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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 20. 9. 2017 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
731. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace
z Operačního programu životní prostředí 2014–2020
od poskytovatele Ministerstva životního prostředí
na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“,
celková dotace max 37.615.555,25 Kč v letech
2018–2019, vlastní zdroje min 6.638.039,17 Kč,
celkem 44.253.594,42 Kč, realizace projektu max
do 30. 4. 2020, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení max do 31. 7. 2020, včetně všech
podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí
dotace id. č. 115D312010212 ze dne 31. 7. 2017 včetně
povinnosti předložit podklady pro vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace do 10 měsíců od data vydání
rozhodnutí.
732. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí ministra č. 17000141 ze dne 13. 7. 2017 o poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí
ČR o poskytnutí zápůjčky z celkových způsobilých
výdajů ve výši max 21.389.237,31 Kč na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“, roční úrok 0,45 %,
včetně všech podmínek obsažených v rozhodnutí
včetně povinnosti předložit podklady pro uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory z SFŽP do 12 měsíců
od data vydání rozhodnutí.
733. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“.
734. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozhodnutí
pronajmout hmotnou nemovitou věc, a to budovu
Společenského domu s restaurací U Máně, na adrese
ulice Mírová číslo popisné 49, 739 31 Řepiště, která
je součástí pozemku parcelní číslo 50 v katastrálním
území Řepiště, který je zapsán na listu vlastnictví
č. 1 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, včetně
zařízení dle zveřejněného záměru ze dne 30. 8. 2017,
k účelu provozování restaurace a kuchyně s přípravou teplých jídel a společenského sálu s jevištěm
a se zázemím pro potřeby obce Řepiště a občanů
na základě výběru nejvhodnější podané nabídky nájemci společnosti MANAART, s.r.o., Frýdecká 637/12,
739 32 Vratimov, IČ: 06380492, DIČ: CZ0638049,
na dobu neurčitou s měsíčním nájmem 22.000,- Kč
na základě nájemní smlouvy.
735. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“, navýšení ceny díla o vícepráce
ve výši 740.793,- Kč a posunutí termínu realizace
o 10 týdnů.
736. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Rekonstrukce
a odvodnění ul. Vinohradská“.

723. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
paní Jaroslavu Bezecnou a paní Marii Bednářovou
a ověřovateli zápisu pana Jana Kožušníka a pana
Tomáše Laníka.
724. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 18. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce k 8/2017, informace k plátcovství DPH, informace ke stavu finanční rezervy
obce,
5. Informace o stavu přípravy a realizace projektů:
- Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa, přijetí dotace, úvěr,
- Společenský dům s restaurací U Máně, průběh
realizace, výběr nájemce,
- Ostatní projekty,
6. Převod Domu zahrádkářů č.p. 195 na ul. Selská
do majetku obce,
7. Majetkoprávní záležitosti – převody pozemků do
majetku obce,
8. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
9. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
10. Různé,
11. Rozpočtové opatření č. 3/2017,
12. Závěr.
725. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 17. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 28. 6. 2017.
726. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 13. 9. 2017.
727. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 14. 9. 2017.
728. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31. 8. 2017:
celkové příjmy: 23.635.141,92 Kč, 68,91 % rozpočtu
celkové výdaje: 16.268.113,31 Kč, 28,45 % rozpočtu
saldo (přebytek): 7.367.028,61 Kč.
729. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav
finanční rezervy obce a časovou vázanost finančních
prostředků v jednotlivých finančních nástrojích.
730. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést případně nutné rozpočtové opatření na straně výdajů a financování v případě
DPH obce s tím, že ke krytí případného salda se
použijí prostředky z minulých let. Na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude toto rozpočtové
opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
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737. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit
zpracování žádosti o dotaci a technickou pomoc
spočívající v manažerském řízení přípravy, realizace
a administrace zadávacích řízení projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa“.
738. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 6. etapa“.
739. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Rozšíření infrastruktury
veřejných budov v centru obce Řepiště“ a uzavření
dodatku č. 1 k poskytnuté dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje s posunutím termínu realizace
do 30. 6. 2018.
740. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Komunitní dům
Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského
vybavení“.
741. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování
projektové dokumentace – „Stavební úpravy a přístavba Hasičské zbrojnice Řepiště“ společností
Michael Kocych Architects, s.r.o., se sídlem Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 285 94 495 za cenu
469 000,- Kč bez DPH, tj. 567 490,- Kč včetně DPH,
na základě smlouvy o dílo.
742. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru
stavby č.p. 195, jiná stavba, část obce Řepiště, nacházející se na pozemku par. č. 88/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 94 m2, který je zapsán
na LV č.1, stavba je zapsána na LV č.804, vše je vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek-Místek, pro
k.ú. a obec Řepiště, od vlastníka pobočného spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Řepiště se sídlem Selská 195, 739 32 Řepiště,
IČ: 480 04 197, včetně příslušenství s břemenem
platné nájemní smlouvy z r. 2000 na provozování
pěstitelské pálenice na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 6 měsíců nebo dohodou, do majetku obce
Řepiště na základě darovací smlouvy.
743. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podmínky pro
uzavření dohody mezi obcí Řepiště a pobočným spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Řepiště, a to zachování služeb pro obyvatelstvo spočívající ve zpracování ovoce a poskytnutí
vhodných prostor pro spolkovou činnost pobočného
spolku.
744. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o probíhajících jednáních ve věci možného převodu technologického zařízení pěstitelské pálenice
v budově Domu zahrádkářů č.p. 195 na ulici Selská
v Řepištích do majetku obce.
745. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků parc. č. 414 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 658 m2, a pozemků parc. č. 413/7 trávní
porost, o výměře 12 m2 a parc. č. 413/8 trávní porost,
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o výměře 66 m2 tak, jak byly odděleny a zaměřeny
z pozemku parc. č. 413/1 dle geometrického plánu
č. 1665-23/2017 ze dne 11. 7. 2017, vše k.ú. a obec
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství,
od prodávajících…, za sjednanou kupní cenu
51.520,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě
kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemky jsou
kupovány v obecném zájmu jako pozemky pod stávající místní komunikací ul. Na Výsluní.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku parc. č. 1582/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 162 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně
všech součástí a příslušenství, od prodávající…,
za sjednanou kupní cenu 11.340,- Kč a úhradu
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemek je kupován v obecném
zájmu jako pozemek pod stávající místní komunikací ul. Slezská.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr obce
na koupi pozemků pod místní komunikací ul. Slezská
2. část (dolní konec) za stanovenou kupní cenu
70,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje ukončení
smlouvy o zemědělském pachtu číslo 224/2015 ze
dne 6. 5. 2015 na pozemek parc. č. 1409/27 orná
půda o výměře 828 m2, k.ú. a obec Řepiště, se společností EQUICENTRUM, spol. s r.o., Ostrava-Hrabová, ke dni 31. 10. 2017 na základě Dohody.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem
zahradního domku na parcele č. 257, k.ú. Řepiště,
u bytového domu č.p. 289 na ulici Vinohradská…,
roční nájemné 1000,- Kč, na základě smlouvy o nájmu.
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
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
červen až září 2017.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 3/2017 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 55.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 55.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem			34.353.000,- Kč,
Výdaje celkem			
57.238.000,- Kč,
Ztráta			
- 22.885.000,- Kč,
Financování			22.885.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 22.885.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 19. zasedání zastupitelstva obce dne 13. 12.
2017 v 17.00 hodin.
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Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa – přípojky
Vážení občané, ti, kteří tak dosud
neučinili, žádáme o vyplnění Dotazníku
splaškové kanalizační přípojky. Dotazníky předalo cca 2/3 oslovených
majitelů rodinných domů. Věnujte, prosím, velkou pozornost vyplnění požadovaných údajů do dotazníku a zákresu do Výřezu situace. Žádáme o předání vyplněných

