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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 28.2.2018 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
799. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Miroslava Lyčku a pana Tomáše Laníka a ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Bezecnou a pana Jana
Kožušníka.
800. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 20. zasedání:
1. Zahájení, složení slibu nového člena zastupitelstva
obce,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Hospodaření obce za rok 2017, investiční projekty,
dotace, rezervy, stav majetku,
5. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Řepiště, příspěvkové organizace v r. 2017,
6. Rozpočet obce na rok 2018,
7. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022,
8. Plánované investiční a neinvestiční projekty obce
v r. 2018,
9. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2018
(kultura, sport, spolky),
10. Dopravní obslužnost obce,
11. Hospodaření s majetkem obce, převody pozemků
do majetku obce,
12. Různé,
13. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
14. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
15. Rozpočtové opatření č. 5/2017,
16. Závěr.
801. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13.12.2017.
802. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 22.2.2018.
803. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31.12.2017:
- výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce
Řepiště:
celkové příjmy: 		
34.245.296,04 Kč, 

99,42 % rozpočtu
celkové výdaje:		
27.452.436,84 Kč,

49,14 % rozpočtu
saldo (přebytek):
6.792.859,20 Kč,
- reze r vu ob c e z p ře dc hozíc h let c e lke m
90.913.476,48 Kč, v tom stav na účtech obce
k 31.12.2017 celkem 46.082.338,12 Kč,
- výši pohledávek celkem 768.444,92,- Kč,
- zprávu o realizaci investičních projektů v r. 2017
v celkové výši 9.762.034,76 Kč,
- zprávu o získaných dotacích v r. 2017 ve výši
2.736.001,40 Kč.

804. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Řepiště v r. 2017, stav rezervního fondu k 31.12.2017 a hospodářský výsledek za rok 2017.
805. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce
Řepiště na rok 2018 dle přílohy:
Příjmy celkem 
46.045.000,- Kč,
Výdaje celkem
70.570.000,- Kč,
Ztráta
- 24.525.000,- Kč,
Financování
24.525.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 24.525.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
806. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2018 ve výši 2.519.336,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.129.336,- Kč, a investiční příspěvek
ve výši 150.000,- Kč.
807. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení
částky 80.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 do Zaměstnaneckého fondu.
808. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
realizaci aktivit obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2018 v souladu se schváleným rozpočtem.
809. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2018 – 2022.
810. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2018, na projekt Obnova místní komunikace
č. 7b, ul. Zemědělská v obci Řepiště, celkové náklady
2.096.491,- Kč, požadovaná dotace 1.000.000,- Kč,
realizace do 31.12.2018, a pověřuje starostu v případě
schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
811. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa“, výběrovém řízení na zhotovitele stavby
a předpokládaném harmonogramu realizace.
812. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z Programu na podporu financování akcí s podporou EU
RRC/03/2018 na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa“, celkové náklady 48,9 mil. Kč, požadovaná
dotace 3 mil. Kč, termín realizace do 30.6.2023 a pověřuje starostu v případě schválení dotace přijmout
dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
813. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o podané žádosti o dotaci do OP ŽP na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“ a informaci o dalším postupu v projektu, celkové náklady 9,6 mil. Kč,
způsobilé náklady 7,9 mil. Kč, požadovaná dotace
5 mil. Kč, vlastní zdroje 4,6 mil. Kč, předpokládaná
realizace od 1.10.2019 do 30.9.2020.
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814. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o žádosti Římskokatolické farnosti Vratimov
schválené k poskytnutí dotace z IROP na projekt
Revitalizace dřevěného kostela sv.Michaela Archanděla v Řepištích.
815. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2018, na projekt „Dětské hřiště Ráček“, celkové
náklady 543 tis. Kč, požadovaná dotace 380 tis. Kč,
realizace do 31.12.2018, a pověřuje starostu v případě
schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
816. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
817. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj
z programu RRC/1/2018 na projekt „Obnova zařízení
kulturního sálu v Řepištích U Máně“, celkové náklady
1.050.000,- Kč, požadovaná dotace 400.000,- Kč,
termín realizace do 31.12.2018 a pověřuje starostu
v případě schválení dotace přijmout dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
818. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů obce.
819. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2018 v celkové
výši 53.476.000,- Kč dle přílohy.
820. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Paskov, na podporu včelařství ve výši
10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2018.
821. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Horní Datyně, na podporu včelařství ve
výši 5.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D2/2018.
822. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., na
zajištění provozu a údržbu myslivecké chaty ve výši
15.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2018.
823. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, na podporu
ekologických aktivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2018.
824. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov
na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2018.
825. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, na nákup vybavení pro
mažoretky a na organizaci schválených aktivit a akcí
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v r. 2018 ve výši 43.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na náklady letního
koncertu v roce 2018 ve výši 40.000,- Kč na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana …, bytem …,
739 31 Řepiště, na činnost sboru v roce 2018 ve výši
20.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím výborem pověřené osoby paní …, bytem …, 739 31 Řepiště, na
činnost Klubu seniorů Řepiště v roce 2018 ve výši
25.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 140.000,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť
a budovy ve výši 90.000,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D10/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště v celkové výši 95.000,- Kč, a to na činnost
soutěžního družstva mužů ve výši 10.000,- Kč a na
práci s mládeží ve výši 85.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D11/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření
Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na území
Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko mezi obcí Řepiště
a Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18
Ostrava, jejímž účelem je závazek obce poskytovat
kraji příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
v částce 70.270,- Kč po dobu tří let a následně pak
maximálně 8,5% z celkové kompenzace hrazené
krajem a závazek kraje zajistit dopravní obslužnost
v dané oblasti, smlouva je na dobu určitou, a to na
10 let.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů
dopravní obslužnosti obce linky č. 860322 a 860352
v r. 2018 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2018 ve
výši odborného odhadu v částce 77.100,- Kč na
základě Dodatku č. 10 Smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území obce Řepiště s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s..
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční příspěvek na provoz pravidelné osobní dopravy, dvou
linek městské hromadné dopravy č. 865001 a 865011
provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek
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839. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 581/4 trvalý trávní porost, o výměře 43 m2,
k.ú. a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od prodávajícího pana …, bytem …. za
sjednanou kupní cenu 3.010,- 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.
840. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc. č. 1495/23 orná půda, o výměře 437 m2, a parc.č. 1519/19 orná půda, o výměře 725 m2, oba k.ú.
a obec Řepiště, oba oddělené na základě geometrického plánu č. 1721-34/2017 ze dne 9.2.2018, včetně
všech součástí a příslušenství, od prodávajícího pana
…, bytem …, za sjednanou kupní cenu 81.340,- 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. O.Stibora.
841. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 519/2 lesní pozemek, o výměře 4.327 m2, k.ú.
a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství
mimo jiné trvalého lesního porostu na pozemku, od
prodávající paní …, bytem …, za sjednanou kupní
cenu 90.000,- 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
lesní.
842. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá finančnímu
výboru na základě schváleného rozpočtu obce
na rok 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu na
léta 2018-2022 a stavu rezervy obce (finančních
prostředků obce z minulých let) zpracovat návrh na
jejich případné uložení po dobu jejich nepotřebnosti
pro realizaci investic obce.
843. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru za rok 2017.
844. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného o inflaci 2,5% pro rok 2018 u uzavřených
smluv o nájmu nebytových prostor v majetku obce
Řepiště, ve kterých je zvýšení nájemného zakotveno.
845. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající
se zvýšení nájemného o inflaci 2,5% pro rok 2018.
846. Zastupitelstvo obce Řepiště projednalo informaci
o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků, a s tímto postupem řešení
zásadně nesouhlasí.
847. Zastupitelstvo obce Řepiště projednalo Výzvu zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení

a.s. ve stanoveném rozsahu pro rok 2018 v částce
267.300,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti se Statutárním
městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a. s.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 1582/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 333 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně
všech součástí a příslušenství, od prodávající paní
…, bytem …, za sjednanou kupní cenu 23.310,- 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 koupi pozemků
parc. č. 1582/17 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 1060 m2, a parc. č. 1582/18 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 212 m2, oba k.ú. a obec
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od
prodávajících paní … (podíl 4/16), bytem …, paní …
(podíl 3/16), bytem …, paní … (podíl 3/16), bytem
…, pana … (podíl 6/16), bytem …, za sjednanou
kupní cenu 89.040,- 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. Slezská.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 1582/20 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 359 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajících pana …
(podíl 1/2), bytem …, pana … (podíl 1/2), bytem …, za
sjednanou kupní cenu 25.130,- 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 koupi pozemku
parc. č. 1582/22 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 436 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajícího pana …,
bytem …, za sjednanou kupní cenu 30.520,- 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 koupi pozemku
parc. č. 1582/23 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 291 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajícího pana …,
bytem …, za sjednanou kupní cenu 20.370,- 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.
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odměn členů okrskových volebních komisí za proběhlou prezidentskou volbu a odmítá doplatit navrhované
zvýšení odměn členům komise z vlastního rozpočtu.
848. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
849. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
850. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
prosinec 2017 až únor 2018.

851. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2017 dle přílohy: zvýšení
a snížení výdajů mezi jednotlivými oddíly rozpočtu
bez navýšení či ponížení celkových příjmů a výdajů
rozpočtu.
852. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí předběžný termín konání 21. zasedání zastupitelstva obce
v dubnu 2018 s tím, že termín bude stanoven s ohledem na průběh veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací na projekt Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa.

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa – Rakovec
Obec Řepiště v lednu 2018 získala územní rozhodnutí a podala
žádost o dotaci do OP ŽP na projekt
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“. Projekt řeší záměr výstavby
gravitační splaškové kanalizace v místní části Rakovec
(ulice Lipová a část ul. Rakovecké). Páteřní stoka bude
napojena na budoucí kanalizaci budovanou městem Vratimov v ulici V Údolí v rámci výstavby stavby „Kanalizace
Horní Datyně – 2. etapa“. Celková délka stok je 911 m.
Realizace kanalizace umožní odkanalizování cca 25 rodin-

ných domů, dětského domova a restaurace Rakovec. Celkové náklady
projektu jsou 9,6 mil. Kč, způsobilé
náklady 7,9 mil. Kč, požadovaná
dotace 5 mil. Kč, vlastní zdroje
4,6 mil. Kč, předpokládaná realizace od 1.10.2019 do
30.9.2020. Realizace projektu je podmíněna získáním dotace. O této skutečnosti by mělo být rozhodnuto pravděpodobně v červenci 2018. O dalším postupu prací na projektu vás budeme informovat.
Rostislav Kožušník, starosta

Rozpočet obce Řepiště na rok 2018
Rozpočet obce na rok 2018 byl po předchozím zveřejnění schválen na zastupitelstvu obce dne 28.2.2018
jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši
46.045.000,- Kč. Celkové výdaje jsou pak plánovány ve
výši 70.570.000,- Kč. Rozpočtový schodek (ztráta) je ve
výši 24.525.000,- Kč a bude uhrazena finančními prostředky z minulých let. Důvodem velké ztráty jsou plánované velké investice do obecního majetku (z těch největších se jedná o dokončení stavby Společenský dům
s restaurací U Máně, zahájení realizace projektu výstavby
Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, dále prodloužení
splaškové a dešťové kanalizace v centru obce, rekonstrukce a přístavba obecních garáží) a projektová přípra-

va několika dalších velkých obecních projektů (Úpravy
průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště, Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa (Rakovec), Stavební úpravy ZŠ
Řepiště, Komunitní dům Řepiště, rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice). Běžné výdaje obce jsou ve výši
24,342 mil.Kč, kapitálové výdaje (investice) jsou ve výši
46,228 mil.Kč. Obec neměla k 1.1.2018 žádný úvěr. Předběžně má obec schválenou půjčku ze SFŽP na projekt
Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa. Bližší informace o jednotlivých kapitolách rozpočtu na http://www.repiste.eu/
obec-mistni-sprava/schvaleny-rozpocet/135-rozpocet-na-rok-2018.
Rostislav Kožušník, starosta

Obnova zařízení kulturního sálu v Řepištích U Máně
Obec Řepiště v březnu 2018 úspěšně získala dotaci z Moravskoslezského
kraje z programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2018 č. RRC/1/2018 na projekt
„Obnova zařízení kulturního sálu v Řepištích U Máně“.
Projekt řeší zlepšení občanské vybavenosti v obci, vytvoření podmínek pro realizaci společenských a kulturních aktivit a zlepšení společenského a kulturního zázemí
pro občany, žáky MŠ a ZŠ a pro spolkovou činnost, pro
realizaci regionálních akcí a prezentaci regionálních sdru-

žení a spolků (hudba, tanec, zpěv, lidové tradice apod.). Cílem projektu je
obnovit kvalitní, multifunkční a moderní
venkovský sál umožňující realizaci společenských a kulturních aktivit. Celkové
náklady projektu jsou 1.050.000,- Kč, získaná dotace
400.000,- Kč, termín realizace je do 31.12.2018. Obec
děkuje Moravskoslezskému kraji za finanční podporu
projektu.
Rostislav Kožušník, starosta
5

č. 145

www.REPISTE.eu

Otevření Společenského domu s restaurací U Máně
Celková rekonstrukce objektu Společenského domu
s restaurací U Máně v těchto dnech finišuje. Našim cílem je
úspěšná kolaudace a otevření prostor v polovině května.
Stále však zbývá mnoho práce a mnoho detailů k vyřešení,
jak už to na konci každé stavby bývá. Bohužel zima byla
letos delší a na jarní počasí jsme si museli počkat déle, než
bývá obvykle. Práce na fasádě mohly být zahájeny až koncem března. V objektu se pokládají podlahy, v sále jsou
položeny dubové parkety. Probíhá montáž jevištní technologie sálu, na kterou se obci podařilo získat z Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 400 tis. Kč. V polovině dubna
se bude provádět montáž technologie kuchyně a výčepu
a montáž dřevěného obložení stěn. Nejvíce práce zbývá
venku. Probíhá zateplení fasády, montáž markýzy nad vstupem a vstupního portálu, montáže veškerých schodišť.
Samotné otevření objektu pro veřejnost bude s ohledem na velikost a kapacitu a po dohodě s nájemci probíhat postupně v rámci vícero akcí. Bohužel do objektu pro
cca 200 lidí není možné pozvat najednou násobné množství návštěvníků a udělat jedno velké slavnostní otevření
s programem. Proto bude proces otevírání dlouhodobější.
Rádi bychom, kdybyste podle svého uvážení a nálady
využili některou s pořádaných akcí a přišli se do opravených prostor podívat. Jednou z prvních akcí by měla být
oslava Dne matek spojená s výroční členskou schůzí Klubu seniorů. V pátek 15. června by v sále mělo proběhnout
tradiční folklorní vystoupení v rámci 24. Mezinárodního
folklórního festivalu CIOFF®/IOV Frýdek≈Místek 2018.

V sobotu 16. června proběhne v sále slavnostní pasování
budoucích prvňáků a slavnostní požehnání nových prostor
při obecních slavnostech. V červnu se v prostorách sálu
bude konat zasedání zastupitelstva obce. Další příležitostí bude Řepišťský krmáš v neděli 9. září. Dne 6. října se
v sále bude konat pátý ročník přehlídky pěveckých sborů
Podzimní zpívání. A v neděli 28. října na Den vzniku samostatného československého státu proběhne v prostorách
akce k výročí 100 let od založení samostatné republiky.
Obnovený kulturní sál nabídne mnoho společenských
a kulturních možností občanům obce, dětem základní
a mateřské školy, obci, spolkům a dalším různým zájmovým sdružením. A nově otevřená restaurace pak kvalitní
jídlo a pití a odpovídající zázemí pro všechny konané akce
včetně rodinných oslav. Obec by ráda společně s nájemci objektu U Máně vrátila jeho původní poslání, jak výstižně řekl jeden z bývalých majitelů pan Antonín Musálek:
„provozovat hostinec pro veřejné blaho, aby sloužil jako
středisko spolkového života, k pořádání divadelních představení, přednášek a jiných kulturních a společenských
akcí“. Příští rok hostinec oslaví 150-leté výročí od zahájení činnosti a také 90 let od přístavby jeviště pro potřeby
divadelních ochotníků. Těšíme se společně s vámi na nově
otevřené prostory, které výrazně zlepší občanskou vybavenost Řepišť. A doufáme, že i vaše nápady a zájmy si
najdou svůj prostor v těchto prostorech. A třeba i vzkřísíme v Řepištích ochotnické divadlo.
Rostislav Kožušník, starosta

