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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 27.2.2019 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
61. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje ověřovateli zápisu pana Davida Hrbáčka a pana Josefa Kukučku
a zapisovatelem paní Michaelu Kusákovou.
62. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce za rok 2018, rozpočtové opatření č. 6/2018, investiční projekty, dotace, rezervy,
stav majetku,
5. Rozpočet obce na rok 2019,
6. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2023,
7. Plánované investiční a neinvestiční projekty obce
v r. 2019, informace o stavu přípravy a realizace
projektů obce,
8. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2019
(kultura, sport, spolky),
9. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. a 3. výzva,
10. Provozování budovaných splaškových kanalizací
v obci Řepiště,
11. Hospodaření s majetkem obce, převody pozemků
do majetku obce,
12. Různé,
13. Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje – informace z VH,
14. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
15. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
16. Závěr.
63. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.12.2018.
64. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 23.1.2019.
65. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 11.2.2019.
66. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 119
odst. 3 písm. c) zákona o obcích pověřuje kontrolní
výbor kontrolou smluv uzavřených obcí Řepiště
včetně všech uzavřených dodatků k nim a kontrolou jejich následného plnění, s výjimkou pracovních
smluv zakládající pracovní poměr.
67. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31.12.2018:
- výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce
Řepiště:
		 celkové příjmy: 42.499.628,76 Kč,86,40 % rozpočtu
		 celkové výdaje: 54.013.401,68 Kč, 73,36 % rozpočtu
		 saldo (rozpočtový schodek): 	
-11.513.772,92 Kč,

-		 r e ze r v u o b c e z p ř e d c h oz í c h l e t c e l ke m
83.802.816,07 Kč, v tom stav na účtech obce
k 31.12.2018 celkem 42.451.273,62 Kč,
-		 výši pohledávek celkem 1.483.162,34 Kč,
-		 zprávu o realizaci investičních projektů v r. 2018
v celkové výši 36.734.129,52 Kč,
-		 zprávu o získaných dotacích v r. 2018 ve výši
8.225.118,69 Kč.
68.		 Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 6/2018 dle přílohy: snížení příjmů
rozpočtu o 57.000,- Kč, snížení výdajů rozpočtu
o 57.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
		 Příjmy celkem
49.191.000,- Kč,
		 Výdaje celkem
73.625.000,- Kč,
		 Rozpočtový schodek
- 24.434.000,- Kč,
		Financování
24.434.000,- Kč.
69. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet
obce Řepiště na rok 2019 dle přílohy:
		 Příjmy celkem
73.065.000,- Kč,
		 Výdaje celkem
139.137.000,- Kč,
		 Rozpočtový schodek
- 66.072.000,- Kč,
		Financování
66.072.000,- Kč.
		 Rozpočtový schodek ve výši 66.072.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a částečně půjčkou ze SFŽP.
70. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2019 ve výši 3.075.136,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.129.336,- Kč.
71. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení
částky 60.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu obce na rok 2019 do Zaměstnaneckého fondu.
72. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
realizaci aktivit obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2019 v souladu se schváleným rozpočtem.
73. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2019 – 2023.
74. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2019, na projekt „Obnova místní komunikace
č. 7b, ul. Zemědělská v obci Řepiště“, celkové náklady
2.096.491,- Kč, požadovaná dotace 1.467.540,- Kč,
realizace do 31.12.2019, a pověřuje starostu v případě
schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
75. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“.
76. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje úhradu
nákladů spojených s vydání územních souhlasů
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kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí na
budoucí kanalizační řád v rámci staveb „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“ z vlastních prostředků obce Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje celoplošnou
úpravu povrchu místních komunikací dotčených
výstavbou kanalizací u projektů „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“ a „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa“, a to včetně části místní komunikace
ul. Lipová na k.ú. Horní Datyně po křižovatku
s ul. V Údolí (cca 180 bm délky).
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu ŽPZ/02/2019 na projekt „Řepiště – studie
odvádění a likvidace odpadních vod a nakládání se
srážkovými vodami“, celkové náklady 254.000,- Kč,
požadovaná dotace 190.000,- Kč, termín realizace
do 15.9.2020 a pověřuje starostu v případě schválení dotace přijmout dotaci a podepsat smlouvu
o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu Stavební úpravy ZŠ
Řepiště – PD.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu Římskokatolické farnosti Vratimov „Revitalizace dřevěného kostela sv.Michaela
Archanděla v Řepištích“, CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_0
59/0004368 podpořeného z EU z programu IROP
a uzavření kostela po dobu rekonstrukce.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj
z programu RRC/05/2019 na projekt „Rozšíření
víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec“,
celkové náklady 1.060.000,- Kč, požadovaná dotace
400.000,- Kč, termín realizace do 31.12.2019 a pověřuje starostu v případě schválení dotaci přijmout,
podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a realizovat
projekt.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání
žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2019, na projekt „Veřejné hřiště Rakovec“,
celkové náklady 891.297,- Kč, požadovaná dotace
623.900,- Kč, realizace do 31.12.2019, a pověřuje
starostu v případě schválení dotace dotaci přijmout
a projekt realizovat.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dokončení
přípravy realizace projektu „Komunitní dům Řepiště
– byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ do stavu uskutečněného zadávacího řízení
s tím, že rozhodnutí o výběru účastníka k uzavření
smlouvy o dílo provede zastupitelstvo obce; v rámci
zadávacího řízení bude v zadávací dokumentaci
zapracována možnost zrušit zadávací řízení před
rozhodnutím o výběru.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí registraci dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na
projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Řepiště v dotačním programu EFEKT 2019“, celkové
uznatelné náklady 2.540.514,- Kč, navržená dotace
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1.270.257,- Kč, realizace do 31.12.2019, a pověřuje
starostu dotaci přijmout a projekt realizovat.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Řepiště v dotačním programu EFEKT 2019“, celkové
náklady 2.983.494,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pověření pana
Rostislava Kožušníka, Nad Datyňkou 210, Řepiště,
starosty obce, určeným zastupitelem pro územní
plán a s ním spojené úkony pro volební období
2018-2022.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořizování Změny č.1 Územního plánu
Řepiště a zpracovaném návrhu Změny č.1.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu záměru přístavby požární zbrojnice v Řepištích, a to nově
v souladu s architektonickou studií Ing.arch.Petra
Lichnovského z r. 2016 a pověřuje místostarostu
obce přípravou projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o získání grantu z EU prostřednictvím Výkonné
agentury pro inovace a sítě pověřené Evropskou
komisí na projekt WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách v obci Řepiště ve
výši maximálně 15.000 EUR formou jednorázového
příspěvku na realizaci hotspotů ve veřejných budovách a na veřejných prostranstvích, realizace do
18 měsíců od podepsání dohody, tj. od 15.2.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pořízení studie řešení obecních ploch v okolí Společenského
domu s restaurací U Máně.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
plánovaných investičních projektů obce v r. 2019
v celkové výši 119.569.000,- Kč dle přílohy.
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. D1/2019.
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. D2/2019.
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. D3/2019.
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. D4/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov,
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příspěvková organizace, na nákup vybavení a na
organizaci schválených aktivit a akcí v r. 2019 ve
výši 43.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D5/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., v celkové výši
82.000,- Kč, a to na spolufinancování akce Muzikantské veselí ve výši 30.000,- Kč a na spolufinancování Letního koncertu filmové a populární hudby
ve výši 52.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D6/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana …, bytem …, …,
na financování nákladů spojených s vystupováním
pěveckého sboru v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
Klubu seniorů Řepiště prostřednictvím výborem
pověřené osoby paní …, bytem …, …, na činnost
a aktivity Klubu seniorů Řepiště v roce 2019 ve
výši 30.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D8/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 126.500,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť
a budovy ve výši 76.500,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D9/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště v celkové výši 100.000,- Kč, a to na činnost
soutěžního družstva mužů ve výši 10.000,- Kč a na
práci s mládeží ve výši 90.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D10/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pěveckému sdružení TEATET prostřednictvím pověřené
osoby paní …, bytem …, …, na financování nákladů
spojených s činností pěveckého sdružení v roce
2019 ve výši 10.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D11/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
spolku Po súsedsku, Neužilní 278, 739 21 Paskov,
IČ 03597741 na spolufinancování nákladů na pořádání 6. folklorního bálu v Paskově ve výši 5.000,- Kč
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D12/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci
společnosti ManaArt, s.r.o., Frýdecká 637/13,
739 32 Vratimov, IČ: 06380492, na podporu pořádání kulturních, společenských a naučných akcí pro
občany obce ve společenském sále Společenského
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domu s restaurací U Máně ve výši 135.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2019.
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. D14/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/
0.0/17_067/0005161 ve výši 75.000,- Kč na základě
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště č. D15/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci, že celkem bylo podpořeno v rámci dvou výzev
projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ v letech 2016 – 2019 včetně smlouvy č. D15/2019
celkem 33 projektů v celkové částce 246.826,- Kč
z rozpočtu obce Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje spolufinancování výměny kotlů na území obce Řepiště
pro vlastníky rodinných domů nacházejících se na
území obce Řepiště v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ ve
výši 7.500,- Kč na dílčí projekt prostřednictvím
Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy
o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ uzavřené
s Moravskoslezským krajem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje řešit provozování splaškových kanalizací a ČOV v obci Řepiště
oddílným modelem provozování a pověřuje starostu
obce zajistit výběr provozovatele.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků parc. č. 1494 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 2898 m² a parc. č. 968 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 1358 m², oba k.ú.
a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od prodávajícího pana …, bytem …, za sjednanou kupní cenu 297.920,- 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 stávajícími místními komunikacemi ul. U Nového lesa a ul. Osadní.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku parc.č. 774/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 791 m², k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství a zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty pro prodávající jako
oprávněné a kupující jako povinného, od prodávajících: pan …, pan …, paní …, a paní …, podíl 1/6, za
sjednanou kupní cenu 55.370,- Kč a úhradu nákladů
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru
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nemovitostí na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemek je kupován v obecném zájmu
jako pozemek pod veřejně přístupnou účelovou
komunikaci napojenou na ul. Cihelní.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného o inflaci 2,1% pro rok 2019 u uzavřených smluv
o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště,
ve kterých je zvýšení nájemného zakotveno.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající
se zvýšení nájemného o inflaci 2,1% pro rok 2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje úkoly pro
místostarosty obce dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště nesouhlasí s úplatným
převodem vlastnického podílu 2/8 na pozemku
parc.č. 1411/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 399 m² k.ú. a obec Řepiště, ve vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem
státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,