dotazníků na obecní úřad Řepiště, kontaktní osoba Ing. Libuše Žídková, tel.
558 671 925, e-mail: obec@repiste.eu.
Vlastní napojování se předpokládá po
ukončení výstavby splaškové kanalizace v průběhu zkušebního provozu v období 03/2019 – 03/2020.
Rostislav Kožušník, starosta

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa – Rakovec
Obec Řepiště připravuje projekt
6. etapy výstavby splaškové kanalizace
na ul. Lipová a části ul. Rakovecká
(od hospody dále). Plánovaná délka kanalizace je cca 910 bm, napojovat se bude cca 90 ekvivaletních obyvatel ve 25 rodinných domech, realizační náklady jsou odhadovány na 10 mil. Kč. Plánovaná splašková
kanalizace se má napojit na plánovanou splaškovou kanalizaci v Horních Datyních, 2. etapa, a to v ulici V Údolí. Čištění splaškových vod bude probíhat ve stávající nové čistírně odpadních vod v Horních Datyních. Realizace projektu
je podmíněna vlastní realizací 2. etapy výstavby splaškové
kanalizace v Horních Datyních městem Vratimov. Město
Vratimov získalo v letošním roce na výstavbu 2. etapy v Hor-

ních Datyních dotaci z OPŽP a kanalizaci bude realizovat v letech 2018–2019.
V měsíci září 2017 Město Vratimov dalo
obci Řepiště souhlas s napojením na
jeho splaškovou kanalizaci a schválilo uzavření Dohody
o vzájemných vztazích vlastníků provozně souvisejících
kanalizací. Obec bude nyní žádat na stavebním úřadě o vydání územního rozhodnutí. Realizace této etapy je podmíněna podáním žádosti a získáním dotace z OPŹP v rámci
71. výzvy (termín do 18. 1. 2018). Případná realizace se
v případě získání dotace předpokládá v r. 2019. V rámci
dotací z EU se bude jednat o zřejmě poslední výzvu na výstavbu splaškových kanalizací z OPŽP.
Rostislav Kožušník, starosta

Převod budovy Domu zahrádkářů v Řepištích do majetku obce
Obec Řepiště přijala na zasedání zastupitelstva obce
dne 20.9.2017 dar stavby č.p. 195, jiná stavba, část obce
Řepiště, nacházející se na pozemku par. č. 88/3, zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 94 m2, který je zapsán na LV č.1,
stavba je zapsána na LV č.804, vše je vedeno Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm
Frýdek-Místek, pro k.ú. a obec Řepiště, stávající budovu
Domu zahrádkářů na ul. Selská od vlastníka budovy pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Řepiště. Podmínkou bezplatného převodu bylo zachování služeb pro obyvatelstvo spočívající ve zpracování

ovoce a poskytnutí vhodných prostor pro spolkovou činnost
pobočného spolku. Obec rovněž jedná s vlastníkem o podmínkách možného převodu zařízení technologie pěstitelské
pálenice nacházející se v budově do majetku obce. Obec
zvažuje možnost vlastního provozování pěstitelské pálenice
(hospodářská činnost obce) či možnost pronájmu budovy
vhodnému zájemci. Obec chce tímto rozhodnutím zachovat
služby zpracování ovoce a pěstitelské pálení jako službu
pro své občany a zároveň je si vědoma potřeby rekonstrukce budovy domu zahrádkářů.
Rostislav Kožušník, starosta