Z nejstarší historie hostince č. p. 49 v Řepištích
„…Já slyším sirotků vzlyk,
když voda zatopí doly na ráz,
když v krčmě u žida strhne se rež…“
(Slezské písně, Den Palackého)

do Karlovy huti, Vítkovických železáren a dalších podniků.
Příznivých okolností se pokusil využít František Paskovský.
V 60. letech 19. století koupil od chalupníka Jana Lipiny
část pozemku při okresní silnici, severně od jeho dřevěné
chalupy č. p. 5 vystavěl novou zděnou budovu (č. p. 49)
Židovské hospody a krčmy byly v období habsburské
a roku 1869 pro ni získal hostinskou a výčepní koncesi.
monarchie na Těšínsku velmi rozšířeným a v duchu doboNový hostinec byl z několika důvodů dlouhá desetiletí
vého antisemitismu ostře kritizovaným fenoménem, na nějž
trnem v oku obecnímu zastupitelstvu. Již samotné získání
mimo jiné upozorňoval i citovakoncese se ukázalo jako problený autor Slezských písní. Rovmatické, protože nebylo podle
něž Řepiště měly svou krčmu
obvyklých zvyklostí předloženo
u žida, a sice hostinec č. p. 49
ke schválení obecnímu zastupiležící v centru obce, který déle
telstvu. Kladné doporučení pro
než pět desetiletí vedla židovská
udělení koncese Paskovskému
rodina Pollakových.
vydal starosta Josef Fridrich
Kořeny této hostinské živsám bez vědomí ostatních obecnosti sahají do poloviny 19. stoních představených, kteří to poletí. S rozvojem průmyslu ve
važovali za podvodné jednání,
Frýdku, Lískovci a Ostravě od
existenci hostince trpce nesli
30. let 19. století se staly Řepia záhy usilovali o jeho zrušení.
ště poměrně významnou tranPo otevření Ostravsko-Frýzitní obcí, kterou po okresní
dlantské dráhy roku 1871 výrazsilnici z Frýdku do Slezské Osně zeslábl provoz v obci a Pastravy mj. proudily pracovní síly Státní okresní archiv Frýdek-Místek
kovského hostinec přestal
6
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prosperovat. V roce 1877 ho pronajal židovskému hostinskému Jakobu Pollakovi a následně si zřídil nový podnik
v Paskově. O šest let později řepišťskou hospodu dosavadnímu nájemci Pollakovi prodal. Záměr vzbudil prudkou vlnu
nevole u obecního zastupitelstva, které se usilovně snažilo
zabránit převedení hostinské a výčepní koncese na Pollaka
a hostinec zrušit pro nadbytečnost. Je otázkou, nakolik se
do celé situace promítaly protižidovské nálady zakořeněné
v tehdejší společnosti, či do jaké míry se zakládala na pravdě udání, že se v hospodě hrál nedovolený hazard a že
Pollak „…je znám svým podlézavým a lichotnickým chováním, kterým obyvatele obce láká k častým návštěvám hostince, tito následkem toho chudnou a chátrají a jestli to tak
půjde dál, propadnou Řepiště nezadržitelně zkáze.“ V každém případě ve své snaze obec neuspěla. Živnostenské
oprávnění bylo Pollakovi vystaveno roku 1883.
Je ovšem nutno uvést, že nadřízené úřady udělily koncesi na základě kladného vysvědčení mravní zachovalosti
vydaného řepišťským starostou Josefem Ježem, v němž
uvádí, že Jakob Pollak je: „…poctivě a vždy slušně se chovající a ani v mravní ani v politické oblasti nemohou být vzneseny námitky.“ Toto vysvědčení mravů Pollak údajně vylákal
na obecním představenstvu za účelem koupě hostince ve
Fryčovicích. Záhy však byli radní nepříjemně překvapeni, když
místo kýženého Pollakova odchodu z obce napomohli jeho
trvalému usazení na hospodě v centru Řepišť.
Původní budova hostince byla zděným přízemním objektem se sedlovou střechou (roku 1914 je jako krytina
udávána břidlice). Z předsíně se vlevo vcházelo do výčepu
a vpravo do salónku, místními označovaného germanizovaným výrazem extrovňa. Za ní se nacházela kuchyně a byt
hostinského. Pollak přistavěl jižní část budovy s prodejnou
a skladem, kde si otevřel obchod se smíšeným zbožím.
Později zřídil při severním průčelí směrem do dvora ledovnu. Dřevěné záchody stály volně ve dvoře.
V roce 1914 započala přestavba hostince podle projektu místeckého stavitele Jana Klemy. Objekt získal novou
podobu s patrovou nástavbou nad hlavním vchodem. Fasáda směrem k okresní silnici byla zdobena štukami se
secesním dekorem. Původní prostory výčepu byly rozšířeny na sál o rozměrech 12 × 8,1 m a výčep se přemístil do
zmenšeného salónku, jehož přepažením vznikla další hostinská místnost. Byla zvětšena kuchyň a přistavěny zděné
záchody přiléhající ke zdi ledovny směrem do dvora. V suterénních prostorách bylo pamatováno na prádelnu. Z výše
uvedeného popisu vyplývá, že ve druhém desetiletí
20. století se jednalo o poměrně slušně zařízený moderní
podnik, jenž patřil mezi výstavnější stavby v Řepištích.
Hostinec č. p. 49 byl veden židovskou rodinou Pollakových více než půl století. V rámci svého živnostenského
oprávnění směli nabízet jídlo, čepovat pivo, víno, pálenku,
různé druhy ovocných vín, medovinu, podávat kávu, čaj,
čokoládu a jiné teplé nápoje a drobné občerstvení, koncese povolovala rovněž ubytování hostů. Mimoto provozovali pro hostinec obvyklou tabákovou trafiku, k roku
1925 je v jejich koloniálu uváděn i prodej učebnic. Hospoda profitovala především díky výhodné poloze v centru
obce, protože starší vrchnostenský hostinec č. p. 1 (poz-

ději Stiborův) ležel poněkud excentricky v blízkosti panského dvora ve směru na Vratimov. Častými hosty byli
rovněž návštěvníci nedalekého řepišťského kostela, jež se
zde stavovali občerstvit cestou z bohoslužeb, při příležitostech křtů, svateb či pohřbů.
Jakob Pollak (1847–1931), rodák z tehdy uherského
Rajce (dnes Žilinský kraj), přišel do obce jako nájemce
hostince Františka Paskovského 15. dubna 1874, usadil
se zde a založil rodinu. Pollakovi se identifikovali s německým kulturním okruhem, o čemž svědčí mimo jiné německý nápis na jejich náhrobku dochovaném na židovském
hřbitově ve Frýdku. V živnosti se realizovala celá rodina.
Otec se synem Ernstem (* 1883) vedli hostinec a obchod,
matka Julie, roz. Laufer (1849–1918), s dcerami Paulou
(* 1881) a Rosou (* 1888) se staraly o domácnost a současně podle potřeby vypomáhaly v hospodě. Mimo to byl
v podniku pochopitelně zaměstnán i nežidovský personál.
Když Jakob Pollak dovršil 63 let života, začal pomýšlet na odpočinek a rozhodl se živnostenské oprávnění
převést na syna Ernsta, jehož pro toto zaměstnání léta
připravoval. Slezská zemská vláda udělila hostinskou a výčepní koncesi Ernstu Pollakovi 21. dubna 1914. Otec si
budovu hostince ponechal ve svém majetku, poněvadž
byla chápána jako zajištění pro celou rodinu a bylo třeba
materiálně zabezpečit rovněž dcery. Jakob Pollak se však
z odpočinku netěšil dlouho. Stejně jako řada dalších mladých mužů z obce musel jeho syn v létě roku 1916 narukovat na bojiště světové války a otec až do jeho šťastného
návratu vedl obchod a hostinec jako zástupce v živnosti.
Pollakovi příslušeli k židovské obci ve Frýdku. Ale jako
izolovaná židovská rodina žijící mezi křesťanskou majoritou
v Řepištích bezesporu neměli jednoduché postavení. V duchu dobového antisemitismu se zde uplatňoval stereotyp
lstivého židovského krčmáře, jenž láká křesťanské obyvatelstvo do hostince, aby se opíjelo a hrálo hazard. Z písemných pramenů i vzpomínek pamětníků vysvítá, že jejich
hostinec v obci nepožíval nejlepší pověsti. V nelichotivém
tónu se o Pollakových vyjádřil mj. i příští majitel hospody
Antonín Musálek: „V roce 1926 koupil jsem v Řepištích hostinec; od Němce – žida Jakuba Pollaka, který mnohdy napolo otravoval svými padělanými šmejdy, jakož i pivními
okapky a nedopitými zůstatky příslušníky naší obce a okolí.
Jako dobrý vlastenec měl jsem z toho velikou radosť, a se
mnou většina občanů: že jsem koupí učinil neškodného
zaryteho němce žida, který se v naši ryze české obci držel
zuby nehty; plných 49 let jako hostinský a obchodnik.“
Sedlák Antonín Musálek (* 1892 Horní Datyně) a manželka Amalie z gruntu č. p. 31 roku 1926 koupili hostinec
od Jakoba Pollaka a jeho dcery Rosy Sternlichtové, spolumajitelky nemovitosti. Podle Musálkových slov bylo jeho
záměrem provozovat hostinec pro veřejné blaho, aby sloužil jako středisko spolkového života, k pořádání divadelních
představení, přednášek a jiných kulturních a společenských akcí, což se posléze skutečně dělo.
Již roku 1929 se nový majitel rozhodl adaptovat sál pro
potřeby divadelních ochotníků. Přistavěl vyvýšené jeviště
s propadlištěm. S jevištěm sousedila šatna pro herce rozdělená dřevěnou zástěnou na mužskou a ženskou část.
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Mimoto přibyla další hostinská místnost vedle sálu, od něhož
měla být po celé délce zdi oddělena skládacími posuvnými
dveřmi a tím se vlastně ještě zvětšila kapacita sálu o rozměrech 16,2 × 8,3 m. Z místnosti pro herce a nového hostinského pokoje se vycházelo na pavlač a odtud byl volný přístup
na dvůr. Pracovalo se podle stavebních plánů zednického
a tesařského mistra Ludvíka Tomise z Václavovic a ještě ne
zcela dokončená přístavba byla kolaudována 6. září 1929.
Protože nový majitel hospodařil na rozlehlém statku
č. p. 31 v Řepištích, poměrně vzdáleného od hostince,
a kromě toho provozoval vyhlášené zelinářství, pronajal
podnik Rudolfu Musálkovi, jenž dříve v podniku vypomáhal
předešlému hostinskému Pollakovi.
Hostinec č. p. 49 se díky své poloze ve středu Řepišť
i dobré vybavenosti stal centrem společenského a kulturního života obce. Scházely se zde spolky, v sále se pořádala ochotnická divadelní představení i pravidelné taneční
zábavy, cvičili zde členové Sokola. Hospoda prožila s Řepišťany i neklidná léta druhé světové války. V březnu 1945
tu našel útočiště oddíl německého červeného kříže, v sále
fungovala polní nemocnice. V prvních květnových dnech
roku 1945 prostory využívali příslušníci Rudé armády jako
sklady. Nejhorší událost však hospodu čekala až po osvobození, když ji 25. července 1945 postihl požár. Vyhořela
starší jižní část objektu, kde se dříve nacházel salónek a obchod. Vzhledem k poválečné hospodářské krizi a nedostatku stavebního materiálů tak ještě v 50. letech zely v pravé
části budovy jen holé zdi, v provozu zůstal sál a výčep se
přesunul do hostinské místnosti vedle šatny pro herce.
Po únoru 1948 a nastolení komunistické diktatury přišel spolu s ostatními živnostníky i Antonín Musálek o svůj
hostinec. Místní národní výbor a Akční výbor Národní fron-

