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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 27.6.2018 od 17 hod. ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství oddělených návrhem geometrického plánu č. 1791-21/2018
zpracovaného Ing. Čestmírem Erbanem, od prodávajících pana … a paní … (SJM), oba bytem Mírová
82, 739 32 Řepiště, za sjednané kupní ceny u parc.č.
199/17 ve výši 600,- Kč/m2 a u parc.č. 199/18 ve výši
760,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě
kupní smlouvy o koupi nemovité věci; výměra pozemků může být ještě upravena při ověření geometrického
plánu katastrálním úřadem; pozemky jsou kupovány
v obecném zájmu jako pozemky pod stávající místní
komunikací ul. Pod Lesem a její rozšíření.
899. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o obnovu dědického řízení po zemřelém … na
parc.č. 505 v k.ú. Řepiště včetně stavby občanského
vybavení – kapličky na ul. Solné v Řepištích.
900. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a spolku
MAS Slezská brána z.s..
901. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za období 1.1.2017 – 31.12.2017
provedenou revizní komisí ze dne 21.3.2018.
902. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána
za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za
rok 2017.
903. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 5
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 2.6.2014, kterým se mění sjednaná
doba zápůjčky 100.000,- Kč, nově do 30.09.2018.
904. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 90.000,- Kč, a to na
činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2018.
905. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční
dar domovu se zvláštním režimem Medela – péče
o seniory o.p.s., Ostravice 855, 739 14 Ostravice,
IČ 02141531, na dofinancování provozních nákladů
ve výši 12 000,- Kč na základě darovací smlouvy.
906. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
zařízení SeneCura, SeniorCentrum Havířov, Lomená
1268/2, 736 01 Havířov - Šumbark, IČ 03588122, na
dofinancování provozních nákladů ve výši 14 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
907. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční spoluúčast obce na tradičním Řepišťském krmáši v r. 2018
z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč.

889. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Rostislava Mojžíška a pana Tomáše Laníka
a ověřovateli zápisu pana Tomáše Břenka a pana
Jana Kukučku.
890. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 22. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Hospodaření obce k 31.5.2018,
5. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,
6. Společenský dům s restaurací U Máně,
7. Informace o ostatních projektech obce,
8. Hospodaření s majetkem obce, převody pozemků
do majetku obce,
9. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
10. Různé,
11. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
12. Rozpočtové opatření č. 2/2018,
13. Závěr.
891. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2018.
892. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 21.6.2018.
893. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.5.2018:
celkové příjmy: 13.918.406,03 Kč, 29,59 % rozpočtu
celkové výdaje: 20.089.825,22 Kč, 27,86 % rozpočtu
saldo (ztráta):
6.171.419,19 Kč.
894. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“.
895. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o získání dotace z programu „Program na podporu
financování akcí s podporou EU“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“, dotace maximálně ve výši 3 mil. Kč,
realizace maximálně do 30.6.2023.
896. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“ a rozbor nákladů realizace
projektu.
897. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace dalších projektů
obce.
898. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc. č. 199/17 orná půda, o výměře 72 m2, a parc. č.
199/18 orná půda, o výměře 40 m2, oba k.ú. a obec
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908. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
z pracovní schůzky komise pro investiční rozvoj obce
ze dne 28.5.2018.
909. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pořízení systému pro komunikaci s občany Mobilní rozhlas.
910. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech
5. a 6.října 2018 a další informace k těmto volbám.
911. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
duben až červen 2018.
912. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 2/2018 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 504.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu

o 504.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
47.545.000,- Kč,
Výdaje celkem
72.613.000,- Kč,
Ztráta
- 25.068.000,- Kč,
Financování
25.068.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 25.068.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
913. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2018, Aktualizace č. 2,
v celkové výši 54.360.000,- Kč dle přílohy.
914. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 23. zasedání zastupitelstva obce dne
19.9.2018 v 17.00 hodin.

Informace k volbám do zastupitelstva obce Řepiště
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do
zastupitelstva obce Řepiště.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Volby do zastupitelstva obce Řepiště proběhnou
v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Volební místnost bude v Základní škole Řepiště, Mírová 56, Řepiště.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad (e-mail: obec@repiste.eu,
kusakova@repiste.eu, tel. 558 671 925) a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi (tel.: 558 671 940) o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb (6. října 2018)
dosáhl věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu,
a i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit
do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:
• alespoň ve druhý den voleb (tj. 6. října 2018) dosáhl
věku nejméně 18 let a
• je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.

a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území
České republiky pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii má zatím jako jediná
charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti
stanovené volebním zákonem.
Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Chorvatská republika, Dánské
království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Republika
Malta, Spolková republika Německo, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská
republika, Řecká republika, Rumunsko, Slovenská republika, Republika Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělské království a Švédské
království.
Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě
které by mohli občané jiného než členského státu EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území
ČR, není ČR vázána.
Právo volit mohou občané jiných členských států EU
při volbách do zastupitelstev obcí na území ČR realizovat
pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního
úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného
státu - podat nejpozději do 3. října 2018 do 16.00 hodin.
Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu
na území ČR.
Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva
obce Řepiště nemůže!
Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a Českého statistického úřadu www.volby.cz .

Právo být volen
Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý
volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva
podle § 4 odst. 2 písm. a) a b) a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu. V současné době mohou volit
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Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Vážení občané, dovolte mi, abych
vás informoval o průběhu přípravy
a zahájení realizace projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“. Poslední informaci jste obdrželi ve zpravodaji č. 141 v srpnu
2017 a také v usneseních zastupitelstva v dalších zpravodajích se dalo něco vyčíst. Takže, co se od té doby událo:
- v listopadu 2017 obec získala stavební povolení na
uvedenou stavbu (právní moc 8.12.2017),
- koncem prosince 2017 byla dokončena dokumentace
pro provedení stavby. V rámci přípravy projektu bylo
rozhodnuto, že obec provede současně s realizací
stavby rovněž opravy vybraných úseků stávající veřejné kanalizace a také celoplošné opravy komunikací
dotčených stavbou kanalizace (ne pouze pruhy komunikací nad výkopem).
- v únoru až dubnu 2018 – proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací. Na základě doporučení
hodnotící komise zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo
dne 25.4.2018 vybrat k uzavření smlouvy účastníka společnost Kanalizace a ČOV Řepiště – FIRESTA + ARCO,
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, zastoupeného
firmami: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
a ARCO TECHNOLOGY, a.s., který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to nejnižší nabídkovou cenu
66.988.903,79 Kč bez DPH, a pověřilo starostu obce
uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem. Náklady
jsou vyšší o opravy stávající kanalizace a celoplošné
opravy komunikací (cca o 8 mil. Kč, bez dotace).