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků
nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
V roce 2017 došlo v katastrálním území Řepiště obce
Řepiště k obnově katastrálního operátu přepracováním
na digitální katastrální mapu. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, vyhlásil obnovený katastrální operát dne 8. 6. 2017.
U některých vlastníků pozemků bylo změněno číslování parcel a výměra. Vlastník nemovitostí je povinen
za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání

na rok následující po roce, v němž tyto změny nastaly.
Důrazně upozorňujeme, že podle ustanovení § 13a odst. 1
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, je povinen
tak učinit do 31. ledna příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle
ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované
daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně
500,- Kč).
Rostislav Kožušník, starosta
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Zájemci mohou stále žádat o kotlíkové dotace
Další kotlíková výzva, ve které bylo
pro Moravskoslezský kraj alokováno
900 milionů korun z Ministerstva životního prostředí, odstartovala letos 5. září.
Během první hodiny přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů
brzy zvolnil: k 15. 9. bylo podáno celkem 5602 žádostí
v objemu 579, 5 milionu korun.
„Lidé začali hned v prvním dnu osobně přinášet a zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich
doložení je deset pracovních dnů po podání žádosti. V současné době máme doručeno 4 757 listinných žádostí,
z nichž mírně převažuje osobní podání nad zasláním poštou,“
sdělila Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro
životní prostředí a zemědělství.
Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat
na adrese https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí,
příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení
uvedeného počtu.
„Elektronický příjem žádostí i listinných verzí probíhají
celou dobu naprosto bez problémů. Vyhodnocování žádostí a jejich předkládání ke schválení radě probíhá podle
pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém
odeslání. První skupina žadatelů bude schválena na radě
kraje 26. září,“ sdělil Jan Krkoška, náměstek hejtmana

MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch.
„O schválení žádosti budou žadatelé informování vždy e-mailem, poté budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail a žadatelé obdrží také upozorňovací SMS zprávu na své telefonní
číslo,“ dodává náměstek Jan Krkoška.
Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý
kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem
zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou zveřejňovány
na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/,
žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty:
tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních
konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu).-Tisková zpráva, 19. 9. 2017,
kancelář hejtmana kraje

Obec Řepiště podpoří výměnu kotlů
částkou 7,5 tis. Kč ze svého rozpočtu
Obec Řepiště ze svého rozpočtu opět podpoří majitele nemovitostí na k.ú. Řepiště, a to částkou 7,5 tisíce
korun na každý vyměněný kotel s dotací, jako to učinila v rámci první výzvy. V první výzvě bylo na území obce
Řepiště v letech 2016–2017 celkem podpořeno 13 výměn kotlů a majitelům rodinných domů bylo z rozpočtu
obce Řepiště vyplaceno celkem 97 tisíc korun. Věřím, že tyto výměny kotlů přispějí k čistotě ovzduší v naší obci
a regionu.
Rostislav Kožušník, starosta

Dotační prostředky pro rozvoj našeho území
Místní akční skupina Slezská brána v srpnu
splnila poslední podmínky ze strany nadřízených
orgánů a na základě schváleného strategického
plánu rozvoje území připravuje první výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Výzvy nebudou určeny
jen místním samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským subjektům, školám, neziskovým organizacím,
zemědělcům a dalším. Na projektové žádosti žadatelů
o dotaci budou vyhlášeny výzvy např. v oblasti vzdělávání, cykloturistiky, sociálního podnikání, stavby chodníků,
skladování, zemědělské prvovýroby, sociálního bydlení,
pro-rodinných opatření, podpory místní produkce, sociální
služby, cestovního ruchu a další.
MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů
schváleno více než 60 mil. korun. V přípravném období se

MAS zaměřila na podporu školských zařízení. Možnosti využilo všech 13 základních a mateřských
škol v území Slezské brány, které získaly celkem
přes 10 mil. korun (od 0,5 do 2 mil. Kč na subjekt).
Mateřské školy většinou využily možnosti zaměstnání chůvy pro dvouleté děti, základní školy pak
využily převážně možnosti vzdělávání pedagogů.
Schválené výzvy se budeme zveřejňovat pro žadatele
v obcích a městech v území MAS Slezské brány v oficiálním
informačním systému a také na webu MAS (http://masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také termíny pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti
žádostí a veškeré další informace pro žadatele.
Mgr. David Novák,
ředitel MAS Slezská brána
5
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Výzva – příprava monografie obce Řepiště
Vážení občané,
vedení obce Řepiště iniciovalo na podzim loňského roku
přípravu monografie, která by měla zevrubně mapovat
minulost i současnost Řepišť. Knihu autorsky připravuje
tým čtyř odborníků pod vedením historika PhDr. Davida
Pindura, Ph.D. (Muzeum Těšínska), který v roce 2013 zpracoval monografii řepišťského kostela. Náplní připravované
publikace by mělo být syntetizující zachycení minulosti
naší obce (včetně částí Rakovec a Vinohrad) dovedené až

do naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno
o vývoji názvu obce a její symbolice. Samostatná kapitola
bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu
prostředí v Řepištích a blízkém okolí. Vydání publikace je
plánováno na rok 2020.
Obecní úřad i autoři připravované publikace se na Vás
touto cestou obracejí s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů
atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového
i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám naší obce,
životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti. S ohledem na kapitolu o přírodních poměrech jsou vítány rovněž
fotografie a další materiály zachycující stav krajiny a přírody
v Řepištích a blízkém okolí. V případě zapůjčení tohoto
materiálu, jenž Vám bude po digitalizaci v pořádku vrácen,
bychom uvítali co nejpřesnější popis jejich obsahu, který
pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je
možno předat na obecním úřadě, případně se kontaktovat
přímo s D. Pindurem, a to až do konce příštího roku (2018).
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla po dvou
starších publikacích (z let 1970 a 1995) obsáhleji mapovat
historii naší obce, potěší každého z Vás a posílí vztah k našemu domovu. Zároveň touto cestou děkujeme občanům,
kteří již zareagovali na naši výzvu a poskytli zajímavé podklady pro připravovanou monografii Řepišť.