ty v září 1950 rozhodly o zrušení živnosti pro nadbytečnost
s odůvodněním, že 1 200 obyvatelům Řepišť slouží nadměrný počet šesti hostinců. Budova měla být využita jako
kulturní dům. Uzavření oblíbené hospody v centru obce
vyvolalo mezi občany silnou vlnu nevole, jež vyvrcholila
podpisovou akcí na podporu jejího zachování. Ani četné
protesty obyvatel však nepřiměly komunistické úřady ke
změně rozhodnutí. Poslední velkou akcí v Musálkově hostinci se tak staly oslavy říjnové revoluce 5. listopadu 1950.
Proti osobnosti Antonína Musálka jako prosperujícího hostinského, sedláka a obchodníka, požívajícího v obci obecné autority, byla následně namířena perzekuce v rámci
násilné kolektivizace zemědělství.
Budova přešla do správy spotřebního družstva Jednota,
stejně jako i jiné živnostenské provozovny v obci. Nadále
zde fungovalo pohostinství, sál byl místem pořádání nejrůznějších ideologických akcí, oslav komunistických svátků
a výročí, slavnostních schůzí MNV, ale i lidových veselic,
plesů a zábav, pokračovala ochotnická divadelní představení a promítalo se kino. V budově našly umístění klubovny
socialistických organizací (např. Československý svaz mládeže, od roku 1958), roku 1963 byly adaptovány nové prostory pro obecní knihovnu. Bývalá židovská hospoda Jakoba Pollaka, jež postupně nesla názvy U Musálků (1960),
U Družstevníka (1969) či nověji U Maně, plnila i v nových
podmínkách funkci kulturního a společenského centra obce.
Přiblížili jsme nejstarší historii podniku, jenž bude v nejbližší době po rekonstrukci opět sloužit veřejnosti. Podrobněji o něm bude, stejně jako o historii dalších zdejších hostinců, pojednáno v připravované monografii obce Řepiště.
Pavla Pindurová
Zdroj ikonografie: Státní okresní archiv Frýdek-Místek

Státní okresní archiv Frýdek-Místek
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Společenský dům s restaurací U Máně
Srdečně vás zveme do nových prostor Společenského domu s restaurací U Máně
v Řepištích.
Záměrem společnosti ManaArt
s.r.o. je navázat na tradici pohostinství v Řepištích, doplněnou o možnost kulturního vyžití pro všechny
obyvatele obce a blízkého okolí. Náš
tým kuchařů a cukrářů pro vás připravuje
ve špičkově vybavené kuchyni celou řadu tradičních, ale i netradičních jídel, od každodenních obědových
menu, přes minutkovou kuchyni až po nabídku pečlivě vybraných kulinářských specialit. Pro milovníky piva nabídneme kvalitní čepovaná piva jak osvědčených, tak i regionálních pivovarů, dále čerstvě praženou kávu, dezerty,
zákusky a pochutiny, které k pohostinství dnes již nepochybně patří. Věříme, že v příjemném prostředí Společenského domu vznikne prostor pro setkávání s přáteli a nabízený sortiment uspokojí vaše představy o moderním
podniku v centru obce. To vše s důrazem na využití regionálních potravin, s jasným původem výroby a jejich zpracováním. Náš personál se postará, abyste se U Máně cítili
jako doma. Zrekonstruované prostory restaurace a sálu
spolu s ozvučovací a divadelní technologií nabídnou celou

řadu příležitostí pro kulturní setkání, hudební recitály, besedy se zajímavými lidmi, divadelní představení nebo vystoupení
zájmových spolků. Kvalitní taneční
parket společenského sálu jistě plně
uspokojí zájemce o tanec. Chystáme
pro vás a vaše blízké různé taneční
setkání, kurzy, vystoupení a plesy věnované nejrůznějším stylům a hudebním
žánrům od vážné hudby, přes setkání u dechovky,
folklóru, folku a dříve U Máně tolik oblíbených Country bálů.
Při sestavování programu nezapomínáme ani na nastupující mladou generaci obyvatel Řepišť. Společenský salónek
nabídne zájemcům možnost pořádání rodinných setkání,
oslav a večírků, který bude v případě potřeby možno rozšířit o prostory sousedního sálu. Věříme, že si každý z vás
U Máně najde právě ten svůj kousíček pohody a rádi se
k nám budete společně se svými blízkými vracet. Ať už to
bude na oběd, kávičku se zákuskem, večeři při skleničce
vína, nebo jen tak na pivo poklábosit, jak jde život.
Na brzkou shledanou s vámi se těší kolektiv zaměstnanců U Máně.
Za společnost ManaArt s.r.o.
Pavel a Petr Macurovi

Zpráva o činnosti sociální komise v roce 2017
Sociální komise, v počtu 8 členek, se v loňském roce
sešla v měsících červnu a prosinci. Mezi již tradiční činnosti patří návštěva jubilantů nad 80 let věku s blahopřáním, dárkovým balíčkem a kytičkou. V roce 2017 jsme
blahopřály 42 jubilantům.
Samozřejmě jsme nezapomněly ani na naše nejmenší. 26. března jsme přivítaly deset a 15. října pět dětí,
celkem tedy 6 holčiček a 9 kluků. Pro každé miminko je
připraven pamětní list, stříbrný dukát a hrací souprava,
vše v hodnotě 3000,- Kč, pro maminku kytička. Na konci

každého roku přidělujeme finanční výpomoci rodinám
s více dětmi a sociálně slabým rodinám ve výši v celkové
výši 20 000,- Kč a schvalujeme příspěvek na svoz komunálního odpadu pro důchodce nad 75 let samostatně
žijící v rodinném domě ve výši 500,- Kč, v roce 2017 to
bylo 19 občanů.
Poděkování za práci ve svém volném čase, který věnují zejména našim seniorům, patří všem členkám komise.
Za sociální komisi
Jaroslava Bezecná, předsedkyně

Zpráva o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2017
V roce 2017 naše sportovní a kulturní komise pořádala
spoustu akcí a při mnoha dalších akcích v obci nabídla svou
pomoc. Setkávala se před akcemi, tedy nejméně 15 x.
První akcí v roce jsme měli přípravu a organizaci obecního plesu, kterého se zúčastnilo přes 250 lidí. Tato společenská akce vyžaduje vždy náročnou přípravu, ale naše
komise se i s průběhem plesu výborně vyrovnala.
Moravskoslezská Sinfonietta zahajuje nový rok svým
koncertem, který se konal 22. 1. 2017 v tělocvičně a přišli
si jej poslechnout asi 120 lidí.
V roce 2017 jsme organizovali akce cyklické, které mají
už nějakou tradici: Pohár starosty ve slalomu po roční
přestávce byl v sobotu 18. 2. 2017, závodilo asi 60 lyžařů
mezi nimi i děti.