-

-

- dne 25.5.2018 – podpis smlouvy
o dílo se zhotovitelem stavby,
- konec května 2018 – na SFŽP dodány veškeré doklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a poskytnutí půjčky,
září 2018 – předpokládané zahájení stavebních prací,
doba trvání stavby je 12 měsíců, tedy do září 2019.
Přesný harmonogram postupu prací se nyní připravuje. Budeme vás o něm informovat.
září 2019 – září 2020 – zkušební provoz kanalizace a ČOV,
připojování obyvatel na novou splaškovou kanalizaci.

Součástí projektové dokumentace jsou odbočná místa
splaškových kanalizačních přípojek pro napojení Vašich nemovitostí. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořídí rovněž z finančních prostředků obce projektovou dokumentaci soukromých částí splaškových kanalizačních přípojek napojovaných
nemovitostí. K červnu 2018 bylo vráceno 128 ks dotazníků
z celkových 152 nemovitostí. Důvody, proč někteří vlastníci
(23 nemovitostí) si za obecní peníze nenechali zpracovat projekt pro kanalizační přípojku a vyřídit územní souhlas, jsou mi
nejasné. Na kanalizaci se budou muset všichni napojit tak či
tak a mohli tím ušetřit peníze. Věřím, že na to zapomněli nebo
si to neohlídali. Budeme je ještě jednou kontaktovat.
Věřím, že se podaří zvládnout a přestát všechny problémy a komplikace, které se během výstavby a realizace
objeví, a že kanalizaci obec úspěšně zrealizuje. Žádám vás
tedy o trpělivost a součinnost, aby se dílo podařilo.
Rostislav Kožušník, starosta

Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Obec Řepiště získala v červnu 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z dotačního programu Program na podporu financování akcí s podporou EU ve výši
3 mil. Kč na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“.
Projekt řeší spolufinancování vlastního podílu obce na
uznatelných nákladech při realizaci projektu Kanalizace
a ČOV Řepiště, 1. etapa podpořeného dotací z OPŽP. Cílem
projektu je odkanalizování centrální části obce Řepiště gra-

vitační splaškovou kanalizací a napojení obyvatel na novou čistírnu odpadních vod. Moravskoslezský kraj tímto způsobem podporuje
menší obce a města, kdy jim u schválených
projektů spolufinancovaných z fondů EU pomáhá s financováním vlastního podílu obcí na uznatelných nákladech projektů a tím šetří peníze z obecních rozpočtů. Tyto peníze pak
mohou být použity na další rozvoj obcí či přípravu dalších
investičních projektů.
Rostislav Kožušník, starosta

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa – Rakovec
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 rodinných 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. O dalším postupu prací na projektu vás budeme informovat. Rostislav Kožušník, starosta

Obec Řepiště v lednu 2018 podala
žádost o dotaci do OP ŽP na projekt
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“.
Obci se podařilo s žádostí o dotaci opětovně uspět. V rámci vyhodnocených projektů k poskytnutí
dotace je náš doporučen k poskytnutí dotace. V současné
době čekáme na doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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
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Obecní bytový dům
Obec Řepiště získala v únoru 2016
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z dotačního programu Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2015 ve výši 500.000,- Kč na projekt „Obecní dům
Řepiště“.
Projekt řeší zpracování projektových dokumentací
včetně žádosti o dotaci do IROP, dále všech nutných odborných dokumentací a povinných příloh, a to vše pro
realizaci stavby obecního bytového domu s malometrážními byty pro potřeby obce (celkem 19 bytů), zázemím pro
terénní sociální služby, komunitním centrem a komunitní
výtvarnou a keramickou dílnou. Stavba se nazývá Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení. Jedná se o rekonstrukci stávajícího ob-

jektu Osvětového domu č.p. 302 spojené
s novým využitím na bytový dům.
V rámci projektu byla zpracována objemové studie rekonstrukce stávajícího objektu na bytový dům, dále byla zpracována dokumentace pro
územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení
vč. inženýrských činností. Dále budou zpracovány nezbytné povinné přílohy žádosti o dotaci do IROP a zpracování
žádosti o dotaci do IROP. V současné době má obec vydáno územní rozhodnutí v právní moci a v průběhu září
2018 bude žádat o vydání stavebního povolení. Začátek
realizace stavby se předpokládá ve druhé polovině r. 2019
po zajištění financování akce (získání dotace) a vydání
stavebního povolení. Předpokládané náklady stavby jsou
ve výši 30 mil. Kč.
Rostislav Kožušník, starosta

Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště
Obec Řepiště získala v dubnu 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z dotačního programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2017 ve výši 300.000,- Kč na projekt „Rozšíření
infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště“.
Realizace projektu byla ukončena v červnu 2018.
Projekt řeší prodloužení splaškové a dešťové kanalizace
pro veřejné budovy a připravovaný obecní bytový dům v centru obce pro možnost napojení těchto budov na stávající splaškovou a dešťovou kanalizaci u tělocvičny. Realizací projektu
se umožní výstavba objektu Komunitní dům Řepiště – byty
v integraci se zařízením občanského vybavení, dále se rozšíří možnosti využití stávajících veřejných budov a jejich napo-

jení na tyto kanalizace (příprava rekonstrukcí
a přístaveb těchto budov dle urbanistické studie Centra obce Řepiště, ing.arch.Lichnovský,
8/2015, např. obecní úřad, hasičská zbrojnice,
garáže a šatny technické čety, budova TJ Řepiště). Po ukončení realizace projektu dojde ke zlepšení dostupnosti a využití objektů občanské vybavenosti v obci, ke zlepšení veřejných
služeb a veřejných prostranství pro občany obce a její návštěvníky a ke zlepšení životního prostředí (čištění odpadních vod
v rámci ČOV pod kostelem). Po realizaci splaškové kanalizace 1.etapy bude tato kanalizace napojena na nový kanalizační řád a novou čistírnu odpadních vod na ul. O.Stibora. Celkové náklady projektu prodloužení obou kanalizací byly
1,5 mil. Kč.
Rostislav Kožušník, starosta