Ukázka zápisu povinností řepišťských poddaných vůči vrchnosti v urbáři z roku 1761. Na této dvojstraně jsou vyjmenováni sedláci Josef Fridrišek, Josef Michenka, Jiří Michenka,
Jiří Musiol a zahradníci Josef Záruba a Josef Bartoš. Řepiště tehdy náležely k šenovskému panství v držbě barona Karola Františka Skrbenského z Hříště (1684–1768), zemského
hejtmana Těšínského knížectví; Zemský archiv v Opavě

Za přípravný tým
Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště
(kozusnik@repiste.eu; 558671925)
Mgr. Jan Kukučka, zastupitel obce Řepiště
(jan.kukucka@volny.cz; 604967166)
PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor
(david.pindur@muzeumct.cz; 558761228)

Sdělení nájemce zemědělských pozemků vlastníkům
Z důvodu digitalizace katastrálního území Řepiště,
která proběhla v červnu 2017, došlo ke změně parcelních
čísel a výměr pozemků. Vlastníci pozemků musí podat
daňové přiznání k dani z nemovitosti v době od 1. 1. 2018
do 31. ledna 2018 (nejpozději).
Nájemcům zemědělské společnosti EQUICENTRUM,
spol. s r.o. (pozemky v Rakovci) dáváme na vědomí, že
budou vystaveny dodatky ke smlouvám o pronájmu, které

Vám předáme při zaplacení nájmů za rok 2018, tj. do konce května 2018. V případě nejasností nás kontaktujte.
Dále bychom vás chtěli požádat v případech, kdy uvažujete o prodeji svých zemědělských pozemků, abyste
přednostně oslovili naši společnost. Telefonicky 596 735 192
nebo emailem equicentrum@seznam.cz
Společnost EQUICENTRUM, spol. s r.o.,
se sídlem v Ostravě-Hrabové

Rekonstrukce Společenského domu s restaurací U Máně
Každý den projíždíte kolem objektu Společenského
domu s restaurací U Máně a určitě sledujete, jak probíhají
stavební práce, a ptáte se, zdali bude prosincový termín
dokončení dodržen. A jistě jste si také povšimli, že práce na střeše a vnějším plášti budovy se jaksi zpomalily.
Ano, je tomu tak. Důvodem tohoto zdržení je špatný stav
konstrukce stropu nad sálem. Po vybourání škvárobetonu

a odkrytí záklopu stropu nad sálem byl zjištěn nedobrý
stav této konstrukce. Kromě napadení trámů dřevokazným
hmyzem byl zásadní problém v zabudovaných ohořelých
trámech, které byly lokálně ztenčeny o 8–15 cm. Průzkum
provedený specializovanou firmou navrhl výměnu více než
2/3 trámů a zbylé trámy by bylo potřeba sanovat. Projektanti společně se statikem navrhli nejekonomičtější a tech6
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nicky nejschůdnější řešení kompletní postupné výměny
celé konstrukce stropu a nahrazení I profily včetně ztužení
celého sálu. Výměna stropů navíc vyžadovala vyřízení omezení provozu na přilehlé krajské silnici. Po celou tuto dobu
nebylo tedy možné pokračovat v pracích na střeše objektu
a v pracích v sále. Koncem září byl uzavřen dodatek se
zhotovitelem, který řeší uvedené vícepráce, navýšení ceny
díla o 740.793,- Kč a posunutí termínu realizace o 10 týdnů.
První montáž stropní konstrukce byla zahájena poslední
zářijovou sobotu, následovat budou ještě dvě další soboty,
a to z důvodů menšího provozu na krajské silnici a menší
četnosti spojů MHD. Bohužel se tímto některé stavební
práce posunou do zimních měsíců, kdy hrozí přerušení
prací z klimatických důvodů (fasáda, střecha). Takže vše
nyní závisí také na dobrém počasí. Práce v části budovy
restaurace probíhají dle harmonogramu, před dokončením

jsou veškeré rozvody v objektu a probíhá příprava pro
konečné zednické práce.
Koncem měsíce srpna byl vyhlášen záměr pronájmu
objektu Společenského domu s restaurací U Máně. Přihlásili se dva uchazeči se svým záměrem. Z těchto zastupitelstvo vybralo uchazeče společnost MANAART, s.r.o. z Vratimova. Posuzovalo se akceptování požadavků vlastníka
v oznámení záměru, dále podnikatelský záměr uchazeče
a výše nájemného. Společně s vybraným nájemcem se
v průběhu stavby bude řešit vybavení restaurace technologií kuchyně a vybavení restaurace nábytkem.
Obec má schváleného nájemce budovy a vlastní provoz Společenského domu s restaurací U Máně bude zahájen na jaře roku 2018. O termínu otevření budeme předem
informovat.
Rostislav Kožušník, starosta

Topení a komíny
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního
technika spalinových cest
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce,
zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin,
nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí
oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem
do 50 kW včetně provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou
linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit
hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími
dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít
i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že
nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující
osoby!

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna
a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které
jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním
čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně
připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může
provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě
a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby
a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu
zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon připojeného
spotřebiče paliv

do 50 kW včetně
nad 50 kW

Pevné

Činnost

Čištění spalinové cesty

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok
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Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání
občanského průkazu a cestovního pasu
Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu
nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého
trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na
Vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní
doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste
požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz nebo cestovní pas
můžete převzít u jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který si
zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu
u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek
100 Kč. Pozor - to neplatí, jedná-li se
o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas
převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho
vydání.
OSČ MV 27.6.2017

Seniorské okénko
Podzim, podzim přichází, nadělá nám nesnází, zpívá se
v jedné písni. Ten letošní nám prozatím přináší hodně
deště. Ale snad nám dopřeje ještě nějaké pěkné dny. Co je
hezčího jak procházka podzimní přírodou, která nás okouzluje všemi barevnými odstíny.
Srpen jsme měli poněkud odpočinkový, přímo prázdninový, jen někteří členové si přišli 23. 8. 2017 prohlédnout
výstavu maďarské keramiky Herend do Muzea v Ostravě.
Keramika a porcelán mají název podle města v Maďarsku,
kde se vyrábí.
Ve středu 6. 9. 2017 jsme pořádali celodenní zájezd na jižní Moravu – do vizovické Likérky Rudolf Jelínek a. s., kde
jsme měli i malou ochutnávku, koupili jsme si domů medicínu pro chladné dny a poté jsme si ještě prohlédli Vizovice.
Pak jsme pokračovali do Zlína. Po obědě v místní restauraci
jsme, rozděleni na dvě skupiny, odešli na komentované prohlídky Baťova mrakodrapu a do Muzea bot. Exkurze byla
zajímavá a dověděli jsme se spoustu nových věcí. Po cestě
zpět jsme se ještě zastavili v Motorestu na malé občerstvení.
Do Řepišť jsme dojeli spokojeni a v dobré náladě.