Běžky nebo pěšky byly opět pěšky, 50 zájemců o tuto
akci navštívilo odval v Paskově.
Turnaj v badmintonu – všichni příznivci tohoto krásného sportu přišli 18. 3. 2017 do tělocvičny, kde si mohli
v kategoriích muži, ženy změřit své dovednosti v této hře.
Této akce se zúčastnilo celkem 50 sportovců.
Vítání jara zahajuje naše Moravskoslezská Sinfonnietta
každoročně svým koncertem, který byl tentokrát zaměřen
na mladé talenty z celé republiky. Toto kulturní dění se
odehrálo 2.4. 2017 a přišlo 150 lidí.
Turnaj ve volejbale o Pohár Medarda se konal 3. 6.
2017, zúčastnilo se celkem 9 smíšených týmů.
Úplně novou a velice zajímavou akci zařadila naše komise s názvem Sekáč, která proběhla 26. 5. 2017 v prostorách
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u Mlýnku. Možná zvědavost a také krásné počasí přilákalo
100 lidí, kteří přišli fandit nadšeným soutěžícím.
V rámci folklorních slavností ve Frýdku-Místku jsme
17. června hostili taneční a hudební soubor z Utahu z města Provo. Svá hudební umění předvedly hudební a taneční soubory Vrzuška ze ZUŠ Vratimova a Paskovjánek
z Paskova. Tuto krásnou a dramatickou akci, způsobenou
špatným počasím si nenechalo ujít asi 150 lidí, kteří sledovali dovednosti všech účinkujících.
Poté následovaly Obecní slavnosti, které jsou asi nejnáročnější akcí pro všechny. I přes nepříznivé počasí přišlo asi 150 lidí, kteří zakončili slavnosti v ranních hodinách
se skvělou hudební skupinou Sagar.
Celé 3 dny kulturních aktivit v obci vrcholí letním koncertem Moravskoslezské Sinfonietty – pod širým nebem,
kterého se zúčastnilo asi 800 lidí.
V létě jsme už po šesté uspořádali letní tábor pro děti
na 3 týdny. Z rozmanitého programu se mohlo těšit celkem
120 dětí, někteří byli s námi celé 3 týdny.
Naše komise se také již po čtvrté podílela na organizaci a průběhu Podzimního zpívání, které se konalo
7. října, i za přítomnosti polského pěveckého souboru. Této
akce se zúčastnilo asi 150 lidí.
K podzimu patří pouštění draků různých tvarů a velikostí, v neděli 8. října přišlo asi 100 lidí, díky příznivému
větru byli všichni spokojeni.
Právě na sv. Martina, jsme uspořádali podzimní turnaj
smíšených dvojic v badmintonu, tuto sportovní akci si
nenechalo ujít 50 hráčů.
Závěr roku vždy zakončuje Svatomichaelský pěvecký
sbor vánočním koncertem na Štěpána v našem kostele. Přišlo asi 150 lidí, kteří byli spokojeni s krásnou sváteční hudbou.

Naše komise pomáhala i při dalších akcích, pořádaných v obci např. organizace, ozvučení…
Činnost sportovní a kulturní komise je tedy rozmanitá,
snažíme se i pro cyklické akce vymyslet něco nového a zajímavého. Za to především vděčím všem členům – paní
místostarostce Jaroslavě Bezecné, Radku Šrubařovi, Daliborovi Musálkovi, Lucii Bezecné, Pavlu Zárubovi a dalším
mladým – Barči, Kubovi, Adamovi, Tomovi, Markovi, Danielovi, kteří nám pomáhají při velkých akcích.
Moc děkuji všem za ochotu, vstřícnost a nadšení pro
každou akci a přeji jim, aby se jim nadále dařilo…
Za sportovní a kulturní komisi
Marie Bednářová, předsedkyně

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na připravované akce.
V úterý 17. dubna 2018 od 17:30 hodin se uskuteční
literární beseda s regionální spisovatelkou EVOU TVRDOU
s názvem Literatura v regionu, region v literatuře.
O týden později, v úterý 24. dubna v 17.30 hodin, si
přijďte poslechnout přednášku terapeutky a lektorky energetické psychologie paní Jany Mlčochové z Apatyky Frýdek-Místek, kterou nazvala Na každou nemoc vyrostla
bylinka. Dozvíte se praktické rady, které pomáhají harmonizovat zdraví nyní na jaře a ukázky jejich realizace. Po
přednášce bude možné si zakoupit bylinné produkty. Vstupy na přednášky jsou zdarma.
Do 27. dubna můžete zhlédnout v půjčovní době výstavu Martiny Škarpové s názvem PATCHWORKOVÉ VELIKONOCE. Od 11. května připravujeme výstavu výtvarníka a řezbáře Borise Zvady.
Hlavní aktivitou BMČ 2018 (Března měsíce čtenářů)
bývá ocenění nejlepšího čtenáře roku. Základním kritériem
pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního
čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním
systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen

při předávání cen Magnesia Litera. V loňském roce si v naší
knihovně půjčila nejvíce knih paní Miluše Zbončáková,
celkem 182. Srdečně blahopřejeme!
Anketa Chcete bibliobox? stále trvá i v měsíci dubnu.
Měli byste zájem o vrácení knih, audioknih a časopisů
mimo půjčovní dobu do tzv. Biblioschránky? Na vaše odpovědi v anketě se těšíme.
Připravujeme v květnu pro základní školu: besedy
s panem Holbou a jeho vodicím psem.
Kontakt:
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu
T: 558 637 136
E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Půjčovní doba:
Úterý		 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Za Místní knihovnu Řepiště
Marika Zajíčková
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Jarní badmintonový turnaj
Jako každým rokem naše sportovní a kulturní komise
pořádá a vítá jaro badmintonovým turnajem dvojic. Letos
naposledy a trochu jinak….. Byl to spíše zimní turnaj, ale
ani mráz neodradil 12 dvojic mužů a 6 dvojic žen. Ženy si
zahrály systémem" každý s každým" a muži měli 2 skupiny, z každé skupiny postupovaly 4 dvojice, následovalo
semifinále a finále. Finále mužů bylo docela dramatické,
hrál se i třetí set. Po celou dobu turnaje vládla skvělá sportovní, pohodová nálada. Sportovci se mohli posilnit u baru
výbornými klobáskami a nápoji, které byly k dispozici po
celou dobu turnaje.
Všichni úspěšní na prvních 3 místech se mohli radovat
z krásných cen a medailí.
Ženy:
1. místo - p. Kantorová, p. Larišová
2. místo - p. Šindelová, p.Slavíková
3. místo - p. Krajcová, p. Vavříková

Muži:

1. místo - P. Hrbáč, M. Majling
2. místo - R. Nováček - Alf, R. Lariš
3. místo - M. Slobodník, A. Velčovský

A všichni sportovci dostali symbolický náramek na
památku na skvělou sportovní sobotu 17. března 2018,
ženy si ještě mohly vybrat krásnou kytičku, připomínající
jaro. A jak se zdálo, odcházeli všichni spokojeni, že prožili den sportem - badmintonem.
Tím, bych chtěla moc poděkovat naší bezvadné sportovní a kulturní komisi - p. místostarostce Jarce Bezecné,
Radku Šrubařovi, Pavlu Zárubovi, Barborce Bezecné za
organizaci a za celý průběh této sportovní akce.
Za sportovní a kulturní komisi
Majka Bednářová 