117.

118.

119.
120.

128 00 Prahaˇ, na obec Řepiště, pozemek je pozemkem pod stávající místní komunikací č. 5d,
ul. Nad Datyňkou, a pověřuje starostu řešit bezúplatný převod pozemku do majetku obce Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s umístěním
sídla Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, IČ: 72567091, na adrese Mírová 178,
Řepiště v souvislosti s volbou Rostislava Kožušníka,
starosty obce Řepiště, předsedou tohoto spolku dne
21.2.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu Centra společných služeb.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí předběžný termín konání 4. zasedání zastupitelstva obce
v dubnu nebo v květnu 2019 s tím, že termín bude
stanoven s ohledem na průběh veřejné zakázky na
dodavatele stavebních prací na projekt „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa.

Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa
stoky: stoka A - úseky kolem potoka a v zahradách, stoka
A9.1 na ul. Bratří Musálků, stoka A12 na ul. Oldřicha Stibora. Probíhá realizace veřejných částí domovních přípojek na již zrealizovaných stokách. Dále obec pokračuje
v postupném vyřizování územních souhlasů pro domovní
části kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti pro
jejich majitele. Upozorňujeme občany, že vlastní napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci bude probíhat
až po ukončení realizace, předpoklad nejdříve od října
2019.
Realizaci kanalizace komplikují kolize s četnými podzemními inženýrskými sítěmi, souběh prací s rekonstrukci vodovodní sítě, kterou provádí společnost SmVaK
Ostrava a.s. (na ul. Slezská a Zemědělská) a havarijní stav
některých úseků stávající dešťové kanalizace. Na stoce
A9.1 na ul. Bratří Musálků je nutno provést přeložku vody
v délce 140 m. Zhotovitel provádí průběžné čištění a dosypávání komunikací. Bohužel při sněžení a deštivém
počasí se to vždy ideálně nedaří. Další komplikací jsou
změny v kanalizačních přípojkách jednotlivých nemovitostí.
Aktuální plán prací a další důležité informace zveřejňujeme minimálně každý pátek na webových stránkách
obce www.repiste.eu či prostřednictvím mobilního rozhlasu. V případě nutnosti konzultovat napojení vaší nemovitosti, nových požadavků na zřízení kanalizační přípojky pro stavební pozemky či jiných podstatných
skutečností se obracejte na referentku pro investiční
rozvoj obce Ing. Libuši Žídkovou, osobně v kanceláři na
OÚ, e-mail: zidkova@repiste.eu, tel. 558671925. Omlouváme se za komplikace spojené se stavbou a děkujeme
za trpělivost, ochotu a vstřícnost při řešení problémů.
Rostislav Kožušník, starosta