(platí každý sám). Pokud bude hezké počasí, podíváme
ještě na zajímavosti v okolí. Odjezd: Rakovec 7.15 hod.,
OÚ 7.30 hod. Cena: 150,- Kč
Na úterý 17. 10. 2017 jsme dostali pozvání od seniorů
z Paskova na jejich Vinobraní. Začátek je v 15 hod. Pokud
máte zájem, přihlaste se u svých důvěrnic.
19. 10. 2017 čtvrtek – zveme na bowlingový turnaj o Putovní pohár v Rakovci, sraz 13.30 hod., těšíme se na opět
velkou účast.
Klub seniorů ve Vratimově nás, jako každoročně, zve
na Mikulášský večírek, který se koná ve čtvrtek 7. 12. 2017
v 16 hod. ve Společenském domě ve Vratimově. Pokud
se chcete jít pobavit, nahlaste účast důvěrnicím.
Výbor Klubu seniorů

Další připravené akce:
12. 10. 2017 čtvrtek – exkurze do Planetária v Ostravě-Krásném Poli, kde máme objednanou komentovanou
prohlídku. Pak pojedeme do Hrabyně prohlédnout si Národní památník II. Světové války. V Hrabyni je zajištěn oběd
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Postřehy ze zájezdu
Na podzimní zájezd za zpíváním se řepišťský pěvecký
sbor vydal tentokrát do Německa. Podnět vzešel částečně od nás a od bývalého občana Řepišť p. Stanislava Uhra,
který tam s rodinou žije a působí v jejich místním pěveckém
sboru. Do rodné obce se průběžně vrací a tak při jedné
návštěvě se sešel s naším sborem a došlo ke vzájemné
dohodě.
Našemu záměru byli nakloněni i zástupci obce, především paní místostarostka Jaroslava Bezecná, která nad
zahraniční reprezentací převzala iniciativu.
Pan Stanislav Uher se spolu s manželkou osvědčil
na několika pozicích – jako zkušený organizátor, průvodce
a tlumočník. Díky jejich kontaktům bylo pro naše členy
zajištěno ubytování, stravování a především bohatý program.
Na radnici ve městě Hohenlimburg nás jako čestné
hosty přijal starosta. Dojemné bylo zaposlouchat se do
melodie zvonkohry s naší státní hymnou a Smetanovou
Vltavou. Náš sbor na oplátku zpíval Beethovenovu Ódu
na radost.

V Kolíně nad Rýnem jsme měli možnost prohlédnout
si nepřehlédnutelnou dominantu města – katedrálu Cologne Cathedral a dokonce zde vystoupit se 4 skladbami.
Slunečné počasí umocnilo zážitky z prohlídky historických
částí města i z plavby výletním parníkem po řece Rýn
s úchvatným panoramatem.
Ve městě Hagen jsme společně s místním pěveckým
sborem zpívali při mši svaté skladbu LAUDATE DOMINUM
a další písně pak při vzájemné besedě a volné zábavě
s občany. Dobře se poslouchala chvála na naši profesionalitu a jsme na ni právem pyšní.
Ze čtyřdenního zájezdu jsme si dovezli spoustu zážitků, postřehů a dojmů. Pocit, že jsme v zahraničí skvěle
reprezentovali naši vlast a obec, je velmi pozitivní. Téhož
názoru je i paní místostarostka Jaroslava Bezecná a paní
předsedkyně sportovní a kulturní komise PaedDr. Marie
Bednářová, které nás na zájezdu provázely a za členy sboru jim chci vyjádřit srdečné poděkování.
Za Svatomichaelský pěvecký sbor
Lydie Čtveráčková

Český červený kříž
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve,
kteří dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humanitního vztahu ke spoluobčanům.
Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM
je občan Řepišť pan Lukáš Lajčok.

Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným
organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých,
doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme
pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo
psychických, které onemocnění v závěru života přináší.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje
specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry,
sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní.
Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu,
tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí
i na území vašeho města. Nebojte se nás kontaktovat.

V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň
s názvem DOMA, pomocí které chceme říci, že je možné
strávit poslední chvíle doma a že existují služby, které vám
pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
KONTAKTY:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Gurťjevova 11
Ostrava-Zábřeh
tel: 725 409 411
Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo
na facebookovém profilu.
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DOMA. Týden pro mobilní hospic
Chceme říct: Pečovat doma je možné až do posledního dne

DOMA. Týden pro mobilní hospic

DOMA. Týden
Týden pro
pro mobilní
mobilní hospic
hospic
DOMA.

Chceme říct: Pečovat doma je možné až do posledního dne.
Cíle kampaně:

Chceme říct:
říct: Pečovat
Pečovat doma
doma je
je možné
možné až
až do
do posledního
posledního dne
dne
Chceme

1. zvýšit povědomí laické a odborné veřejnosti o tom,
co je mobilní hospicová péče;
Konkrétní akce Mobilního hospice Ondrášek:

2. seznámit veřejnost s tím, že specializovaná mobilní
paliativní péče umožňuje lidem umírat doma;

Cíle kampaně:

• 		První1. anonce
kampaně
proběhla
akcích
zvýšit povědomí
laické a odborné
veřejnosti o na
tom, co
je mobilníFestival
hospicová péče;
2. seznámit
veřejnost of
s tím,
že specializovaná mobilní paliativní péče umožňuje lidem
v ulicích,
Colours
Ostrava.