Přístavba a rekonstrukce garáží
ciálním zázemím pro technickou četu (WC, sprcha). Stavební
povolení na objekt bylo vydáno v březnu 2018 (právní moc
duben 2018). Na základě výběrového řízení projekt realizuje
společnost Sasýn&Elbl s.r.o., která nabídla nejnižší celkovou
cenu. Realizace stavby byla zahájena v polovině května
a předpoklad dokončení je konec roku 2018. Náklady stavby
jsou ve výši 3,9 mil. Kč.
Rostislav Kožušník, starosta

Dalším realizovaným projektem v centru obce je projekt
přístavby a rekonstrukce garáží. Obec dlouhodobě postrádá
prostory pro garážování obecních automobilů a techniky pro
údržbu obecního majetku. Rovněž projekt řeší chybějící šatny
a sociální zázemí pro pracovníky technické čety obce. V rámci projektu se řeší rekonstrukce stávajícího objektu garáží
a přístavba velké dvojgaráže a nad ní šatny se skladem a so-

Oprava ulice Na Pastvinách
V rámci plánovaných oprav obec zadala v červenci
k realizaci opravu povrchu ul. Na Pastvinách. Jelikož se
jedná o komunikaci s malým provozem, která ale slouží
pěším a cyklistům z východní strany obce, zvolena byla
metoda opravy tzv. „ménězátěžových“ cest. Tato metoda
je o cca 2/3 až ¾ levnější než klasická zpevněná komunikace asfaltobetonem. U cca 400 m dlouhé komunikace
bude cena cca 250 tis. Kč. Povrch cesty bude srovnán,

dále bude finišerem položena vrstva 7 – 8 cm tříděného
recyklátu a povrch bude uválcován. Následně bude proveden dvojitý uzavírací nátěr asfaltovou emulzí se zhutněním válcem. Opravu provádí společnost Grande solution
s. r. o. a bude ukončena v srpnu 2018. Rádi tuto metodu
vyzkoušeli a v případě osvědčení tohoto způsobu opravy
ji dále použili na další méněfrekventované komunikace
v obci.
Rostislav Kožušník, starosta
5
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Pěstitelská pálenice v naší obci
Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo na svém dubnovém zasedání v letošním roce odkoupení technologie pěstitelské pálenice v Domě zahrádkářů na ul. Selská č.p. 195
v Řepištích do majetku obce. Obec Řepiště je vlastníkem
pozemku pod budovou a v r. 2017 získala od místní organizace Českého svazu zahrádkářů darem do majetku i budovu č.p. 195. Podmínkou darovací smlouvy bylo zachování
služby zpracování ovoce v obci. Stávající dlouholetý nájemce pan Mojžíšek se rozhodl v r. 2017 skončit s provozováním
pálenice v této budově a jedním z možných řešení bylo odkoupení celé technologie pálenice do majetku obce. Zastupitelstvo rozhodlo technologii koupit a zachovat do budoucna kromě moštování ovoce i tuto službu pěstitelského

pálení pro své občany a lidi z nejbližšího okolí. Pěstitelské
pálení má v obci dlouholetou tradici (od r. 2001) a mnoho
spokojených zákazníků. Obec nyní vyřizuje potřebná povolení pro provozování pěstitelské pálenice. Sezónu pěstitelského pálení 2018 s ohledem na velké množství ovoce zahájil ještě pan Mojžíšek. Obec by ji měla převzít někdy v září
2018 a provozovat sama svými zaměstnanci. Z tohoto důvodu hledáme nyní nové a spolehlivé zaměstnance, kteří by
si chtěli přivydělat v pálenici (i na částečné úvazky, velmi
vhodné pro seniory, studenty apod.). Předpokládaný nástup
na konci září 2018. Bližší informace u starosty obce pana
Rostislava Kožušníka, e-mail: kozusnik@repiste.eu, tel. 558
671 925.
Rostislav Kožušník, starosta

Dopravní komplikace na krajských silnicích
V letošním roce mají řidiči v okolí Ostravy a Frýdku-Místsku značně komplikovanou situaci. Moravskoslezský kraj
jako vlastník silnic II. a III. třídy zahájil velké množství oprav
na různých místech v kraji. Na katastru naší obce sice opravy neprobíhají, ale komplikace nastávají při cestách do zaměstnání, úřadů, obchodů a za zábavou. Jedněmi z mnoha
oprav, které se nepříznivě dotkly naší obce, je oprava mostů na Rudné ulici u Hornbachu a také výstavba okružní křižovatky v Hrabové (období červenec – srpen). Objízdné
trasy vedou po silnici II/477 od Vratimova a dále po silnici
III.třídy do Paskova. Obec se měla možnost se jako ostatní
účastník řízení k navrženým objízdným trasám při uzavření
ul. Mostní v Hrabové vyjádřit, ale jelikož není vlastníkem
silnic, po kterých objízdné trasy vedou, a navíc žádná objízdná trasa nevede přes centrum obce, nebyl důvod dávat
negativní stanovisko. Stanoviska rovněž dávaly dotčené
orgány jako Policie ČR DI Ostrava a Frýdek-Místek, Krajský
úřad Moravskoslezského kraje a ŘSD ČR. Povolení vydával
Magistrát města Ostravy. Bohužel situace na silnici III.třídy
v zatáčce pod cihelnou není příznivá při průjezdů nákladních

aut a kamionů a již několikrát došlo k dopravní nehodě a kolapsu dopravy v tomto místě. O situaci ví Policie ČR, ale
v současné době je situace obtížně řešitelná. Musíme prostě do konce srpna vydržet. Další komplikací je zvýšený
průjezd automobilů přes centrum obce z důvodů uzavření
Rudné u Hornbachu. Přes obec nevede žádná oficiální trasa, ale řidiči hledají nejrychlejší způsob, jak dojet do Ostravy
a jednou z možností je z Frýdku a ze Sedlišť přejet do Paskova a dále na Ostravu. Po opravě mostů na Rudné by se
měla situace vrátit do normálu. Poslední informací je posun
v řešení vytěsnění transitní dopravy nad 12 t mimo silnice
II/473 (Frýdek-Sedliště-Václavovice) a silnice II/477 (Lískovec
– Řepiště - Vratimov), a tedy i mimo obec Řepiště. Město
Frýdek-Místek dalo v červenci 2018 konečně souhlas (a to
díky zahájení stavby obchvatu města Frýdku-Místsku) a nyní
chybí ještě kladně stanovisko Policie ČR. Snad se po několikaletém úsilí podaří transitní dopravu dostat pryč z našich
obcí. Velký dík za to patří obci Václavovice, jmenovitě pak
paní starostce Pustkové, která je motorem této snahy.
Rostislav Kožušník, starosta