Turnaj regionu Slezská brána 2018 ve vybíjené
V pátek 23. února 2018 se tělocvičně ZŠ Paskov uskutečnil 11. ročník turnaje ve vybíjené žáků 1. stupně základních škol Regionu Slezská brána. Celkem soutěžilo 7 týmů
(ZŠ Vratimov-Datyňská, ZŠ Vratimov-Masarykovo náměstí, ZŠ Šenov, ZŠ Sviadnov, ZŠ Václavovice, ZŠ Řepiště,
ZŠ Paskov).
Naši žáci vybojovali skvělé 2. místo.
B l a h o p ř e j e m e Filipovi Tichému, Vojtovi Biedroňovi, Kubovi Justovi, Davidovi Hrbáčkovi, Vladimíru Han-

dlovi, Matyasovi Šodkovi, Karolíně Kišové, Anetě Welserové, Dominiku Fluxovi (5. třída) a Markovi Chwistkovi,
Vítkovi Matusikovi a Tomáši Krasulovi (4. třída).
D ě k u j e m e ostatním žákům 5. třídy za úžasnou
podporu, fandění a vlastnoručně vyrobené transparenty,
které ke krásnému umístění v turnaji velmi pomohly. Bylo
to velmi příjemně strávené dopoledne.
Tř. učitelka 5.A
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Celkové vyhodnocení projektu Projektový manažer X
Projekt – s přesným názvem – „Projektový manažer X
a poradenství v regionu Slezská brána“ spočíval v realizování řady aktivit obohacujících život v jednotlivých obcích
regionů, kterých je od r. 2016 celkem 16. Do projektu byly
zapojeny všechny obce a velká část jejich složek (např.
knihovny, kulturní středisko), popř. samostatné příspěvkové organizace (školy, muzeum, dům děti a mládeže).

-

Konkrétně byly zrealizovány tyto aktivity:
- sportovní soutěže pro děti – celkem 5 akcí, které byly
rovnoměrně rozloženy na celý rok 2017: turnaj ve vybíjené žáků 1. stupně, branný závod žáků 2. stupně,
lehkoatletické závody žáků 2. stupně, lehkoatletický
čtyřboj žáků 1. stupně a turnaj v minivolejbale žáků
1. stupně. Akcí se účastnilo okolo 450 soutěžících,
které přišly podpořit jako fandové další desítky jejich
spolužáků.
- vědomostní soutěže – celkem 2 akce: pro žáky základních škol a pro seniory. Soutěží se zúčastnilo cca
50 soutěžících, které do hlediště kina Panoráma v Paskově přišlo podpořit dalších cca 200 spolužáků a spoluobčanů.
- pracovní setkání se specifickými cílovými skupinami: celkem 3 akce: setkání se zástupci kulturních zařízení, setkání se zástupci školských zařízení a setkání se zástupci seniorských klubů. Setkání se účastnila
převážná část škol, kulturních zařízení i řada zástupců
seniorských klubů z regionu.
- semináře (školení) k odborným tématům: celkem
4 akce: seminář „Pravidla rozpočtové odpovědnosti“,
seminář „Zákon o střetu zájmů a související předpisy“,
školení seniorů na téma „Příprava mediálních prezentací“ a seminář „Odpovědnost zřizovatele Sboru dobrovolných hasičů pro starosty obcí“. Na všech akcích
bylo proškoleno okolo 60 zájemců.
- kulturní akce – zde proběhl ve spolupráci se svazkem
obcí Olešná a Městem Paskov tzv. „Den regionů Slezská brána a Olešná“, který se zaměřoval výhradně na
prezentaci regionální kultury, zemědělských a potravinářských výrobků, výtvarné tvorby a na představení
publikační činnosti s regionálním zaměřením. Akce se
zúčastnilo přes 1 000 návštěvníků, okolo 100 vystupujících a cca 10 prodejců. K nabídce bylo také

-

-

28 knižních titulů s regionální tématikou z regionu Slezská brána nebo jeho blízkého okolí a prodalo se okolo 130 kusů různých publikací.
publikační činnost: byla představována přípravou
textu a ikonografie pro publikaci „Vlastivěda obcí regionu Slezská brána“, která by v rozsahu cca 100 stran
textů a souvisejících fotografii, popř. jiné ikonografie
měla přiblížit historii a přírodu obcí Vratimov, Šenov,
Paskov, Václavovice, Sviadnov, Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice a měla by dále sloužit nejen k obecné
nabídce pro občany, ale také jako didaktická pomůcka pro vědomostní soutěže i pro vlastní výuku na základních školách.
propagační činnost – spočívala v provozování webu
a facebooku svazku obcí www.slezskabrana.cz, resp.
https://www.facebook.com/slezskabrana/ V obou
případech byly na tato media umístěny desítky příspěvků o akcích pořádaných v oblasti kultury a sportu svazkem obcí, jeho jednotlivými obcemi nebo jimi
zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Web i facebook byl otevřen také pro zveřejnění informací o neziskových akcích pořádaných spolky nebo soukromými subjekty. Okolo 30 zpráv na facebooku přitom
zhlédlo více než 100 zájemců. Nejvyšší zájem byl
o zprávu týkající se Dne regionů Slezská brána a Olešná, kterou zhlédlo 634 osob. Webové stránky Regionu
Slezská brána zároveň odkazují na web regionální televize www.crtv.cz, kde jsou umisťovány video reportáže z akcí pořádaných jak mikroregionem, tak jednotlivými obcemi. Za rok 2017 takto nechal Region
Slezská brána natočit a na uvedený web umístit 7 videoreportáží. Ze strany jednotlivých obcí zde byly
umístěny řadově další desítky videoreportáží, které
mohou tento web využívat zdarma. Provozní poplatek
za jeho využívání financuje svazek obcí.
administrativa a organizační podpora – je nezbytnou
součásti projektu a patří do ní kromě práce projektového manažera také vedení provozního účetnictví,
mzdová agenda a již zmíněná správa webu a facebooku.
Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer
DSO Region Slezská brána

Český červený kříž uděluje
• Zlatý kříž II. třídy panu Lukáši Lajčokovi za dovršení 120 bezpříspěvkových odběrů krve
• Zlatý kříž III. třídy panu Vladimíru Brusovi za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů krve
• Nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského paní Martině Krasulové a Jakubovi Šimonkovi za dovršení
40 bezpříspěvkových odběrů krve.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
12
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Seniorské okénko
Jaro je dle kalendáře tady již pěkných pár dnů, ale
jarní březnové mrazíky nás stále ještě drží doma. Když ale
vysvitne sluníčko, které má již sílu, hned nám dodá spoustu energie a chuť vyjít do přírody. A také do zahrádek zkontrolovat, co nám již vyrašilo a vykvetlo, či umrzlo.
A také někteří členové našeho klubu si vyšli 20. února
do Paskova na Pochování basy, kam nás jako každý rok
pozvali paskovští senioři. Užili si dobré nálady, výborného
pohoštění i tance.

Další připravené akce:
Čtvrtek 19. 4. 2018 – bowling v Rakovci, sraz ve
13.30 hod.
Pátek 27. 4. 2018 – vědomostní soutěž Křížem krážem
Slezskou branou. Soutěž bude probíhat v Kulturním středisku ve Vratimově v 15.00 hod. Přijďte podpořit naše
soutěžní družstvo.
Pátek 18. 5. 2018 – srdečně Vás zveme na výroční
členskou schůzi spojenou s oslavou Dne matek. Začátek
bude v 15.00 hod., místo konání včas upřesníme přes
důvěrnice.
Čtvrtek 31. 5. 2018 – smažení vaječiny u hasičské
zbrojnice. Sraz bude ve 14.00 hodin, předpokládáme Vaši
dobrou náladu a 3 vajíčka na osobu. Vše ostatní dodáme.
Co nemůžeme zaručit, je hezké počasí.
Čtvrtek 14. 6. 2018 – celodenní zájezd. Navštívíme
Litovel, pak se podíváme do Domu přírody Litovelského
Pomoraví, kde bude prohlídka s průvodcem, pak je zajištěn oběd, který je v ceně zájezdu. Dále navštívíme Čechy
pod Kosířem – Muzeum kočárů, které patří k největším
v Evropě. Sbírka čítá 38 kočárů a též detaily typu postrojů a luceren. Dle času máme v plánu ještě shlédnout Muzeum veteránů ve Slatiňanech. Cena zájezdu je 350,-včetně obědu. Odjezd 7.00 Rakovec, 7.15 OÚ.