Vážení občané, dovolte mi, abychom vás informovali
o postupu prací právě probíhající investiční stavby „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“.
Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace
v délce 5,1 km a výstavba ČOV pro 800 EO v centrální
části obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
životní prostředí. Dotace z EU bude činit 31,145 mil.Kč,
dotace z Moravskoslezského kraje bude činit 3 mil. Kč.
Celkové náklady budou činit cca 84 mil. Kč. V rámci projektu obec řeší i opravy stávající dešťové kanalizace a následné celoplošné opravy asfaltových komunikací dotčených stavbou. Obec má na projekt výhodnou půjčku ze
SFŽP ve výši 14,7 mil. Kč. Realizace stavby do září 2019.
Zhotovitelem stavby je sdružení společností Firesta
a ARCO. Staveniště bylo předáno zhotoviteli ke dni
3.9.2018. Práce jsou realizovány v souladu s předloženým
harmonogramem prací dle SoD, který předpokládá dokončení stokové sítě kanalizace vč. přípojek do 31.7.2019,
dokončení ČOV do 16.8.2019 a provedením asfaltových
povrchů komunikací v 7 – 8/2019.
Ke konci března 2019 byla dokončena betonáž nádrží sdruženého objektu biologického čištění ČOV, včetně
provedení zkoušek těsnosti, zhotoveny základy pro provozní budovu ČOV, realizováno bylo 2,3 km kanalizace.
Dále byla provedena oprava dešťové kanalizace na ul.
Sportovní, Bratří Musálků, Vinohradské a Výstavní v celkové délce cca 200 m. V současnosti jsou realizovány
5
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Revitalizace dřevěného kostela
sv. Michaela Archanděla v Řepištích
V březnu 2019
byly zahájeny stavební
a další práce na projektu „Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích“. Projekt
řeší kompletní stavební obnovu památky, restaurování částí
kulturní památky a movitých součástí interiéru, zabezpečení
a požární signalizaci, digitalizaci památky a vytvoření expozice (vitríny) s historií kostela. Celkové náklady projektu jsou
téměř 11 mil. Kč. Projekt je spolufinancován dotací z EU
z Integrovaného regionálního programu. Investorem a příjemcem dotace je vlastník nemovité kulturní památky Římskokatolická farnost Vratimov. Obec Řepiště je partnerem projektu. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2019.
V neděli dne 3. března 2019 proběhla v kostele poslední mše svatá před zahájením obnovy a od 15 hod.
pak benefiční koncert. Na koncertu za hojné účasti občanů vystoupili místní umělci a umělecké spolky. Výtěžek
z koncertu byl 24 tis. Kč a je určen na spolufinancování

projektu. Mnohokrát
děkujeme všem, kdo
přispěli. Na obnovu
památky mohou
občané či firmy v průběhu realizace přispět prostřednictvím darů přímo na účet farnosti u České spořitelny
č. ú. 16 84 17 93 59 / 0800 či prostřednictvím darovacích
smluv s možností odečtu z daní. Darovací smlouvy
jsou k dispozici u pana faráře P. Mgr. Adriana Wykręta
(e-mail: adriano_75@post.cz , tel. 734 683 651).
Dále bychom rádi rovněž poděkovali všem občanům,
kteří přišli pomoci s vystěhováním interiéru kostela. Byli
jsme mile překvapeni, kolik vás přišlo pomoci, a proto jsme
byli rychle hotovi. Velké díky vám všem.
Pravidelné bohoslužby se po dobu rekonstrukce kostela konají ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně, a to každou neděli v 10.45 hod.
P. Mgr. Adrian Wykręt, farář
Rostislav Kožušník, starosta

Rozpočet obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 3. zasedání konaném dne 27.2.2019 schválilo po předchozím zveřejnění
rozpočet obce Řepiště na rok 2019. Rozpočet je sestaven
jako schodkový. Příjmy celkem jsou ve výši 73.065.000,- Kč,
výdaje celkem jsou ve výši 139.137.000,- Kč, rozpočtový
schodek je ve výši mínus 66.072.000,- Kč, financování na
úhradu rozpočtového schodku je ve výši 66.072.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 66.072.000,- Kč bude uhrazen
finančními prostředky z minulých let a částečně půjčkou ze
SFŽP.
Důvodem tak vysokého rozpočtového schodku jsou
plánované velké investice do obecního majetku, které se po
dlouhých několikaletých přípravách začaly či začnou realizovat. Největší z nich jsou realizované projekty Kanalizace
a ČOV 1.et. a 6.et. za cca 88 mil. Kč, předpokládané zahájení výstavby Komunitního domu Řepiště za cca 22 mil. Kč
(cca 40% nákladů v r. 2019), celoplošné opravy komunikací po výstavbě kanalizaci za cca 6,5 mil. Kč, výměna svítidel
VO za úsporné ledkové za 3,6 mil. Kč, další menší projekty
(výkupy pozemků pod komunikacemi, realizace veřejného
hřiště v Rakovci, odkoupení technologie pěstitelské

pálenice, vybudování veřejných hotspotů v centru obce)
a projektová příprava několika velkých obecních projektů
(Úpravy průtahu silnice II/477, studie řešení odpadních vod
ve zbylé části obce, stavební úpravy ZŠ Řepiště, Komunitní
dům Řepiště DPS, rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice). Běžné výdaje jsou ve výši 19,768 mil. Kč
(34,337 mil. Kč vč. vratek DPH), kapitálové výdaje (investice)
jsou ve výši 119,569 mil. Kč (104,8 mil. Kč po odpočtu DPH).
Celková příjmová stránka rozpočtu se skládá: z daňových příjmů obce (podíl na sdílených daních) ve výši
32,845 mil. Kč, nedaňových příjmů (příjmy z vlastní činnosti obce) ve výši 4,895 mil. Kč a dosud schválených
dotací ve výši 35,325 mil. Kč. Obec má k 1.1.2019 poskytnutou půjčku ze SFŽP na projekt Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.et. v celk. výši 14,710 mil. Kč, 2018 čerpáno
2,181 mil. Kč, splatnost 2021-2031.
Bližší podrobnosti a celkový schválený rozpočet na
rok 2019 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky
2019 – 2023 najdete na webových stránkách obce https://
www.repiste.eu/obec-mistni-sprava/schvaleny-rozpocet.
Rostislav Kožušník, starosta

Dotace pro spolky a sdružení na rok 2019
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání dne
27.2.2019 schválilo dotace pro spolkovou a zájmovou činnost a podporu volnočasových aktivit na rok 2019 a dále
dotace na podporu kultury, společenských a naučných

akcí, a to v celkové výši 616.500,- Kč. Z této částky je
velká část ve výši 218.000,- Kč určena účelově na přímou
podporu dětí a mládeže. Zastupitelstvo obce tímto způsobem od r. 2012 finančně podporuje každoročně
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spolkové a zájmové činnosti svých občanů a našich dětí.
Další podpory jsou ve vytváření zázemí pro tyto činnosti
a další přímé i nepřímé formy podpory.