Obec Řepiště vsadila na chytrou komunikaci Mobilní rozhlas
Doba se stejně jako technologie neustále mění a vyvíjí.
Nelze si nevšimnout, že prověřené komunikační kanály již
nefungují jako dříve a lidé si přejí změnu. Toho využila i obec
Řepiště, která se chystá chytře komunikovat s občany prostřednictvím systému Mobilní rozhlas. Díky tomu budete mít
informace o dění v místě vašeho bydliště vždy na dosah ruky.
Mobilní rozhlas je pro všechny občany zcela zdarma.
Do systému se můžete zaregistrovat na adrese repiste.
mobilnirozhlas.cz.
Po registraci do systému vám budou chodit novinky
z obce ve formě SMS zpráv, e-mailů nebo push notifikace
do aplikace. Vždy budete včas informovaní v případě akutních
situací, budete dostávat pozvánky na kulturní a sportovní
akce a nepřekvapí vás ani uzavírky silnic nebo odstávky sítí.

Doporučujeme vám ve svém profilu vyplnit co možná
nejvíce údajů (telefonní číslo, e-mailovou adresu, ulici), aby
vám neunikly ani přesně zacílené informace, jako jsou
upozornění na výpadky energií či opravy komunikací či jiné
z ulicí spjaté záležitosti.
Vaše osobní údaje jsou v bezpečí dle nejnovější evropské legislativy, tzv. GDPR. Nemusíte mít strach, že by s nimi
bylo naloženo jiným způsobem než k vyžádané komunikaci.
Součástí Mobilního rozhlasu je i aplikace pro chytré
telefony, ve které najdete všechny informace přehledně
na jednom místě. Pomocí aplikace můžete také sami hlásit podněty z vašeho okolí jako jsou nalezené věci a zvířata či poškozený veřejný majetek či nesvítící veřejné osvětlení a pomoci tak zkvalitnit život ve vaší obci.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, BIOODPAD A POPLATKU ZE PSŮ
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního poplatku ze psů byl do 30.06. 2018.
K 31.07.2018 dosud nezaplatilo poplatek za svoz komunálního odpadu 93 občanů, za svoz bioodpadů
5 občanů a poplatek za psa 63 občanů!

Oznámení termínu svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v pátek 14. září 2018
v době od 15 do 19 hodin na parkovišti u obecního úřadu.
Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci objektů na území obce, kteří jsou
zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány
a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.

Sborové okénko
Již tradičně se náš Svatomichaelský pěvecký sbor
zúčastnil Obecních slavností v naší krásné obci Řepiště.
Letos jsme měli štěstí na počasí, takže žádná open air in
the rain aneb sborová zkouška bez diváků v dešti, ale
krásné slunečné odpoledne s obecenstvem.
Děkujeme obci za pozvání a za celoroční podporu naší
činnosti. Děkujeme Vám, divákům, kteří jste přišli a podpořili nás svým potleskem. Jsme moc rádi, že nám stále
věnujete svou přízeň, i když už nejsme tady u nás pro nikoho žádným překvapením, věřte, že se všichni opravdu

moc snažíme a těšíme se, že prostřednictvím našich písní
Vám předáme pozitivní energii, která nás spojuje.
Zároveň bychom Vás všechny chtěli předběžně pozvat
na náš již zaběhnutý festiválek Podzimní zpívání, které se
uskuteční 6. října 2018 ve Společenském sále Restaurace
U Máně a na kterém Vás opět čeká příjemná atmosféra
s pěveckými sbory, jenž přijaly naše pozvání.
Za Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště
Andrea Karmanová
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Seniorské okénko
Tak se začátkem června k naší radosti otevřela po
dlouhé době a velké rekonstrukci Máňa, tedy hospoda
U Máně, jak jsme ji všichni už odedávna říkali. Byla s námi
již od dětských let, kdy jsme si jako školáci po vyučování
chodili na sifon a mejdličko , v době dospívání jsme si zde
také vyzkoušeli své herecké umění v ochotnickém divadle.
Sál nám sloužil i jako tělocvična, chodili jsme tu cvičit na
nářadí, a také se zde promítaly filmy. Scházeli jsme se na
tanečních zábavách a jako dospělí jsme tady prožili moc
krásných chvil na mnoha bálech. A teď si určitě po letech
zase rádi zavzpomínáme, setkáme na pořádaných akcích,
či jen tak zajdeme na kávu či dobré jídlo, teď už do Společenského domu. Ale stále U Máně.

pojata. Při zpáteční cestě si někteří výletníci ještě šli prohlédnout Muzeum veteránů ve Slatiňanech, ostatní si poseděli u dobrého moku. Počasí nám přálo, domů jsme
dojeli spokojeni.
Skupina 13 turisticky naladěných seniorů si udělala
20. června výlet do frýdeckého arboreta pohlédnout si
tamější floru a pak si procházkou za slunečného počasí
zašli do Hájku a zpět domů.
Ve čtvrtek 12. 7. 2018 jsme se sešli v Rakovci, kde pro
nás naši rakovečtí senioři připravili, jako každý rok, opékání párků – klobás. I přes mírně nepříznivé počasí se nás
sešlo neuvěřitelých 64 a prožili jsme krásné odpoledne
plné dobrot, veselé nálady a zpěvu při kytaře. Děkujeme
rakoveckým.
Obdrželi jsme pozvání od Klubu seniorů z Krmelína na
sobotu 28. 7. na opékání selete.
Další připravené akce:
Úterý 14. 8. 2018 - celodenní zájezd na Svatý kopeček u Olomouce, kde bude dopoledne volný program.
Zde si můžete prohlédnout baziliku nebo se podívat do
ZOO. Vezměte si svačiny, oběd není zajištěn. /Je možné
využít některou z místních restaurací/.
Odjezd od baziliky bude ve 12.15, pak pojedeme na
exkurzi do Zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Zde lze
zakoupit upomínkové předměty. Rovněž si poslechneme
Zvonkohru na náměstí v Brodku.
Cena zájezdu: 150 Kč
Odjezd: 7.30 od OÚ
Středa 5. 9. 2018 – celodenní zájezd do Polska.
Navštívíme slavný hrad Wawel i katedrálu s hrobkami
polských králů a další pamětihodnosti. Zde bude možnost
dát si oběd. Odpoledne se pak přemístíme do Wieliczki,
podívat se na polskou turistickou atrakci Solné doly.
Je nutné vzít si s sebou cca 80 zlotých, protože
cenu vstupného a oběd si platí každý sám (Wawel
18 zlotých, vstup do solných dolů 43 zlotých a oběd asi
20 zlotých). Příjezd zpět do Řepišť okolo 21 hod.
Cena zájezdu: 350 Kč
Odjezd: 6.00 od OÚ (změna oproti inform. v minulém
zpravodaji)