Hned následující den, ve středu 21. února, jsme jeli do
ostravského Muzea prohlédnout si výstavu nazvanou Za
velkou zdí - památky starověkého čínského umění a také
výstavku panenek – jako suvenýrů z cizích zemí. Účast
29 členů.
V sobotu 10. března jsme se na pozvání polských
přátel z družební obce Lekawice účastnili Velikonočních
slavností a oslav MDŽ, kde jsme si prohlédli úpravu velikonočních stolů, které připravily členky Spolku vesnických
hospodyněk a jejich regionální velikonoční pokrmy. Rovněž
naši senioři přivezli na ukázku, co připravujeme na Velikonoce my. Vše bylo krásně připravené, zajištěn bohatý kulturní program včetně květiny pro každou ženu k MDŽ.
Děkujeme panu starostovi a Obecnímu úřadu za možnost
účastnit se slavností a za krásně prožité sobotní odpoledne.
Ve čtvrtek 29. března pořádal Spolek seniorů Vratimov
večírek Vítání jara ve Společenském domě. Rovněž i jejich
pozvání jsme přijali a společně si užívali dobré zábavy.

Sdělení: vzhledem ke zvyšujícím se nákladům při zajišťování jednotlivých akcí navrhujeme zvýšit členský příspěvek od letošního roku na 150 Kč za člena.
Výbor Klubu seniorů

Můžete, ale nemusíte …
Zdá se vám, že jste loni všechno stihli?
Že jste měli všechno pod kontrolou?
Že jste stačili všechno sledovat?
Že jste byli na mejdanu, kde se rozdávaly dárky skoro
za sto tisíc?
Pokud si na všechny otázky můžete odpovědět ano,
ani nemusíte číst dále. Pokud je ale vaše odpověď záporná, zkuste si následující řádky pročíst.

Slévárna GIFF a.s. (to je ta jedna ze dvou ve Frýdlantu
nad Ostravicí), která bude letos slavit už 400 let od založení, totiž pořádá už druhý ročník desetiměsíční soutěže, do
níž se můžete registrovat kdykoliv během roku a přesto
vyhrát první cenu. A ceny budou ne ledajaké. Už loni byl
první cenou iPhone 7, a k němu bylo dalších skoro sto cen.
Jedinou podmínkou pro výhru v soutěži je splnit podmínky. Tj. navštívit 30 cílových míst v Beskydech a okolí
13
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a koupit si soutěžní tričko. Poznáte spoustu nových, bezvadných lidiček a určitě se budete bavit. Můžete chodit
kdykoliv, před šichtou, po šichtě, v noci, o víkendech, můžete běhat, můžete jít procházkovým tempem, můžete absolvovat několik kol, můžete chodit se psem, s dětmi,
s manželkou, kamarády, milenkou…prostě můžete, co
chcete. Ale nemusíte. U Telky je taky dobře. Pak ale s čerstvým vzduchem, úžasnými výhledy, místy, o kterých jste
ani neslyšeli a koneckonců ani s cenami, počítat nemůžete.
Takže stačí se zaregistrovat na stránkách soutěže
http://prosteveforme.giff.cz a je to. Do soutěže už se za-

pojila skoro půltisícovka sportovců, od mimin až po borce
a borkyně, kteří už do práce chodit nemusí. Každý rok
přicházíme s novinkami. Letos to bude losování, které
ještě nikdy nikde neproběhlo, a budete mít trička, která
vám budou během roku sama dávat informace, které jinde
nenajdete.
Všechny informace najdete na našich stránkách,
a když si nebudete vědět s něčím rady, napište. Odpovídáme obratem. Tak to zkuste.
Budete PROSTĚ VE FORMĚ
Za organizační tým Tom Farný a Tom Vrubl

Provoz hřiště s umělým povrchem TJ Řepiště:
Po – Pá		
So – Ne, svátky

od 15:00 - 22:00 hod.
od 8:00 - 20:00 hod.

CENA:		

120 Kč 1 kurt/1 hod.

-

-

v případě použití osvětlení + 40 Kč / 1 hod.svícení
/ kurt. V ceně je obsaženo využívání kurtů, půjčení
příslušenství (kůlů, sítí nebo branek), které si hráči
sami instalují a demontují. Upravují si sami hrací

plochu, pokud nebude dohodnuto jinak. Hráči mají
možnost využití venkovních šaten a sociálního zařízení (WC, sprchy) v budově tělocvičny.
klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

Rezervace se provádějí předem na telefonním čísle:
605 959 600 nebo přes rezervační systém:
www.telocvicna.repiste.eu
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POZVÁNKA
Klub pěstitelů skalniček ADONIS Ostrava pořádá ve spolupráci se Střediskem přírodovědců KORUNKA

VÝSTAVY SKALNIČEK.
Výstavy se konají ve Středisku přírodovědců Ostrava Poruba, ul. Čkalovova 10, a to ve dnech
20. - 21. 4. 2018

pátek 9°°-17°°

sobota 8°°-12°°

Na výstavě je zajištěna pořadatelská služba z řad členů klubu.
15
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Nová služba pro občany
k placení daně z nemovitých věcí
Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí používáte klasickou složenku, máte možnost
přihlásit se do 15. března 2018 k novému a výhodnému
placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem:
• Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), budete tak mít perfektní přehled
a informace vždy na jednom místě. Zaslaný e-mail
obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka + specifický QR kód.
• Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové
složenky – velká část poplatníků si nechává zasílat
tištěnou daňovou složenku jen proto, aby měli k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz k úhradě. Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější, protože odpadá nutnost „ručního“ přepisování údajů.
Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového
bankovnictví, nebo použít unikátní QR kód, který po
načtení mobilní platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede Vaši platbu.
• V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě Vám bude
finančním úřadem zaslán e-mail s upozorněním na
nedoplatek. Tuto službu správce daně v jiných případech neposkytuje.
• Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním
pracovišti finančního úřadu podat vyplněnou „Žádost

•

•

ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem“ (formulář je dostupný na www.financnisprava.cz pod záložkou „daňové tiskopisy“).
Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje ani neomezuje ve způsobu placení. Zůstává na Vašem rozhodnutí, zda daň uhradíte bezhotovostním
převodem, prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení
QR kódu.
Přihlášením k této službě také prospějete životnímu
prostředí, protože nebude potřeba tisknout papírovou
složenku.

Bližší informace jsou zveřejněny na
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří platí daň
prostřednictvím SIPO, nebo kterým jsou údaje o placení
daně z nemovitých věcí doručovány do jejich datových
schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018,
bude Vám služba aktivována pro následující zdaňovací
období, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 111

Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!
I ve druhém pololetí školního roku jsme pro děti přichystali mnoho akcí. V únoru děti již tradičně absolvovaly
lyžařský kurz na Bílé.
Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě
příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od
bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačovým hrám. Proto se i naše MŠ připojila k celostátní akci,
která v naší MŠ proběhla v pátek 9.3.2018 „Noc s Andersenem“, kdy si děti ve všech třídách připomněly 90. výročí vzniku krásné knížky K. Čapka Povídání o pejskovi
a kočičce. Děti si hrály, tancovaly, kreslily a hlavně poslouchaly čtení pohádek. Spát se šlo později, než jsou děti
zvyklé. K večeři si přinesly své oblíbené jídlo a snídani
přichystaly paní učitelky. Všichni jsme si tuto akci užili
a těšíme se na příští rok.
V březnu jsme začali jezdit do plavání na Olešnou. Jaro
jsme vítali hudebním programem „Barevné muzikohrátky“
a divadelním představením „Jarní pohádka“.
Děvčata ze třídy Beruška vítaly miminka do života.
Navštívili jsme knihovnu, kde byla pro děti připravena beseda ke knížce Eliška a Měsíčňánek. Budoucí školáci navštívili 1. třídu před zápisem do ZŠ.
Všechny třídy se chystaly na velikonoční svátky. Zdobily se vajíčka, k jarním ozdobám se využívaly neobvyklé

materiály (PET láhve, pěna na holení).
V rámci rozvoje polytechnického vzdělávání dětí, na
který jsme se v letošním roce zaměřovali, jsme pro nejstarší děti připravili projekt „Malá technická univerzita“, ve
kterém budou dětem jednoduše a hravou formou předány
základy techniky a jako prostředek bude používaná stavebnici LEGO DUPLO, kterou děti znají a mají ji rády.
Program se skládá z deseti navazujících lekcí:
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•

Stavitel města (co vše najdeme ve městě, tvorba mapy,
kdo je kartograf)

•

Malý architekt (jaké známe místnosti v domě, stavba
půdorysu podle technického výkresu)

•

Malý inženýr (inženýrské sítě - rozvod vody, odpadu,
elektřiny)

•

Malý projektant (volné pokračování rozvodů elektřiny,
vody a kanalizace)

•

Stavitel mostů (stabilita, pilíře, stavba mostu)