3. ukázat, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny měly
dostatečnou podporu k pečování o svého blízkého;

umírat doma;

3. ukázat, co a kdo může udělat pro to, aby rodiny měly dostatečnou podporu
• 		Mediální
výstupy v České televizi, Českém rozhlase,
k pečování o svého blízkého;
příspěvky
v médiích
načasované
již od– září
2017.
4. spojit pojem
umírání, smrt
s přirozeným prostředím
domovem,
podporou

4. spojit pojem umírání, smrt s přirozeným prostředím –
domovem, podporou pečujících;

pečujících;

Termín: 9.-15.10.2017
Místo konání: Ostrava

• 		V průběhu celého osvětového týdne budou na veřejTermín: 9.-15.10.2017
v Ostravě umístěna informační místa
Místoných
konání: místech
Ostrava
s prezentačními materiály a informátory. V MHD budou
Harmonogram kampaně:
umístěny letáky.

Harmonogram kampaně:

červen/červenec 2017: první anonce kampaně na akcích Festival v ulicích, Colours of Ostrava

leden – červen 2017: příprava materiálů, plán akcí, nasmlouvání personálu a prostor, červen 2017
–•vyhlášení
kampaně
a oslovení informační
dalších organizací kakcí
zapojení
		Týden
vyvrcholí
ve veřejném prosto-

ru v Ostravě. Součástí akce bude výstava fotografií,
informační stánek, besedy pro veřejnost.

leden – červen 2017: příprava materiálů, plán akcí, nasmlouvání personálu
a prostor, červen 2017 – vyhlášení
Cíle kampaně:
kampaně:
kampaně aCíle
oslovení dalších organizací k zapojení

• 		Informační materiály budou k dispozici také na smluvních místech, v restauracích, obchodech a dalších
1.
zvýšit
povědomí
laické
a
odborné
veřejnosti
o tom,
tom,
co je
je mobilní
mobilní hospicová
hospicová péče;
péče;
veřejných
místech.
červen/červenec 2017:
kampaně
ak- veřejnosti
1. první
zvýšitanonce
povědomí
laické ana
odborné
o
co
2.
seznámit
veřejnost ss tím,
tím, že
že specializovaná
specializovaná mobilní
mobilní paliativní
paliativní péče
péče umožňuje
umožňuje lidem
lidem
cích Festival v ulicích, 2.
Colours
of Ostrava
seznámit
veřejnost
Výstupy projektu:
umírat
doma;
umírata doma;
červenec 2017: oslovení médií
pronajímatelů inzerce,
3.
ukázat,
co
kdo může
může udělat
udělat pro
pro to,
to, aby
aby
rodiny měly
měly
dostatečnou
podporu
Výstupem
projektu
bude informovanější
veřejnost
3.
ukázat,
co
aa kdo
rodiny
dostatečnou
podporu
prostor, apod.
kk pečování
pečování o
o svého
svého blízkého;
blízkého;
v oblasti možností péče o nevyléčitelně nemocné.
srpen 2017: 1. tisková4.zpráva
spojit pojem
pojem umírání,
umírání, smrt
smrt ss přirozeným
přirozeným
prostředím
domovem,
podporou
V průběhu
akcí budeme
monitorovat
počty oslovených
4. spojit
prostředím
–– domovem,
podporou
pečujících;
osob,
a
to
v
několika
úrovních.
září: 2. tisková zpráva
pečujících;
září, říjen Termín:
2017: mediální
výstupy, články v médiích,
9.-15.10.2017
Termín: 9.-15.10.2017
příprava konkrétních
akcí

1. osoby, se kterými vejdeme do osobního kontaktu (rozhovor) – min. 200 osob

9.- 15.10.2017: realizace osvětového týdne

2. osoby, od kterých získáme kontakt – min. 50 osob

listopad: vyhodnocení
akce
Harmonogram
kampaně:
Harmonogram
kampaně:

3. osoby reagující na sociálních sítích – min. 500 osob

Místo konání:
konání: Ostrava
Ostrava
Místo

4.nasmlouvání
osoby, kterépersonálu
nás samyaa osloví
večerven
spojení
s kampaní
leden –– červen
červen 2017:
2017: příprava
příprava materiálů,
materiálů, plán
plán akcí,
akcí,
nasmlouvání
personálu
prostor,
červen
2017
leden
prostor,
2017
(do
30.11.2017),
ať
už
jako
zájemci
o
péči,
zájemci
–
vyhlášení
kampaně
a
oslovení
dalších
organizací
k
zapojení
– vyhlášení kampaně a oslovení dalších organizací k zapojení
o další informace nebo zájemci o spolupráci – 20 osob
červen/červenec 2017:
2017: první
první anonce
anonce kampaně
kampaně na
na akcích
akcích Festival
Festival vv ulicích,
ulicích, Colours
Colours of
of Ostrava
Ostrava
červen/červenec
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Environmentální výchova ve škole
Školní recyklační program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět zahajuje již svůj 10. ročník. Aktivně šíří osvětu
v oblasti třídění a recyklace. Rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Za splnění zadaných úkolů a sběr baterií, elektrozařízení a tonerů
dostávají školy body, za které získávají hodnotné ceny.
Letošní jubilejní ročník bude opět bohatý. Budou zadány čtyři zajímavé úkoly, vyjde nový výukový materiál „EKOABECEDA – Umíme žít bez odpadů?“, kromě průběžných

sběrů baterií, drobných elektrospotřebičů a tonerů proběhne i štědře bodově odměňována podzimní sběrová
kampaň a soutěž Věnuj mobil a pojeď do ZOO.
Sběrové kontejnery jsou umístěny v ZŠ hned u hlavního vchodu. Staré mobilní telefony (mohou být nefunkční a bez nabíječky) odevzdávejte p. školnici Nespěšné nebo
p. učitelce Némethové. Děkujeme za spolupráci.
Koordinátor EVVO

Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Vítám všechny příznivce Mateřské školy Řepiště v novém školním roce 2017/2018, který je již v plném proudu.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se v minulém školním roce zapojovali do dění v MŠ, pomáhali při
společných akcích, za jejich finanční či materiální podporu a těšíme se na další spolupráci. Nadále sbíráme papír
a víčka.
28. srpna jsme se setkali s rodiči na informativní schůzce, po které následovala přednáška „Nejčastější poruchy
zdraví u dětí předškolního věku“. Toto je jedna z aktivit,
ve kterých bychom chtěli pokračovat v průběhu celého
školního roku.
Školní rok začal 1. 9. 2017. Děti dostaly dárečky, které
si pro ně připravily paní učitelky.
V září třída Beruška navštívila ZOO v Ostravě. Do MŠ
zavítala dvě divadélka.
V říjnu nás čeká vánoční focení, přednáška pro rodiče
s psychologem Janem Svobodou, na kterou jste všichni
zváni, datum bude upřesněno.
V měsíci listopadu 3. 11. 2017 proběhne lampiónový
průvod, který organizuje Klub rodičů, ve spolupráci se ZŠ
a MŠ.
Určitě mi dáte za pravdu, že se všichni těšíme na nejkrásnější svátky v roce a to jsou Vánoce. Adventní čas začíná 2. 12. 2017 a to je den, kdy jste zváni na rozsvěcování
vánočního stromečku s prodejním jarmarkem.
V pondělí 5. 12. 2017 pojedou děti do Vratimova na Mikulášskou nadílku s Hopsalínem a 6.12.2017 navštíví ZŠ
a MŠ čert s Mikulášem s nadílkou.

-

-

-

-

-

-

prostor pro strach a stres.
Budeme věnovat zvláštní pozornost rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat
všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného
prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami).
Učitelky a ostatní zaměstnanci budou používat styl
takového vedení, který bude děti podporovat v jejich
touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte.
Učitelky budou podporovat prosociální a neformální
vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na
prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.
Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat
při formálním vzdělávání určitý řád.
Budeme umožňovat postupnou adaptaci dětí v počátcích docházky do MŠ, bezproblémový přechod dětí
z rodiny do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi
předškolního věku a spoluprací se základní školou bude
me usilovat o klidný pře chod dětí do první třídy ZŠ.
Ve vztazích dospělý – dítě, dítě – dítě, dospělý – dospělý se bude projevovat důvěra, tolerance, ohleduplnost
a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc
a podpora.
Jana Nožičková

Burza dětského oblečení
a potřeb
V PÁTEK 13. 10. 2017 OD 15 HOD.
V BUDOVĚ ZŠ ŘEPIŠTĚ.

Dlouhodobé záměry v MŠ
- Budeme přistupovat k dětem jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto
věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých.
Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském
vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor
k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude uplatňovat uznání a pozitivní motivace.
- Budeme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole se snažíme maximálně omezit

Vyrostlo vám dítko z oblečení
nebo zimního vybavení?
Potřebujete uvolnit místo ve
skříni a nakoupit nové věci?
PAK JE TU PRO VÁS BURZA.
Stačí se přihlásit
do 12. 10. 2017 na
referent-repiste@seznam.cz,
popřípadě tel. 733 114 881.
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Kolektiv zaměstnanců a žáci základní školy
vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ JARMARK
Kdy: 2. prosince 2017 od 16 hod.
Kde: před budovou ZŠ
Přijďte si vychutnat Vánoční atmosféru, inspirovat se nebo vybrat dárek pro své
blízké. Těšit se můžete na adventní věnce, vánoční dekorace, a to i od svých dětí.
Chybět nebude ani vánoční punč pro velké i malé.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
srdečně vás zveme na výstavu s názvem Podzim
chutí Renáty Žáčkové, kterou můžete zhlédnout od 24. října do 28. listopadu 2017 v půjčovní době. Paní Žáčková
představí opět jako v loňském roce své výrobky, látkové
tašky, hodiny i loutky. Výrobky si bude možné zakoupit.
Dovolujeme si vás pozvat na tyto připravované přednášky. První přednáška bude literární a uskuteční se již
v úterý 24. října v 17:30 hodin se spisovatelkou Lilkou
Prossovou. Besedu nazvala Nevšední zamyšlení nad všedními věcmi.
Druhá přednáška s Ing. Miroslavem Lyskem s názvem
Dřevěné kostely u nás a v zahraničí je naplánována na
pátek 24. listopadu 2017 od 17:00 hodin. Jste srdečně
zváni. Vstupy na přednášky jsou zdarma.

V pátek 6. října 2017 v 12:30 hodin, v rámci Týdne knihoven, jsme slavnostně otevřeli Knihobudku na staré zastávce
u točny v Řepištích.
Více informací a fotodokumentaci přiblížíme v dalším
vydání Zpravodaje obce Řepiště.
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.
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

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
V sobotu 9. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov připravili pro děti a rodiče akci ZASTÁVKA – VOLNÝ
ČAS v okolí Osvětového domu.
Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat
vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých stanovištích. Co musely děti splnit? Na startu si vyzvedly
kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je celkem 7 úkolů, např.
zahrát si badminton, petang z kroužku Míčové hry, točení
hůlkou od mažoretek, pokusy, stavebnice Boffin.
Letos jsme měli pro děti překvapení „pohádkový test“,
do kterého se zapojili i rodiče. S kartičkou plnou razítek
a vyplněným testem se děti vrátily ke startu a dostaly na
památku upomínkový předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových
útvarů v novém školním roce.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily možnost volného vstupu na skákací hrad.
Děkujeme obci Řepiště za finanční podporu akce
a všem externím za dobře připravenou akci.
Přeji všem úspěšný nový školní rok.
za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Kalendář akcí
26. 10. - 27. 10. podzimní prázdniny - nejsou kroužky
Pouze akce pro přihlášené děti!
Bližší informace o akcích naleznete na
www.ddmvratimov.cz
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Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka ŘEPIŠTĚ
nabízí ve školním roce 2017/2018 zájmové útvary
Od pondělí 18. 9. 2017 jsme zahájili v Domě dětí a mládeže Vratimov činnost.
V tomto týdnu kdo chtěl, měl možnost bez přihlášení vyzkoušet ukázkové lekce jednotlivých kroužků. Některé hodiny praskaly ve švech, do jiných jsme zase smutně vyhlíželi děti. Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je stále
z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi pestré nabídky vyberete.
Podrobnosti naleznete na
www.ddmvratimov.cz
Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů volného času.