Polovinu roku již máme za sebou a také spoustu akcí.
Ve čtvrtek 14.6.2018 jsme uskutečnili celodenní zájezd do
Litovle, do Domu přírody Litovelského Pomoraví, po obědě jsme pak pokračovali prohlédnout si Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem, kde jsme viděli kočáry slavných osobností, či které jsme viděli ve filmech.
Komentovaná prohlídka byla velmi zajímavě a zábavně

Středa 3.10. 2018 – exkurze do Marlenky ve Frýdku-Místku ve 13.00 hod. v omezeném počtu 38 osob. Pozdější vstup nebude umožněn. Dopravu si zajistí každý sám.
Sraz budeme mít před budovou ve 12.45 hod.
Cena vstupného: 80 Kč
Zveme všechny naše členy na představení Simpsonovi v podání divadelního kroužku Divadélko za školou
z Vratimova, které děti předvedou 21. září ve Společenském domě U Máně.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá
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Medard 2018
Na začátku června už po dvanácté přijelo 12 družstev,
holdujících volejbalu, aby si zahráli o Pohár Medarda. Některá družstva se zúčastnila každého ročníku.
Systém hry byl příznivý pro všechny, nejdříve se hrálo
ve 2 skupinách, z každé skupiny postupovali nejlepší 4 týmy,
ostatní hráli o 9. - 12. místo... Jenže letos se ukázal Medard
v pravé podobě.
Jak se začaly hrát právě tyto zápasy,
začalo tak pršet, že se celý turnaj musel předčasně ukončit
a po dohodě s kapitány jednotlivých družstev se dle získaných bodů nakonec losovalo o umístění v tomto oblíbeném
turnaji - hod dvacetikorunou rozhodl o tomto pořadí:

1. místo - Je to jedno
2. místo - Pačanga
3. místo - My
Ale v podstatě vyhráli všichni, tak byli všichni odměněni krásnými nákrčníky a dalšími cenami.
Moc děkuji všem za účast a naší sportovní a kulturní
komisi za skvělou organizaci této docela náročné
akce.
Za kulturní a sportovní komisi
Majka Bednářová

Novinky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
od července 2018
Od 1. července 2018 dochází k několika změnám při
vydávání občanských průkazů i cestovních dokladů.
Nově budou vydávány občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, který
držiteli umožní využívání občanského průkazu při vzdálené
autentizaci a k přístupu k identifikačním údajům držitele.
Bude však na zvážení každého občana, zda si elektronický
kontaktní čip aktivuje či nikoliv. Aktivaci čipu bude moci
provést při převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv do
doby skončení platnosti dokladu. Aktivací se rozumí zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu. U obou kódů se jedná o zadání 4 – 10 libovolných
číslic zvolených držitelem.
Ke změnám dochází také ve lhůtách pro vydání občanských průkazů. Občanské průkazy budou vydávány
ve třech lhůtách – do 30 dnů, do 5 pracovních dnů a do
24 hodin pracovního dne. Občanské průkazy vydané
do 24 hodin pracovního dne bude občan přebírat pouze přímo na Ministerstvu vnitra (pracoviště na adrese
Na Pankráci 72, Praha 4). Lhůtu pro vydání dokladu si
volí každý žadatel u podání žádosti sám, dle svých potřeb.
Všechny dosud vydané občanské průkazy budou
i nadále platné, žádná tzv. hromadná výměna občanských průkazů neproběhne. Ti občané, kteří budou mít
zájem o vydání nového typu občanského průkazu s čipem,
mohou o nový doklad požádat, uhradí však správní poplatek 200 Kč.
Výjimkou jsou držitelé občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
vydaných do 30. června 2018, za jehož vydání dříve uhradili správní poplatek ve výši 500 Kč, a občané, jež jsou
držiteli občanských průkazů s dobou platnosti na 35 let
nebo bez omezení.
I nadále budou vydávány občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji pro děti ve věku do 15 let, které dětem slouží zejména jako cestovní doklad v rámci zemí Evropské unie.
Za vydání občanských průkazů ve lhůtě do 30 dnů se
poplatky nemění; tzn., že v případě vydání nového občan-

ského průkazu u občana staršího 15 let z důvodu uplynutí
doby platnosti v dokladu uvedené nebo změny některého
z údajů v dokladu uvedeném se nový občanský průkaz vydává bezplatně, u dětí ve věku do 15 let za poplatek 50 Kč.
Správní poplatky za vydání občanských průkazů ve
zkrácených lhůtách jsou nově od 1. července 2018 stanoveny takto:
Vydání občanského Vydání občanského
Věk občana průkazu do 24 hodin průkazu do 5 prapracovního dne
covních dnů
Občan starší
15 let

1000 Kč

500 Kč

Občan
mladší 15 let

500 Kč

300 Kč

Od 1. července 2018 se ruší vydávání občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc, který byl vydáván zpravidla na počkání
v případech, kdy držitel stávající doklad ztratil, poškodil
nebo zničil či mu byl odcizen, a dále v případech, kdy byl
občanovi úředně zrušen údaj o místu trvalého pobytu.
Na úseku cestovních dokladů se již dva roky vydávají pouze cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů se výše správního
poplatku nemění. Nadále se bude hradit správní poplatek 600 Kč za vydání cestovního pasu občanovi
staršímu 15 let a 100 Kč za vydání cestovního pasu
dítěti ve věku do 15 let.
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách. Lhůty pro vydání cestovních jsou stanoveny shodně jako u občanských
průkazů, a to do 5 pracovních dnů a do 24 hodin pracovního dne. V případě vydání cestovního pasu ve lhůtě
do 24 hodin pracovního dne bude možné převzetí
vyhotoveného cestovního pasu pouze na Ministerstvu
vnitra (pracoviště na adrese Na Pankráci 72, Praha 4).
9
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Nově mohou být žadatelé informováni o možnosti převzetí vyhotovených dokladů prostřednictvím textové zprávy nebo elektronické pošty. Bude-li chtít žadatel využít
této služby, uvede své telefonní číslo nebo e-mailovou
adresu u podání žádosti o vydání občanského průkazu či
cestovního pasu.
Bližší informace Vám rádi sdělí v úředních dnech osobně zaměstnanci oddělení evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Frýdku-Místku v Místku, ul. Palackého 115, II. NP v kanc. č. 251,
252 a 253 nebo telefonicky na č. 558 609 455, 558 609
458 nebo 558 609 456.