-

Schválené dotace:
- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Paskov,
na podporu včelařství ve výši 10.000,- Kč
- Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horní
Datyně, na podporu včelařství ve výši 5.000,- Kč,
- Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., na zajištění
provozu a údržbu myslivecké chaty ve výši 15.000,- Kč,
- Základní umělecká škola Vratimov na nákup hudebních
nástrojů ve výši 20.000,- Kč,
- Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace,
na nákup vybavení a na organizaci schválených aktivit
a akcí v r. 2019 ve výši 43.000,- Kč,
- Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., v celkové výši
82.000,- Kč, a to na spolufinancování akce Muzikantské veselí ve výši 30.000,- Kč a na spolufinancování
Letního koncertu filmové a populární hudby ve výši
52.000,- Kč,
- Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště na financování nákladů spojených s vystupováním pěveckého sboru v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč,
- Klub seniorů Řepiště na činnost a aktivity Klubu seniorů Řepiště v roce 2019 ve výši 30.000,- Kč,

-

-

-

-

TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 126.500,- Kč, a to na
činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy ve výši 76.500,- Kč a na práci s mládeží ve výši
50.000,- Kč (dotace schválena v poloviční výši, zbytek
bude projednáno po doložení chybějících dokladů),
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Řepiště v celkové výši 100.000,- Kč, a to na činnost soutěžního družstva mužů ve výši 10.000,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 90.000,- Kč,
pěvecké sdružení TEATET na financování nákladů spojených s činností pěveckého sdružení v roce 2019 ve
výši 10.000,- Kč,
spolek Po súsedsku na spolufinancování nákladů na
pořádání 6. folklorního bálu v Paskově ve výši 5.000,- Kč,
ManaArt, s.r.o. na podporu pořádání kulturních, společenských a naučných akcí pro občany obce ve společenském sále Společenského domu s restaurací
U Máně ve výši 135.000,- Kč,
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, na podporu ekologických aktivit žáků školy ve
výši 5.000,- Kč.

Věříme, že poskytnuté finanční prostředky podpoří
spolkovou a zájmovou činnost a přinesou spolkům, sdružením i obci užitek.
Rostislav Kožušník, starosta

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
III. poslední výzva
Informace občanům naší obce k problematice výměny kotlů
pomocí kotlíkových dotací – III. výzva.
Z dotace lze uhradit:
- Nový zdroj tepla
- Otopnou soustavu
- Rekonstrukci otopné soustavy včetně regulace, měřeni a úpravy komínů
- Projektovou dokumentaci

Je obecně známo, že od 1. září 2022 bude platit zákaz
používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. Občané naší obce
realizovali doposud v rámci kotlíkových dotací 1. a 2. výzvy
celkem 33 projektů a obdrželi finanční částku ve výši
246.826,- Kč.
Ministerstvo životního prostředí spouští v současné
době v rámci III. výzvy pilotní projekt bezúročných půjček
na výměnu kotlů, který má podpořit hlavně ty domácnosti, které nemají okamžité finanční prostředky na realizaci
projektu výměny kotle. Tyto domácnosti budou mít možnost dopředu požádat své obce o tzv. kotlíkovou půjčku.
Tato půjčka bude bezúročná. Půjčku lze kdykoliv předčasně splatit. Maximální doba splácení je 10 let.
Ukončení výměny nevyhovujících kotlů v domácnostech musí být do 30. 9. 2023.

V rámci projektu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – III. výzva“ schválilo zastupitelstvo obce Řepiště pro vlastníky rodinných domů, nacházejících se na
území obce Řepiště, spolufinancování ve výši 7.500,- Kč
na každý jednotlivý projekt.
Velmi důležité pro Vás, občany naší obce, je skutečnost, že se jedná o poslední výzvu, tedy poslední šanci,
jak splnit tuto zákonnou povinnost.
Váš zájem o III. výzvu kotlíkových dotací a pomoc zafinancování formou bezúročné půjčky chceme zjistit pomocí dotazníku, který je přílohou tohoto příspěvku.
Vyplněný dotazník můžete v termínu do 30.4.2019
odevzdat na Obecní úřad paní Libuši Žídkové, referent pro
investice, tel.: 736 258 124.

Tato III. výzva se týká těchto uvedených projektů
- Tepelná čerpadla - 80 % způsobilých výdajů – nejvýše 200.000,- Kč
- Kotle na biomasu - 80 % způsobilých výdajů – nejvýše 200.000,- Kč
- Plynové kondenzační kotle - 75 % způsobilých výdajů – nejvýše 150.000,- Kč

Rostislav Kožušník, starosta
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DOTAZNÍK
Jméno, příjmení: .......................................................................................................................................
Adresa: .....................................................................................................................................................
Tel.: ...........................................................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................................................

1. Máte kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy?
2. Chcete využit výměnu nevyhovujícího kotle pomocí kotlíkové dotace – III. výzva?
3. Máte zájem na předfinancování nevyhovujícího kotle formou bezúročné půjčky?

!

Datum: ……………………………					……………………………………………..
										 Vlastnoruční podpis

Tělocvična Řepiště

Provoz hřiště s umělým
povrchem TJ Řepiště:

Mírová 555, Řepiště 739 31,
e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz
		

Velikonoce - Provozní doba

		

Pátek

19.4.2019

8:00-20:00

		

Sobota

20.4.2019

8:00-20:00

		

Neděle

21.4.2019

8:00-20:00

		

Pondělí

22.4.2019

Zavřeno

Po – Pá
od 15:00 do 22:00 hod.
So – Ne, svátky
od 8:00 do 20:00 hod.
		 CENA:		
-

Náhradní termíny možno domluvit
se správci tělocvičny.
Přejeme Veselé Velikonoce.
-

Pavla Polachová, Eduard Oslejšek

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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Informace k volbám do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat
okrskové volební komisi tento průkaz.
Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
EP obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský
průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Právo volit
(1) Právo volit na území České republiky do Evropského
parlamentu má každý občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan
jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Seznam voličů vede
obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Občan jiného státu, který má právo
hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu
voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
u obecního úřadu nejpozději do 14.04.2019.
(2) Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
(3) Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Jak volič hlasuje?
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá
do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 2 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na jeho posouzení vliv.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Kdy se volby konají?
Hlasování bude probíhat v pátek 24. května 2019 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Kde můžete volit?
Volební místnost: Základní škola Řepiště, Mírová
56, 739 31 Řepiště
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (e-mail: obec@repiste.eu, kusakova.repiste.eu, tel.: 558 671 925, mobil 601 528 638) a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou.

Hlasování na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode
dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb, tj. do středy 17. května 2019 do
16.00 hodin obecnímu úřadu, u kterého je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 22. května 2019 do 16.00 hodin; obecní úřad v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 9. května 2019, předá osobně voliči

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 21. května 2019. Ve dnech
voleb budou hlasovací lístky taktéž k dispozici v každé
volební místnosti. Volič hlasující na voličský průkaz obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
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vé schránky Obecního úřadu Řepiště: q98axt7.
Elektronická podání musí být stejně jako podání písemná doručena nejpozději do 17. května 2019. Později doručeným žádostem bohužel nebudeme moci
s ohledem na příslušná ustanovení zákona vyhovět.

nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vzor žádosti o voličský průkaz je k dispozici http://www.repiste.eu
Občané Řepišť mohou o voličský průkaz žádat:
• osobně – nejpozději do 22. května 2019, 16:00 hodin
na Obecním úřadě v Řepištích. Upozorňujeme, že voličský průkaz může být vydán nejdříve 9. května 2019.
• písemně – v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče je třeba žádost nejpozději do 17. května
2019 doručit na adresu:
			 Obecní úřad Řepiště
			 Mírová 178
			 739 31 Řepiště
• v elektronické podobě – podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. ID dato-

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním
okrsku na území České republiky.
Ještě jednou upozorňujeme, že o voličské průkazy je
možno žádat ode dne vyhlášení voleb, ale vydávat se
mohou až od 9. května 2019.
Aktuální informace k volbám
Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, Českého statistického úřadu www.volby.cz
Michaela Kusáková, referentka

INFORMACE
VETERINÁRNÍ KLINIKY

Kontejner na sběr trávy
Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (pouze listí, tráva) bude začátkem dubna umístěn v areálu bývalého JZD.