Robotek	
Radoslav Kaduk
8 – 12 let
Pondělí 15:30 – 16:30 hod. – třída ZŠ

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

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

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

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

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

Badminton - údery, čtyřhra, dvojhra, taktika hry. Nutnost
vlastní rakety!

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.

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

Děti se v druhém školním pololetí účastní vystoupení na
veřejnosti.

Badminton I. – začátečníci	
Marcela Grácová

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

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

Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost
vlastní rakety!

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

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

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.

Badminton II. – mírně pokročilí
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!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Děti budou potřebovat notový sešit a notýsek na zapisování.
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Jubilanti

Můj fotbal ŽIVĚ
Přímý přenos z krajské
1.B třídy
Souboj 1. B třídy Moravskoslezského kraje skupiny C,
týmu TJ Řepiště s nováčkem Baníkem OKD Doubravou,
mohou vidět fotbaloví fanoušci v celé republice.

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

V sobotu 21. 10. 2017 ho nabídne v přímém přenosu ČT Sport.
Přímý přenos společného projektu FAČR,
STES, Public Football
a České televize Můj
fotbal se živě odehraje
tentokrát v Moravskoslezském kraji na hřišti
TJ Řepiště, kam zavítají hráči Baníku OKD
Doubravy.
Televizní diváci se
mohou opět těšit na plnohodnotný přenos s reportéry (TV studio, video medailonky, rozhovory), zatímco pro příchozí budou kromě fotbalu připravené také nejrůznější fotbalové atrakce
(fotbalové klece, měřič síly střely, poločasová soutěž s Fortunou atd.), ale i dětské aktivity (včetně dětské fotbalové
akademie a soutěže o Playstation 4).
Každý příchozí se navíc může těšit na malý dárek.
Každý tým má svého ambasadora, kterými budou herci z oblíbeného seriálu Okresní přebor.
Komentátory zápasu budou Vlastimil Vlášek a Josef
Němec, o rozhovory s hráči, trenéry a fanoušky se budou
starat profesionální reportéři.
Přítomni budou rovněž bývalí fotbaloví reprezentanti.
Vstupenky budou slosovatelné o neobvyklé ceny.
Celý program uzavře pozápasová tisková konference
za účasti obou týmů a hostů.

••

Listopad
Věra Némethová

Zdeněk Šumanský

Milan Sasýn

Jaromír Joukl

Peter Ludvík

Ladislav Lajčok

Zdeňka Hrdá

Vilém Husník

Eva Čabajová

Zdenka Leherová

Milan Hancko

Zdeňka Vojtková

Bohumila Hrušková
František Kožušník

Prosinec
Josef Žižka

Luděk Pavelka

Marie Kaločová

Dušan Pavelek

Julie Kročková

Bohuslava Žišková

Jaroslav Michenka

Jaromíra Miavcová

Naděžda Bujasová

Drahomíra Hurtová

Petr Gelačák

Jiří Hradečný

František Šmíra

Jarmila Viskupová

Eva Urbancová

Marie Peterková

Marcela Hanáková

Vladimír Vašíček

Jana Dušková
Marie Kozlová

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

••

Narodili se:

Bruno Bučko - červenec

••
14

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

obec Řepiště

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

KOVOVÝROBA ‐ ZÁMEČNICTVÍ
OPLOCENÍ NA KLÍČ

NÁVRHY A REALIZACE ZAHRAD
Ing. Hana Hlostová
Mírová 146, Řepiště, 73931
Tel.: 722 912 114
E-mail: hana.kyselova@centrum.cz

 VÝROBA + montáže:
o zábradlí, schody, mříže
o brány, branky, plotové dílce
Nabízíme:

 MONTÁŽ PLOTU NA KLÍČ:
o Klasické pletivové ploty a ploty ze svařovaných pletiv.
o Svařované panely 3D, ozdobné betonové ploty.
o Svařované plotové dílce na míru, dřevo‐plastové plotovky.

- Zpracování návrhu zahrady s 3D vizualizacemi
- Realizace zahrady na klíč
- V případě realizace zahrady máte návrh zdarma

 PRODEJ MATERIÁLU NA OPLOCENÍ

- Údržba zahrady, poradenství
- Návrhy a realizace střešních zahrad

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ

a interiérové zeleně

TEL: 722 550 000

www.hanah-garden.cz

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GARÁŽOVÁ VRATA

Podzimní turnaj smíšených
dvojic v badmintonu

 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
 Včetně montáže

www.VRATA‐OSTRAVA.cz
Tel.: 722 550 000

Jako každoročně si naše sportovní
			
a kulturní komise připravila pro milovníky
badmintonu turnaj smíšených dvojic. Dvojice se budou na začátku turnaje losovat.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

THUJE SMARAGD NA ŽIVÝ PLOT
www.THUJA.cz

Toto sportovní klání proběhne

 Pěstujeme a prodáváme Thuja occ. Smaragd, tel.: 722 550 000

v sobotu 11. listopadu 2017 v tělocvičně
od 10 hodin.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE

Přihlášky a startovné: 100 Kč/osoba do 10. listopadu
2017 v tělocvičně u správců.

 NAPÁJEČKY, KRMÍTKA, OHŘEV, LÍHNĚ
 KLECE PRO KŘEPELKY. KRMIVO PRO KŘEPELKY

Počet dvojic je omezen, tak neváhejte, můžete si
zpříjemnit podzimní den sportem a zábavou.
Občerstvení bude zajištěno naší komisí.

www.KREPELKAJAPONSKA.cz
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, po – pá 8 – 15 hod.,
tel.: 722 550 000

Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová
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Svatomichaelský pěvecký sbor v Německu
(28. 9. 2017–1. 10. 2017)

Kolín nad Rýnem

Vystoupení v Cologne
Cathedral (Dom) –
Kolín nad Rýnem

Zpívání na radnici v Hohenlimburgu…

…kde nás velmi srdečně přivítal pan starosta Josef Voos
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