Správní poplatky za vydání cestovních pasů vydaných
ve zkrácených lhůtách jsou od 1. července 2018 stanoveny takto:
Věk občana

Vydání cestovního Vydání cestovního
pasu do 24 hodin pasu do 5 pracovpracovního dne
ních dnů

Občan starší
15 let

6000 Kč

3000 Kč

Občan
mladší 15 let

2000 Kč

1000 Kč

Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Občané starší 15 let

MV

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

4.000

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

2.000 = 6.000 Kč

2.000

1.000 = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

1.500

500

= 2.000 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018
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 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
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- u Ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo
- u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti
za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“),
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Občané starší 15 let

MV
ORP
500

Občané mladší 15 let

Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

Vydání do 5 pracovních dnů

MV = 1.000 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV = 500 + 500 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

ORP = 500 Kč

500

= 1.000 Kč

250

250

= 500 Kč

MV

MV = 500 Kč

MV

MV = 300 Kč

ORP

MV = 250 + 250 Kč

ORP

MV = 200 + 100 Kč

ORP

ORP = 300 Kč

250

250

= 500 Kč

200

100

= 300 Kč

OSČ MV 30. 4. 2018

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
dovolujeme si vás pozvat na probíhající putovní výstavu plakátů Má vlast cestami proměn, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z. s. ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Možno ji zhlédnout
do 24. srpna 2018. Od 4. září bude připravena nová výstava fotografií Libora Buzka, kterou můžete zhlédnout až
do 29. října.
V sobotu 8. září 2018 se uskuteční zábavné odpoledne pro děti od 6 do 12 let v rámci Krmášových slavností.
V knihovně si děti mohou zasoutěžit o drobné odměny
nebo si mohou jen přijít zahrát deskové hry.
Chystáme pro vás velice zajímavou přednášku s nejslavnějším českým mořeplavcem, Richardem KONKOLSKIM, který zvítězil v mnoha námořních závodech a třikrát sám obeplul zeměkouli. Je autorem několika knih,
filmů a televizních dokumentů. Jeho přednáška se uskuteční v úterý 2. října 2018 v 17.30 hodin ve Společenském
domě s restaurací U Máně. Vstup zdarma. Srdečně vás
zveme.

Půjčujeme společenské hry pro malé i velké čtenáře,
audioknihy a pro menší děti také Kouzelné čtení s Albi
tužkou. Dále nabízíme zdarma internet a možnost prodloužení výpůjček z pohodlí domova na webové stránce
knihovny ve Čtenářském kontu, stačí uvést číslo čtenáře
a PIN. Prodlužovat výpůjční dobu knih lze stále také prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky v půjčovní době.
Kontakt:
				
				
				
				
				

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ,
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu
T:
558 637 136
E:
knihovna.repiste@atlas.cz
W:
www.knihovna-repiste.cz
Facebook: 1url.cz/Vt9SB

Půjčovní doba: Úterý 10-12 13-17
				
Pátek 9-12 13-15:30
Za Místní knihovnu Řepiště Marika Zajíčková
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Rozpis utkání TJ muži
Rozpis muži "B" - A2A - MěS Ostrava - podzim 2018

Rozpis CANIS I. B třída sk. B - muži - podzim 2018
kolo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.

den + datum
So 11.8.2018
So 18.8.2018
Ne 26.8.2018
So 1.9.2018
So 8.9.2018
So 15.9.2018
So 22.9.2018
So 29.9.2018
So 6.10.2018
Ne 14.10.2018
So 20.10.2018
So 27.10.2018
So 3.11.2018

čas
17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00

doma - venku
Ostrava - Jih - Řepiště
Řepiště - Strahovice
Šilheřovice - Řepiště
Řepiště - Bohuslavice
Velká Polom - Řepiště
Řepiště - Klimkovice
Velké Hoštice - Řepiště
Řepiště - Slovan Ostrava
Řepiště - Kozmice
Chuchelná - Řepiště
Řepiště - Hať
Krásné Pole - Řepiště
Řepiště - Darkovice

kolo
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.
1.
10.
12.
11.

den + datum
Ne 19.8.2018
Ne 26.8.2018
Ne 2.9.2018
Ne 9.9.2018
Ne 16.9.2018
So 22.9.2018
Ne 30.9.2018
Ne 7.10.2018
Ne 14.10.2018
Ne 21.10.2018
So 3.11.2018
Ne 11.11.2018

čas
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
15.30
15.00
15.00
14.00
14.00
13.30

doma - venku
Řepiště "B" - Loko Ostrava
VOLNO - Řepiště "B"
Řepiště "B" - Rychvald "B"
Slovan "B" - Řepiště "B"
Řepiště "B" - Hrabůvka
Vřesina "B" - Řepiště "B"
Řepiště "B" - Klimkovice "B"
Šenov "B" - Řepiště "B"
Hrabová "B" - Řepiště "B"
Řepiště "B" - Hrabová "B"
Loko Ostrava - Řepiště "B"
Řepiště "B" - Šenov "B"

SDH Řepiště
Soutěž mladých hasičů v Řepištích
16. 6. 2018 proběhla na hřišti TJ Řepiště pohárová
soutěž Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Za krásného počasí si mladí hasiči poměřili své síly ve třech kategoriích - starší, mladší a mini.
V kategorii mini jsme měli pouze jednoho účastníka,
a to družstvo z Malenovic.
Ve starší kategorii soutěžilo 17 družstev. Za Řepiště
soutěžila dvě družstva starších žáků. Družstvu A se podařilo zaběhnout útok s časem 13, 49 s, se kterým se umístili na pěkném 3. místě, a družstvo B taky s pěkným časem
15, 55 s se umístilo na 11. místě.
V mladší kategorii soutěžila za náš kolektiv také 2 družstva, z nichž si lépe vedlo družstvo zařazené v lize,
a z 20 družstev se umístilo na 9. místě, druhé družstvo na
15. místě.