Doba umístění: cca 9.4. až 31.10.2019.
Vzhledem k měnící se legislativě zákona neproběhne v obci Řepiště hromadné očkování psů proti
vzteklině. Bližší informace budou v příštím čísle Zpravodaje. Vakcinaci je možné provést na těchto pracovištích veterinární kliniky AlfaVet:

Tento kontejner slouží občanům Řepišť k ukládání hlavně posekané trávy a listí. Materiál slouží
v kompostárně společnosti OZO Ostravě k výrobě
substrátů a kompostů.

Je zakázáno zde umísťovat jakékoliv
větve (pařezy, celé tůje atd.)!!!

FRÝDEK-MÍSTEK
Veterinární klinika
Bruzovská 1852, 738 01 Frýdek-Místek
+420 558 632 435
klinika@veterinafm.cz
Po-Pá: 07:00-19:00 *
So-Ne: 13:00-17:00 *
Svátky: 13:00-15:00 *

V případě směsi trávy a větví již tento materiál nelze k výrobě kompostů použít, ale je odvezen
na běžnou skládku.
Při takto opakované nekázni občanů může
dojít k tomu, že tento kontejner bude z důvodu
nekázně několika občanů odvezen natrvalo!!!

Kontejner na sběr větví
Začátkem dubna bude nově a zkušebně přistaven kontejner na sběr větví na ul. Selská u hřiště U Mlýnku.

PASKOV
Veterinární ošetřovna
Nádražní 700, 739 21 Paskov
+420 777 185 200
Po-Pá: 14:00-16:00

Žádáme občany, aby do kontejneru odkládali
pouze větve!!! V žádném případě do kontejneru
neodkládejte trávu, listí a žádný jiný odpad. Větve
neodkládejte mimo kontejner!!!

VRATIMOV
Veterinární ošetřovna
Frýdecká 607, 739 32 Vratimov
+420 777 185 201
Po, St, Pá: 09:00-13:00
Út, Čt:
14:00-18:00

I v tomto případě platí, že při opakované nekázni občanů může dojít k tomu, že bude tento
kontejner natrvalo odvezen!!!
Rostislav Kožušník, starosta
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Akce pro seniory budou podpořeny z rozpočtu
Moravskoslezského kraje
náška „Zdravé stáří“ se zaměřila
na informace o vývoji věkové struktury
populace, zvláštnostech zdravotních problémů osob v seniorském věku a také
doporučením jak aktivním přístupem k životnímu stylu. K němu vybízel především doporučením
k pohybovým aktivitám, které pomáhají co nejdéle udržovat
dobré fyzické zdraví a pozitivní myšlení. U obou přednášek
mohli senioři klást a také kladli otázky k přednášeným tématům. Z jejich reakci po akcích bylo zřejmé, že byly pro
ně informačním přínosem a vhodně stráveným časem.
Co čeká do konce roku naše seniory dál? Pokud zůstaneme u vzdělávání, je třeba jmenovat přednášku o základech jógy, kterou přislíbili provést – opět ve Společenském
domu U Máně - zástupci školy jógy Karakal a několik lekcí kurzu základů práce na počítačích, který připravuje
obec ve spolupráci s naší základní školou. Obě aktivity
proběhnou po prázdninách a obec o nich bude informovat
na plakátech (např. na propagačním panelu ve Společenském domě U Máně) a na svých webových stránkách.
Již nyní je zřejmé, že velký zájem bude o výlety. Projekt
počítá hned se třemi. Dva navrhli samotní senioři, třetí
doporučila obec a senioři jej také přijali za svůj.
První z nich proběhne 31. května. Cílem jsou dvě místa na Hané. V Brodku u Konice to bude návštěva prodejny s bylinkami Naděje, které bude předcházet přednáška
vyhledávané bylinkářky paní Mgr. Jarmily Podhorné. Po ni
se autobus přesune do Čech pod Kosířem, které nabízí
na místním zámku vedle standardní prohlídky zámeckých
prostor také stálou expozici věnovanou filmové tvorbě
Zdeňka a Jana Svěrákových.
Hned o týden později, o víkendu 8. až 9. června, zamíří senioři do Východních Čech. Hlavním bodem programu bude návštěva poutního místa Neratov, kde především
členové Svatomichaelského pěveckého sboru plánují benefiční vystoupení. Kromě něj se podle časových možností přepokládá také návštěva dalších míst. V úvahu připadá
prohlídka mariánského poutního místa na Hoře Matky
Boží u Králik nebo prohlídka zámku v Litomyšli, jedné
z památek UNESCO České republiky.
Poslední, tentokrát menší výlet, čeká zájemce v rámci
akce nazvané „Den seniorů“. Jeho dopolední část předpokládá návštěvu dřevěného kostela v Kunčicích pod
Ondřejníkem, kde je možno shlédnout v jeho interiéru s průvodcovským výkladem ikonostas. Tato zvláštnost vyplývá
z původu kostela. Byl do Kunčic p. O. přenesen v období
tzv. První republiky z Podkarpatské Rusi, tehdejší součásti
Československa, kde původně sloužil pro potřeby řeckokatolických obřadů. Po návštěvě kostela proběhne podle
možnosti prohlídka ještě nějaké další regionální zajímavosti. Po návratu do Řepišť – do Společenského domu U Máně
– se senioři zúčastní kulturní programu zaměřeného na vystoupení amatérských divadelních souborů.