•

Stavitel věží (věže a výškové budovy, stavba Ještědu

•

Malý zpracovatel odpadů (skládka, třídění x recyklace,
odvětrání, izolace, co na skládku nepatří)

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012
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ZÁPIS

Zápis do Mateřské školy Řepiště se koná dne 10. 5. 2018
v době od 8.00 do 16.00 hodin na adrese Bratří Musálků 249.
Co nabízíme:
-

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem „Ve zdraví je síla“
aktivity a činnosti pro všestranný rozvoj dětí
tvořivá odpoledne s rodiči
vlídné a vstřícné prostředí
logopedický kroužek
kroužek flétny

Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
-

-

žádost o přijetí (je dostupná v budovách školy a na webových stránkách
www.zsrepiste.cz)
občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, o pěstounství…)
rodný list dítěte
potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání), na
evidenčním listu MŠ
v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost
v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ
Těšíme se na vás!
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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
V sobotu 24. února proběhl badmintonový turnaj pro
děti v tělocvičně v Řepištích v kategorii A a B, který připravili pracovníci a tým trenérů Domu dětí a mládeže Vratimov.
V kategorii A hrály děti, úplní začátečníci. Uvedená
kategorie byla početná a přítomní trenéři „rozhodčí“ se
rozhodli hráče rozdělit do dvou skupin dle výkonosti. Pro
některé děti to byla první účast na badmintonovém turnaj
a boj byl napínavý.
A skupina:
1. místo
Petra a Tomáš Mostýnovi
2. místo
Jakub Zetek, Marek Macura
3. místo
Laura Killingerová, Sára Burianská
B skupina:
1. místo
			
2. místo
3. místo

Velké poděkování patří obci Řepiště za finanční podporu a rodičům za vytvoření nezapomenutelné atmosféry.
Těšíme na další turnaj v měsíci květnu.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

Jakub Štilárek, Ondřej Vajda
Jeroným Soszka, Adriana Šoltýsková
Marek Kroviář, Tomáš Slíva
Anna Tobolová, Denisa Adamusová

Co připravujeme na měsíc květen
a červen 

V kategorii B se utkaly děti „mírně pokročilí“ hráči
v badmintonu a za své výkony se vůbec nemuseli stydět.
Všichni hráči hráli moc dobře a byla jim od trenérů vyslovena obrovská pochvala.

KVĚTEN - badmintonový turnaj pro děti v tělocvičně
Řepiště
ČERVEN - výlet pro děti základní školy Řepiště po
regionu Slezská brána
		
- bezpečnostní akci „Hurá prázdniny“
Podrobnější informace o akcích a nabídce letních
dětských táborů naleznete na www.ddmvratimov.cz.

Medaile si odnesli tito hráči:
1. místo
Vojtěch a Kateřina Klimešovi
2. místo
Kateřina Horkelová, Nicol Svobodová
3. místo
Vojtěch Kičmer, Šimon Vavrečka

Přihláška na Vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání
Vážení rodiče nově narozených občánků obce, vážení jubilanti, s ohledem na ochranu osobních údajů je
nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním
osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků,
stejně tak souhlas se zveřejněním jména a příjmení jubilanta v rubrice Blahopřejeme ve zpravodaji obce.
Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Ze stejného důvodu
budou blahopřání k narození dítěte a významnému životnímu jubileu od příštího vydání zpravodaje zveřejněny ve
zpravodaji pouze na základě vašeho souhlasu.
Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete
přihlášku podat, stejně tak udělit souhlas se zveřejněním
blahopřání na formulářích, které jsou umístěny na webu
obce www.repiste.eu:
• osobně v kanceláři obecního úřadu
• zasláním do datové schránky IDDS q98axt7
• poštou na adresu obecního úřadu: Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště

Prosíme, aby vyplněné souhlasy s uveřejněním ve zpravodaji, byly doručeny nejpozději do 31.5., 31.7., 1.10.
a 30.11.2018 před uzávěrkou zpravodaje.
Formuláře: Přihláška na Vítání občánků
Souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
MÍSTNÍ FIRMA DODÁVÁ A MONTUJE NA KLÍČ:
Klimatizace a tepelná čerpadla světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
DOPRAVA ZDARMA
volejte na: 724 029 987
pište na: klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz
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Jubilanti

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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

Květen

••

Anděla Bednářová
Zdenka Bednářová
Jaromír Krupa
Karel Matejov
Josef Chlupatý
Petr Velička
Karel Dušek

Anna Slonková
Roman Vašíček
Irena Blahutová
Břetislav Jureček
Miroslava Škopková
Petr Čelinský

Červen
Monika Stejskalová
Bohumil Sládeček
Růžena Šrubařová
Zdeňka Klepková
Alena Stropková
Jaromíra Šnajdrová
Dagmar Bílecká
Jaroslav Miavec

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
pracovní dny 8:00 – 15:00

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ
‐ KLASICKÉ PLETIVOVÉ
‐ SVAŘOVANÁ PLETIVA
‐ SVAŘOVANÉ PANELY 3D
‐ BETONOVÉ ‐ RŮZNÉ VZORY
‐ KOVANÉ PLOTY, ATD.

••

Narodili se:

VYRÁBÍME:




BRÁNY A BRANKY s různou výplní, plotové dílce ‐ výplně
ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti, kovová schodiště
MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací

THUJE NA ŽIVÝ PLOT



Yvetta Stiborová
Libuše Kumberová
Jana Laníková
Kamila Tošenovjanová
Lubomír Ševčík
Ludmila Skulinová
František Vitásek
Ivo Kolář

Karolína Kubalová – leden
Markéta Machová – únor

www.thuja.cz

••

PRODEJ THUJE SMARAGD i VÝSADBA ŽIVÝCH PLOTŮ
STÍNÍCÍ TKANINA, PRODEJ, INSTALACE NA PLETIVOVÉ PLOTY

Rozloučili jsme se
se zesnulými:

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

POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ
 napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, ohřev
 klece pro křepelky, pasti a sklopce, atd.
 mražené maso pro psy, hovězí s droby, 32,‐ Kč/kg

Zdeněk Janák – leden
František Bednář – únor
Lydie Čtveráčková – březen

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
tel.: 722 550 000. Otevřeno v pracovní dny 8‐15 hod.
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Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
zve všechny občany obce k účasti na tradičních akcích
pořádaných našim sborem
1. května 2018 Vás zveme k účasti na již 13. ročníku
tradiční Hasičské galusky. Příjemná projížďka jarní
přírodou je vždy zpestřena zajímavým programem
a to jak na trati, tak i po dojezdu u hasičské zbrojnice, kde bude zajištěno občerstveni a zábavné
odpoledne pro děti i dospělé. Sraz účastníků je
v 9°° u hasičské zbrojnice.
Dále dne 8. května 2018 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řepiště od 9:00 již 12. ročník
netradiční hasičské soutěže družstev mužů
a žen s historickými stříkačkami PS 8.
Za SDH Řepiště Vás srdečně zvou a přejí
dobrou zábavu a příjemně strávené dny pořadatelé.

OBEC ŘEPIŠTĚ

Prázdniny v ŘEPIŠTÍCH

}

TERMÍN:

				
				

23. 7. – 27. 7. 2018
30. 7. – 3. 8. 2018
6. 8. – 10. 8. 2018

KDE:		

Tělocvična Řepiště, Mírová 555

CENA:
				

(obědy, 2x denně svačina, pitný režim, kvalifikovaní vedoucí)

VĚK:		

denně od 8:00
do 16:00 hod.

180,- Kč/den

Od 4 do 10 let

PROGRAM: Program začíná v 8:30, scházíme se v hale TĚLOCVIČNY již od 7:30 hod. a končíme v 16.00 hodin.
				
V průběhu tábora máme pro děti připraveny zábavné hry, soutěže, výlety do přírody.
S SEBOU:

Přezůvky, sportovní oblečení do haly i pro venkovní pobyt, obuv do přírody.

Přihlášku je možno od 28. května 2018 vyplnit na Obecním úřadě v Řepištích. Dítě je zaevidováno jako
účastník tábora po úhradě zálohy a odevzdání řádně vyplněné přihlášky. V případě neuhrazení doplatku
do stanoveného termínu bude přihláška automaticky zrušena a místo bude uvolněno jinému dítěti.

UPOZORNĚNÍ: V případě nemoci či jiné absence dítěte v průběhu tábora se za dny neúčasti dítěte bude
vracet 50,- Kč/den.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

Jaroslava Bezecná,DiS., místostarostka, tel.: 558 671 925, mob: 724 17 86 56

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
Pravidelný výtisk - MK ČR E 21021, Grafika, sazba a tisk: © KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek, www.tiskarnaklein.cz