Pozvání na soutěž také přijali mladí hasiči z Vavrečky,
kteří se zapojili se dvěma družstvy v mladší kategorii. Soutěž obohatili tím, že nám předvedli, jak běhají útoky podle
jejich pravidel na Slovensku.
Soutěžící byli odměněni za 1. až 3. místo poháry a medailemi a do 5. místa byli obdarováni věcnými cenami
a sladkostmi.
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za příspěvky a dary do této soutěže, a to Obecnímu úřadu Řepiště,
firmě Dante - panu Šadibolovi, Potravinám Bednář a firmě
Lašská pekárna Řepiště.
Děkujeme všem členům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu soutěže. A také děkujeme TJ Řepiště za poskytnutí sportovní plochy pro mladé hasiče, protože je pro tuto
soutěž důležitá.
Za SDH Řepiště Pavla Polachová

Mladí hasiči SDH Řepiště a DHZ Vavrečka
13

č. 147

www.REPISTE.eu

Výlet mladých hasičů SDH Řepiště
Další výlet, který pořádáme každý rok na začátku prázdnin pro mladé hasiče, je za námi. Tentokrát jsme navštívili
Dolní Lomnou. Toto místo nás inspirovalo k tomu, že z vedoucího Pepy se stal Bača a velitele družstev jsme pasovali na bače, kteří měli ve své skupině ovečky. Každá ovečka
si pak vyrobila čepici z ovčí vlny. Skupiny si vymyslely svůj
název, pokřik a tak vznikli Křováci, Huňky a Zběhlé ovce.
V sobotu jsme podnikli výšlap na Kozubovou chatu,
zahráli bojovou hru o poklady a večer nás navštívil náš

kolega hasič z Dolní Lomné, se kterým jsme si povídali
o první pomoci a o aplikaci Záchranka. Také jsme si mohli zkusit záchranu osob v praxi.
V neděli jsme si zahráli hru na lovce zvířat a odpoledne jsme si připravili ohniště. Každá skupina si na večeři
uvařila v kotlíku Bačovy cufky.
Poslední den patřil olympijským hrám a po ukončení
a rozdání cen jsme všichni odjížděli spokojeně domů.
Mladí hasiči SDH Řepiště

Činnost mladých hasičů SDH Řepiště
Čas prázdninového volna jsme s některými jednotlivci
využili trochu aktivněji. V červenci jsme se zúčastnili v Brně
soutěže mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkou
a v dorostenecké kategorii v běhu na 100 m s překážkou.
Dorostenky se také zúčastnily českého poháru ve stovkách
v Bludově a v Kamenci u Poličky. Dále nás čekají ještě
šedesátky a stovky v Raškovicích a soutěž X – flame poháru ve stovkách v Moravském Berouně.
Novinkou pro nás byla soutěž pro mladé hasiče v TFA.
Podgodulský železný hasič junior byl první ročník, který
pořádal SDH Komorní Lhotka. Soutěžili jsme ve starší kategorii, kde se plnily silové úkoly na čas. Kluci mile překvapili svými výkony a dostali se těsně pod medailové pozice.
V kategorii děvčat si 1. místo vybojovala naše členka.
Schůzky mladých hasičů začínají od září, každý
pátek pro mladší i starší kategorii - od 16:30 do
18:30 hod.
Za kolektiv MH SDH Řepiště
Pavla Polachová
14
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

Akce pro děti v měsíci červnu
Výlet do Sviadnova
Výlet pro řepišťské děti se vydařil i letos. Ve středu
20. června jsme vyrazili autobusem do Obce Sviadnov.
Návštěvu jsme zahájili prohlídkou obecního úřadu za doprovodu Věry Volné, kde jsme se dozvěděli o památkách
a historii obce, ale i o
životě starších a mladších občanů. Všichni
žáci měli tu čest pozdravit pana starostu. Rozloučili jsme se s pí Věrou
a autobusem jsme se
přepravili do místní jízdárny. Projížďka na
koni, prohlídka areálu
jízdárny se dětem líbila
nejvíce z celého dne.
Oběd zakončil náš super výlet. Děkujeme
Obci Řepiště za finanční podporu a těšíme se
v příštím školním roce
na další návštěvu v jiné
obci Regionu Slezská
brána.
Hurá prázdniny
Ve středu 13. 6.
jsme pro děti připravili
bezpečnostní akci "Hurá
prázdniny", kterou navštívili žáci základní školy Řepiště. Počasí nám
nepřálo a tak jsme využili prostor místní tělocvičny. Cílem akce bylo
připomenout dětem
bezpečnostní pravidla
a chování hlavně o blížících se prázdninách.
Děti nás však mile překvapily, uměly telefonní
čísla hasičů, záchranářů
i policistů nazpaměť,
uhádly všechny dopravní značky a dokonce věděly, jak řešit dopravní
situace na silnicích, cyklostezkách. A to nebylo

vše. Pracovnice Červeného kříže měly připraveny úkoly pro
záchranu života při utonutí, zástavě dechu, … Děkujeme Obci
Řepiště, která byla finančním partnerem akce. Všem přejeme
hezký zbytek prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

a OBEC ŘEPIŠTĚ

Ukázky volnočasových aktivit:
 DDM Vratimov (nabídka kroužků)
 doprovodné hry, soutěže
 skákací hrad
Akce za každého počasí.
kontaktní osoba: Renáta Míčková
739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz
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Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka Řepiště
nabízí ve školním roce 2018/2019 zájmové útvary
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově ZŠ, tělocvičně Řepiště a restaurace U Máně.
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 17. 9. do 21. 9. 2018.
Bližší informace a přihlášky od 3. 9. 2018 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz
Robotek

Radoslav Kaduk

V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly
mezi jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

8 – 11 let (děti ze ZŠ Řepiště)
Pondělí 16:00 – 17:00 hod. – třída ZŠ
Děti se naučí měřit na multimetru, postaví si vlastní
elektrárnu, praktické využití obnovitelných zdrojů energií,
budou bezpečně kreslit el. proudem, naučí se sériové
a paralelní zapojení fotovoltaického článku, využijí základní stavební prvky robotických stavebnic, atd.