Koncem loňského roku vypsal Moravskoslezský kraj výzvu k podávání
žádosti o dotaci do „Programu na
podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019“. Obec
se rozhodla této výzvy využít. Po konzultaci se zástupci
seniorů vybrala v souladu s výzvou několik akcí (v projektové řeči správněji aktivit), které věcně popsala, sestavila
k nim potřebný rozpočet a v požadované podobě je jako
projekt podala na krajský úřad. Ten byl dále vyhodnocen
a na základě rozhodnutí zastupitelstva, které zasedalo
v březnu 2019, také schválen k financování.
Realizace mohla začít od 1. 1., tedy ještě před vlastním
schválením. Na vše, co se realizuje v takovémto případě do
schválení, tím pádem připadá určité riziko, že vynaložené
náklady by při zamítnutí žádosti mohly být hrazeny plně
z rozpočtu obce. Do období před schválením byly proto
zařazeny jen finančně méně náročné aktivity. Šlo o dvě
přednášky. Obě se konaly v sále Společenského domu
U Máně. V únoru to byla přednáška spolku Podané ruce
pod názvem „Canisterapie v praxi“. Účastníkům při ní byl
vysvětlen terapeutický vliv přítomností psů, včetně praktických ukázek práce canisterapeutických týmů. O měsíc
později k nám zavítal MUDr. Rostislav Sojka, primář geriatrického oddělení Městské nemocnice Ostrava. Jeho před-
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Většina nákladů všech aktivit je z převážné části pokryta dotaci Moravskoslezského kraje. Výjimkou je ubytování na dvoudenním výletu do Východních Čech, které
uhradí plně obec a náklady na stravování a občerstvení,
které si budou hradit účastnici akcí sami.
Když se rozhodovalo o tom, jak má být tento projekt
pojmenovat, líbil se seniorům nejvíce název „V klidu
a v pohodě“. Je to vyjádření jakéhosi pocitu, snad i nadhledu a životního postoje, který logicky patří ke zralému
věku. První akce potvrdily, že se k jeho průběhu opravdu hodí a nelze než celému projektu popřát, aby tomu
tak bylo pro řadové účastníky i pro organizátory všech
akci i nadále.

Miroslav Lysek, projektový manažer

12. ročník závodu O pohár starosty ve slalomu
Obec Řepiště se nachází v blízkosti Beskyd, bohužel
však nemá ve svém katastrálním území vhodný "kopec"
pro příznivce zimních sportů. Tento malý nedostatek se
však snaží obec již po mnoho let kompenzovat svým obyvatelům prostřednictvím závodu O pohár starosty ve slalomu. Ne jinak tomu bylo i v tomto roce.
Na Zlatníku nám letos počasí pro pořádání závodu
nepřálo - sníh nevydržel z důvodů teplého únorového
počasí. Na poslední chvíli se nám však povedlo zajistit
alternativu v podobě lyžařského areálu SKI Mezivodí
a 12. ročník závodu se tak mohl uskutečnit.
Letošního ročníku se zúčastnilo 37 závodníků v různých věkových kategoriích a třech disciplínách - lyžaři,
snowboardisté a samozřejmě jako každý rok nechyběli
také lyžníci. Pan Chyba a pan Nekoranec předvedli svůj
um na historických lyžích za což jim patří obrovský obdiv.
Výkony malých dětí byly také naprosto fantastické - myslím, že zkušenějším sportovcům v Řepištích vyrůstá opravdu veliká konkurence.
Vítězem 12. ročníku poháru starosty se stal Dalibor
Fajkus, který si tak mohl již po několikáte odvézt putovní

pohár domů. Ze zákulisí musím prozradit slova Dalibora,
který již dopředu avizoval, že putovní pohár přivezl ostatním závodníkům pouze ukázat a následně si jej opět odveze. :)
Chtěl bych velice poděkovat všem účastníkům za přátelskou atmosféru, která doprovázela celý závod a následné posezení ve společenském domě U Máně. Velké poděkování patří také všem členům organizačního týmu, bez
kterých by nebylo možné tuto událost zorganizovat.
Těšíme se na Vás v příštím roce, kdy plánujeme rozšíření o další kategorie.
Za kulturní a sportovní komisi obce Řepiště,
Roman Tomica
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Badminton
V sobotu
16.3.2019 se od
ranních hodin
začali v Řepištích sjíždět nadšenci badmintonu z širokého
okolí na tradiční
jarní badmintonový turnaj.
Tato událost se
již po mnoho let
těší velké oblibě
což potvrdil i fakt, že byla v letošním roce vyčerpána maximální možná kapacita naší tělocvičny - zúčastnilo se
5 ženských a 16 mužských týmů. Oblíbenost tohoto turnaje není způsobena nadstandardními cenami pro vítěze,
ale především přátelskou a férovou atmosférou, kterou se
snažila po mnoho let organizování této události podpořit

Sportovní a kulturní komise obce.
V ženské kategorii na letošním
turnaji zvítězily
Táňa Táborská
a Pavla Adamusová. Mužskou kategorii ovládli nejmladší účastnící
turnaje Martin
Slobodník a Adrian Velčovský, kteří ve finále porazili stálice Radka Šodka a Rostislava Pikonského.
Všem účastníkům turnaje děkujeme a těšíme se na
shledání v příštím roce.
Za Sportovní a kulturní komisi obce Řepiště,
Roman Tomica

Vítání občánků
V neděli 24. 3. 2019 proběhlo ve Společenském sále
s restaurací U Máně, již tradiční Vítání občánků. Přivítali
jsme šest nových občánků naší obce: Lauru, Davida,
Adinu, Huga, Ondřeje a Jana. Slavnostní odpoledne zpříjemnil hrou na klavír Jan Kaloč, krátký program plný písniček a básniček si pro rodiče připravily děti z Mateřské
školky pod vedením paní učitelky Jany Nožičkové.

Rodiče obdrželi pamětní listy spolu se stříbrnou medailí
ve tvaru čtyřlístku, děti krásné patchworkové deky z dílny KiddyLu - paní Lucie Volné a maminky jarní kytičku.
Poté vše stvrdili podpisem do pamětní knihy obce. Příjemné odpoledne svým fotoaparátem zvěčnila slečna
Michaela Petrošová.
Pavlína Kučerová, místostarostka
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Seniorské okénko
Sláva, jaro je tady. Letošní zima nebyla k nám příliš
krutá, ale přesto jsme se již všichni těšili na první jarní
sluníčko, které nás zahřeje, rozveselí, a zvláště nám starším, dodá náladu a sílu do dalších dní.
Již v únoru někteří naši senioři využili pozvání a byli
pochovat basu v Krmelíně a následně v Paskově a taktéž
jsme byli přivítat jaro na večírku ve Vratimově. Ve čtvrtek
21. února jsme navštívili Velký svět techniky v areálu Dolních Vítkovic a prohlédli si tamější expozice.
Rovněž jsme se zúčastnili přednášky o canisterapii,
v březnu pak jsme si poslechli přednášku odborníka na
geriatrii, primáře geriatrického odd. MUDr. Sojky, o zdravém životním stylu a řešení možných zdravotních problémů seniorů, které pro nás připravil a zajistil DDM ve Vratimově v rámci programu na podporu zdravého stárnutí.
Hodně zajímavostí jsme se dověděli a jediným stínem byla
malá účast na přednáškách.
Ve středu 6. března jsme si udělali exkurzi do Crystalexu v Karolínce, počasí nám přálo, v podnikové prodejně
jsme si nakoupili a krásný výlet zakončili ve Valašském
pivovaru v Kozlovicích.

