽÍŽALKY
Doprovodné hry, soutěže
Skákací hrad
Akce za každého počasí.
kontaktní osoba: Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz
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Jubilanti
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NÁVRHY A REALIZACE ZAHRAD
Ing. Hana Hlostová
Mírová 146, Řepiště, 73931
Tel.: 722 912 114
E-mail: hana.kyselova@centrum.cz

Blahopřejeme jubilantům
v měsících září - říjen.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

Září
Daniel Koláč
Marcela Janotová
Tanas Papadopolus
Jaroslav Kukučka
Břetislav Šodek

Nabízíme:
- Zpracování návrhu zahrady s 3D vizualizacemi

Alice Nespěšná
Josef Šnajder
Petr Koniarz
Vladimír Moravec
Petr Janša

Říjen

- Realizace zahrady na klíč

Vladimír Moravec
Petr Janša
Iva Mojžíšková
Markéta Bolfová
Danuše Šodková
Karel Záruba
Stanislav Marenčák

- V případě realizace zahrady máte návrh zdarma
- Údržba zahrady, poradenství
- Návrhy a realizace střešních zahrad
a interiérové zeleně

www.hanah-garden.cz

Rostislav Bezecný
Pavel Záruba
Eva Valasová
Vladimír Kapraĺ
František Bednář
Renata Chrástková
Zdeňka Bezručová



Narodili se:

Leon Kučera – květen, Sofie Sládečková – červenec



Rozloučili jsme se
se zesnulými:

Máme zájem o pronájem (pacht)
větších zemědělských pozemků
v Řepištích.

Vladimír Holkup, Šárka Rosívalová – červen
Miloslav Oháňka, Jarmila Vaňková,
Radomíra Burdová – červenec



Nabízíme až 3.500 Kč/ha dle kvality pozemku
při pětileté výpovědní lhůtě.

Chci poděkovat všem, kteří se přišli rozloučit se
zesnulým manželem Miloslavem Oháňkou, také za
květinové dary a projevy soustrasti. Pěveckému sboru
za pěkné rozloučení se svým členem.
Hilda Oháňková

Pěstujeme jetelotravní směsi, nedojde tak
ke znehodnocení Vaší orné půdy.
Jaroslav Michenka, tel.: 736 666 080
17
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KRMÁŠOVÁ SLAVNOST ŘEPIŠTĚ 2017
sobota 9.9.2017, 15:30 hod
areál u osvětového domu

Od krmáše do krmáše,
počítáme ty dny naše,
co se nám kdy přihodilo,
a jak vzkvétá naše dílo.

zábavné odpoledne
v místní knihovně
a další atrakce pro děti
vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší pálenku

Co nás vbrzku zase čeká,
co má čas a co spěchá,
čím se můžeš pochlubit,
přijď si o tom promluvit,
Aby nám všem bylo hezky
tak my, lidé z odéesky,
s hasiči co ve vsi máme
hody skvělé přichystáme!

Přátelské posezení
v sobotu odpoledne
nám zpříjemní
slovem, hudbou
a dobrými nápady
známý bavič Bob Kubis

Na talíři jitrnici,
zelí zapít slivovicí,
pak si ještě zazpívat,
přijď se na nás podívat!

Večer nám zahraje
Václav Fajfr&Acustrio
neděle 10.9.2017
v 10:45 hod
slavnostní mše
v místním kostele
sv. arch. Michaela

pátek 8.9.2017
soutěž o nejlepší pálenku
„Konečného kalíšek“
sběr vzorků do 12:00
na Obecním úřadě

KOVOVÝROBA ZÁME NICTVÍ
STAVBY PLOT NA KLÍ

 KOVOVÝROBA + montáž:
o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠT , M ÍŽE, apod.
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce na
míru – r zné druhy výplní

 PLOTY NA KLÍ – PRODEJ MATERIÁLU
o Pletivové, betonové, sva ované
o P stujeme THUJE na živý plot

 GARÁŽOVÁ VRATA www.vrata ostrava.cz

www.PLOTY OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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