Taneční klub BAILARINAS

Mažoretky Žížalky
Anna Grossmannová,

Dominika Matušková
5 – 10 let - stávající a nové členky
Úterý 17:00 – 18:00 hod. - malá tělocvična
Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy. Děti
v druhém školním pololetí se účastní soutěží a vystoupení na veřejnosti. Přijímáme nové zájemkyně o mažoretkový sport 

Natalia Vazquezová

6 -14 let
Pondělí 15:30 – 17:00 hod. – sál restaurace U Máně
Založili jsme moderní taneční klub, přijďte mezi nás.
Připravujeme pro vás zajímavé taneční choreografie, plánujeme soutěže a vystoupení pro širokou veřejnost. Balet + gymnastika, sestavy na hudbu, sóla, dua, malé
i velké formace.

Badminton III. - pokročilí

Včelaříci

Mgr. Jan Kukučka

6 – 11 let
Čtvrtek 15:00 – 16:00 hod. – třída ZŠ
Kroužek by měl probudit zájem dětí o přírodu a vztah
ke včelám. S dětmi se seznámíme s životem včel v různých obdobích roku, řekneme si informace o ošetřování
včel a vyzkoušíme si nezbytné práce a dovednosti potřebné pro chov včel. V rámci kroužku si uděláme i cestu do přírody, prohlídku úlů a na závěr si každý odnese
sladkou odměnu v podobě sklenice vlastnoručně vytočeného medu. Možný je také víkendový výlet do včelařského muzea v Chlebovicích.

Petr Nademlejnský

12 – 18 let
Pondělí 17:00 – 18:00 hod. - velká tělocvična
Badminton - údery, čtyřhra, dvojhra, taktika hry. Nutnost vlastní rakety!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu.
V průběhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly
mezi jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Kin-ball

Klára Pastorková

8 – 15 let
Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. - velká tělocvična

Badminton I. – začátečníci
Bc. Marcela Grácová,

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

Kin-ball je nová míčová hra, která se hraje s míčem
o průměru 1,22 m. Je poměrně fyzicky náročná a přitom
nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Tím,
jak se kinball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně
dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě
strategické uvažování.

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

Hrátky na klavír – starší 

Mgr. Hana Kukučková

8 – 18 let
Pátek 15:00 – 16:00 hod. – třída ZŠ

Badminton II. – mírně pokročilíBc. Marcela Grácová,

Richard Klímek
10 – 15 let - stávající členové 
Úterý 15:30 – 16:30 hod - velká tělocvična

Hrátky na klavír – mladší

Mgr. Hana Kukučková

předškoláci – 2. třída
Pátek 16:00 – 17:00 hod. – třída ZŠ

Badminton - údery, čtyřhra, dvojhra, taktika hry. Nutnost vlastní rakety!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu.

Naučit se vnímat hudbu, rytmus, vytvořit si k hudbě
kladný vztah, umět si zahrát písničku a tu doprovodit
16
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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.
Děti budou potřebovat notový sešit a notýsek na zapisování.

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu
17. 9. (pondělí) – 21. 9. (pátek)
•
		
•
•

kroužky dle platného rozvrhu
viz. www.ddmvratimov.cz
možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků

Kurzy pro širokou veřejnost
Přijďte se odreagovat a odpočinout, trochu jinak než jste zvyklí!
Začínám již v týdnu od 17.9.2018!
Přihlásit se můžete osobně ve Výtvarném centru Magma (v budově bývalé MŠ vedle
tzv. “Kaféčka“ - v dílně Keramika), na Obecním úřadě nebo také na tel. č. 728 852 488.
Děti z MŠ a ZŠ budou mít přihlášky u svých třídních učitelek na školách.
Ostatní zájemci (dospělí, mládež, důchodci, ženy na MD…) budou mít první schůzku v úterý
dne 18.9.2018 v 17,00 hod. v dílně Keramiky nebo dle. tel. domluvy (tel. č. 728 852 488).
Cena zůstává stejná: pro MŠ 500,- Kč za pololetí, pro děti ze ZŠ 700,- Kč za pololetí,
pro dospělé a ostatní zájemce 150,- Kč za 1,5 hod výuky.
Na setkání s Vámi se těší
ing. Šárka Šodková

Pozvánka na Krmášové slavnosti
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na tradiční Krmášové slavnosti, které se v letošním roce budou konat
v sobotu 8. září 2018. Místem konání zůstává okolí osvětového domu a hasičské zbrojnice.
Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení, které zajistí prověření odborníci.
Odpoledním programem Vás provede Bob a večer se můžete těšit na Acustrio Václava Fajfra.
Bližší informace se dozvíte na plakátech.
Součástí sobotního odpoledne bude samozřejmě vyhlášení vítěze o nejlepší domácí pálenku
„Konečného kalíšek“. Proto vyzýváme všechny zájemce, ať už tradiční soutěžící tak nováčky,
aby své vzorky označené jménem, adresou a druhem pálenky doručili
do pátku 7. září 2018 do 12 hodin na obecní úřad.
Na setkání s Vámi se těší organizátoři.
Za místní sdružení ODS
Ing. Jarmila Jusková
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Společenský dům s restaurací

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.

v Řepištích nabízí pořádání:
rodinných oslav
svatebních hostin
smutečních hostin
firemních setkání
školních srazů
školení
večírků
apod.

VÝRÁBÍME:




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

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

GARÁŽOVÁ VRATA
dvoukřídlá, výklopná
Zajišťujeme i montáž.
www.VRATA‐OSTRAVA.cz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Denně pro naše hosty připravujeme
obědové menu,
znamenitou minutkovou kuchyni,
doplněnou dezerty,
zákusky a výběrovou kávou.

POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ



napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, ohřev
klece pro křepelky, pasti a sklopce, atd.

www.umane.cz
tel.: +420 602 308 812

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
tel.: 722 550 000. Otevřeno v pracovní dny 8‐15 hod.

Dřevěné, hranaté brikety RUF, bukové
za cenu 54,‐ Kč / 10 kg
Vynikající výhřevnost, minimální popelnatost, dobrá skladovatelnost
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o., Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538,
e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení PÁRTY STANY
o rozměrech 6 m x 12 m, 6 m x 8 m, vhodné na rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce.
Více informací: BT ‐ MARKET s.r.o., Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538,
e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz
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chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Cestovní
pojištění

Zdraví
Program
slev
a výhod

Bonusy

Lékař na
telefonu

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září

MÍSTNÍ FIRMA DODÁVÁ A MONTUJE NA KLÍČ:

PRODÁM

Klimatizace a tepelná čerpadla světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.

byt 2 + 1 ve Vratimově,

ulice Frýdecká 609, 3. poschodí.

DOPRAVA ZDARMA
volejte na: 724 029 987
pište na: klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

Tel. kontakt:

736 675 898
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