Připravované akce:
Pátek 12. 4. 2019 – vědomostní soutěž pro seniory
Křížem krážem Slezskou branou, připravenou DDM.
Přijďte fandit našemu družstvu. Začátek v 15 hod. v Kině
Paskov.
Čtvrtek 25. 4. 2019 – bowling v Rakovci, sraz ve
13.30 hod.
Pátek 10. 5. 2019 – výroční členská schůze s oslavou
Dne matek, srdečně zveme všechny naše členy do Společenského domu U Máně v 15 hod.
Středa 29. 5. 2019 – zveme na již tradiční smažení
vaječiny u hasičárny. Sraz ve 14 hod. Přineste s sebou
3 vajíčka na osobu, dobrou náladu – vše záleží jen na vás
a počasí. Ostatní zajistíme my.
Pátek 31. 5. 2019 – zájezd do Brodku u Konice,
návštěvu fy Naděje – přírodní lékárny známé bylinkářky
Mgr. Jarmily Podhorné, připravil DDM v rámci programu
na podporu zdravého stárnutí. Bude zajištěn oběd, který
si každý hradí, bližší dispozice vám budou uvedeny později přes důvěrnice.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá

Příměstský tábor

Základní škola v Řepištích letos poprvé pořádala pro
děti jarní příměstský tábor. Z větší části byly aktivity této
akce hrazeny z projektu Operačního programu - Zařízení
péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory
r.č.CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Děti si tak mohly
zpříjemnit prázdninové dny zajímavými výlety a sportovními
aktivitami. Nenastal tak jediný den, kdy bychom s dětmi
nepodnikali dobrodružné výpravy plné záhad a překvapení.
První den jsme navštívili Funpark Žirafa v Ostravě. Ve
Funparku se nachází devadesát nejmodernějších atrakcí,
např. tobogány, kolotoče, motokáry a elektronická zvířátka, která dělala dětem radost z veselé projížďky.

V úterý jsme s dětmi navštívili krytý bazén v Brušperku,
kde jsme měli možnost se celé dopoledne koupat a užívat
si vodních radovánek.
14
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Středeční den byl pro děti plný překvapení a zajímavostí. Navštívili jsme útulek pro psy v Sedlištích. Děti donesly
psům pamlsky, deky a různé hračky. Paní chovatelka nám
vyprávěla o psím životě a pak nastala nejzajímavější část
dopoledne pro naše děti, které mohly nakrmit psy a některé mazlíčky si i pohladit.
Ke konci týdne děti čekala laser game v Ostravě. Jedná se o adrenalinovou hru, která je založena na simulaci

boje s prvky sci-fi. Chlapci se velmi těšili a dívky se nenechaly zahanbit, byly velké bojovnice. Poslední den jsme
pojali sportovně, jeli jsme do Jump parku. Trampolínové
dopoledne nám rychle uteklo a nastal závěr jarního tábora, tedy „hledání pokladu“. Děti odcházely domů spokojené a odnesly si nejen dárek, ale i plnou nůši zážitků.
Příští školní rok se budeme opět velmi těšit.
Vychovatelky

Dětský pirátský karneval
Dětský pirátský karneval, který pořádala Základní škola a Mateřská škola Řepiště s Klubem rodičů, se konal ve
Společenském domě U Máně v sobotu 9. února 2019 od
15:00 hodin. Sál společenského domu zaplnily v doprovodu svých rodičů, prarodičů i známých děti v úžasných
a nápaditých karnevalových kostýmech, nejen pirátského
stylu.
Karneval zahájily svým tanečním vystoupením mažoretky z Domu dětí a mládeže ve Vratimově. Celým sobotním
odpolednem provázel a bavil všechny zúčastněné „pirát
Jack Sparrow“. Do kouzelnického, soutěžního i tanečního
programu s názvem „Piráti z Karibiku“ se s nadšením zapojily děti i dospělí. Děti si vysoutěžily drobné dárečky, se
zaujetím se vrhly na pirátský poklad a největším překvapením pro ně byla bohatá tombola. Nechybělo výborné občerstvení v podobě koláčků, zákusků, chlebíčků a nápojů.
Karnevalové sobotní odpoledne bylo příjemným zpestřením víkendu a stejně jako děti, i my se těšíme na další
ročník karnevalových radovánek.

Programy EVVO v ZŠ
V souladu s plánem ekologické výchovy probíhají v základní škole již několik let programy spolku Rozchodník
z Ostravy. Naši prvňáčci v letošním školním roce poznávali divoká zvířata z lesa, druháci se v cyklu Roční období
seznamovali se zimní krajinou, třeťáci zjišťovali, jaký význam má les a čtvrťáci sledovali proměny hmyzu.
Organizace Rozchodník nabízí také terénní programy,
které umožňují poznávat ekosystémy formou her a úkolů
přímo v přírodě. A tak se v červnu naši čtvrťáci a páťáci
vydají k mrtvému ramenu řeky Odry, aby určovali druhy
vodních organismů a zkoumali kvalitu vody.
Nově naše škola začala spolupracovat se Spolkem
Hájenka ze Štramberka. Žáci 3. třídy v programu Vánoce
v Beskydech poznávali zvyky lidí od adventu do Štědrého
dne. Co všechno musí včely udělat, abychom si mohli dát
lžičku medu do čaje, to se ve stejnojmenném programu
dozvěděly děti 1. a 2. třídy. O tom, že některé svetry „rostou“ na louce, se přesvědčily děti ze školní družiny. Vyzkoušely si cupání ovčí vlny, předení vlákna pomocí vřeténka a motání příze na motovidlo. V programu Netopýři
a les žáci 4. třídy pochopili, proč je důležité netopýry chránit, a jaký je jejich význam v ekosystému. Lekce Máme na

výběr?! byla věnována zodpovědné spotřebě. Žáci 5. třídy
se zamýšleli nad tím, zda spotřeba mnohdy nepřevyšuje
potřebu.
Cílem všech těchto aktivit je, aby si děti uvědomily, že
jiné místo k životu nemáme, a jak je důležité životní prostředí chránit.
Koordinátor EVVO
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Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace, pořádala
dne 9.3.2019 svůj první Školní maškarní ples pro dospělé.

Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace
Mírová 56, 739 31 Řepiště
IČ 75029278, zastoupená Mgr. Martinou Bastovou

IZO: 102 080 216, Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005

Děkujeme všem sponzorům, kteří byli ochotni finančně nebo materiálně přispět na školní maškarní ples.
Jakékoliv takové podpory si velmi vážíme.
Náš ples 2019 byl sponzorován těmito partnery:



Obecní úřad Řepiště



Tělocvična Řepiště



Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace

MASTER SPORT s.r.o. – paní Eva Gondeková



Porubská obchodní společnost s.r.o.



E + M PLUS spol. s r.o. bezpečnostní systémy



B+K Farma Rychvald, s.r.o. – Ing. Tomáš Karas



Ing. Libor Čása



Potraviny Bednář



ČKR autodíly s.r.o.



TESAŘ mražené s.r.o.



rodiče Jakuba Gemrota, rodiče Ondřeje Kukučky,
rodiče Terezy Levé, rodiče Mariky Najmanové, paní
Pavlína Skybíková, rodiče Patrika Veselého



GREX service, s.r.o.



BONNO GASTRO SERVIS, s.r.o.



Tomáš Klejnot – Řeznictví u Faluta



Mgr. Radek Vaníček - UČEBNICE, POMŮCKY,
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY



Kamil Hlaušek – výroba nábytku



KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.



Florbalový turnaj
V letošním školním roce nás žáci z řepišťské školy již
reprezentovali na turnaji ve vybíjené a následně v šachovém turnaji. Zatím poslední akcí, ve které mohly děti předvést své sportovní nadání a porovnat tak síly s jinými družstvy, byl florbalový turnaj. Konal se v pátek 15. března
v nově postavené sportovní hale v Paskově. Na tuto akci
bylo z naší školy vybráno sedm žáků z pátého ročníku, dva
ze čtvrtého a jeden ze ročníku třetího.

Na turnaji se sešlo celkem osm družstev škol z oblasti Regionu Slezská brána. Sportovní klání probíhalo stylem
hry každý s každým, kdy jednotlivé zápasy trvaly vždy
deset minut. Zprvu se řepišťským žákům příliš nedařilo.
První dva zápasy prohráli, ale tím si svou pomyslnou smůlu vybrali, jelikož zbývajících pět her pro ně bylo výherních
a to s vysokou bodovou převahou.
Díky tomu, že se děti z Řepišť nezalekly počátečních
neúspěchů, které je možná právě motivovaly k většímu
zápalu do hry, se mohly nakonec umístit na krásném druhém místě. Z výrazů v jejich tvářích bylo znát veliké překvapení z tak úspěšného výsledku. Všechny zápasy totiž
vyžadovaly obrovské soustředění, týmového ducha a nemalé florbalové zkušenosti. Rozhodně tedy nic snadného.
A jelikož všichni byli na tento turnaj důkladně připraveni,
nelze rozhodně říct, že by žáci ke svému skvělému umístění přišli snadno. Jistě také proto z něj měli takovou radost
a věřím, že se po této zkušenosti budou i nadále věnovat
sportu a uvědomí si, že i přes počáteční neúspěchy se
mohou umístit na medailových pozicích a přivézt si tak
pohár, jak tomu bylo právě na tomto turnaji.
Bc. Tereza Grimmová
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Druhé pololetí začalo v naší MŠ sportovně. Tento měsíc byl plný aktivit.
V měsíci únoru některé děti absolvovaly lyžařský kurz
na Bílé. Počasí bylo nádherné a děti si pobyt v příjemném
prostředí užily. Jistě k tomu přispěl i profesionální přístup
instruktorů.
V sobotu 9.února 2019 se poprvé pořádal karneval pro
děti ve Společenském domě U Máně. Celý program byl
v pirátském duchu, a tak také vypadala většina převleků,
ve kterých děti na karneval dorazily.
Děti měly možnost tančit, hledat poklad, kouzlit, soutěžit a v neposlední řadě vyhrát cenu v tombole, o kterou
se postarali rodiče. Tímto všem, kteří do tomboly přispěli,
děkujeme. Bylo možno zakoupit si zákusky i pití pro děti
a rodiče měli možnost využít služeb restaurace.
Jsme si jisti, že se dětem i rodičům karneval v nových
prostorách líbil a můžeme se těšit na další setkání. Děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Třída Beruška uskutečnila výlet do lesa s myslivcem
panem Oldřichem Musálkem. Zavedl nás ke krmelci, kde
jsme zvířátka obdarovali jablky, mrkvemi a žaludy. Dozvěděli jsme se zajímavosti z přírody a vězte, že pan Musálek
má o čem povídat. Děkujeme a těšíme se na příští vycházku.
Dále proběhla beseda s paní Polachovou o požární
prevenci a děti kreslily obrázky do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Poslali jsme výkresy ze všech tříd. Děti
shlédly tři divadelní představení a navštívil nás kouzelník
s krásným jarním programem.

Měsíc březen jsme začali 2. ročníkem spaní v MŠ Noc
s Andersenem.
V každé třídě probíhal jiný program pro děti. V průběhu večera se četly pohádky, soutěžilo se, kreslilo, a tancovalo v maskách. Všechny děti noční pobyt v MŠ zvládly na jedničku, spaly celou noc a po snídani si je rodiče
vyzvedli. Děkujeme všem maminkám za dobrůtky pro děti,
které přinesly. Téměř vše bylo snězeno, protože večer byl
delší, než bývá doma.
Děvčata ze třídy Beruška vítaly v neděli 24.3.2019 miminka do života.
Od 25.3.2019 jsme začali s dětmi jezdit plavat na Olešnou.
Díky prostředkům OKAPU měly nejstarší děti možnost
26.3.2019 navštívit Svět techniky v Ostravě a podívat se
na chemické pokusy pro nejmenší.
Dětem i dospělým se akce velice líbila.
Byla to první návštěva naší MŠ v oblasti Dolních Vítkovic a věříme, že ne poslední.
Tímto děkujeme OKAPU (odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání) za zprostředkování a zorganizování
této akce.
Budoucí školáci navštívili 1. třídu ZŠ, aby se před zápisem do ZŠ podívali, co se jejich kamarádi naučili.
Na závěr bych vás ráda pozvala na přednášku vynikajícího psychologa a personálního poradce Mgr. Jiřího Haldy dne 29.4.2019 v 16 hodin ve Společenském domě
U Máně.
Nožičková Jana

Správná volba – závěr projektu
Ve středu 27. 3. a ve čtvrtek 28. 3.
2019 čekalo žáky naší školy vyvrcholení celoročního komplexního programu primární prevence Správná volba,
a to Prožitkový den v Malenovicích.
Ráno děti odvezl autobus na pozemek Konferenčního
centra v Malenovicích do nádherného prostředí pod Lysou
horou, kde na ně čekala Mgr. Petra Mecnerová, lektorka

obecně prospěšné společnosti Pavučina,
která s námi na projektu po celou dobu
úzce spolupracovala. Seznámila je s organizací celého půldne, vydala pokyny
a děti se po skupinách rozešly plnit úkoly, které si zčásti připravily samy (žáci 5. ročníku měli úkoly pro své mladší spolužáky z 2. a 3. ročníku, čtvrťáci pak
zabavili děti z 1. třídy).
Po svačině se děti opět vydaly na louku, kde plnily
tentokrát zábavné úkoly připravené lektory. Procvičily si
nejen pohyb, ale i rovnováhu, soustředění, hmat (Braillovo
písmo), úsudek, logiku, postřeh, hod na cíl, golfové dovednosti. Cílem úkolů bylo nasbírat všechny indicie k otevření schránek, kde na děti čekala nejen sladká odměna,
ale i malý účastnický list nazvaný Skvělý parťák.
Program byl pro všechny opravdovým prožitkem, byl
velmi pečlivě sestaven a připraven. Děti byly pochváleny,
že hezky spolupracovaly a učily se spolu pěkně vycházet.
Domů se k obědu vracely spokojené a zablácené děti –
pracovaly opravdu velmi zodpovědně😊.
Pedagogové ZŠ
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Nebojte se nemocnice
Cílem této aktivity je, aby případná hospitalizace dítěte v nemocnici byla méně traumatizující a aby se děti seznámily s tím, co je tady po přijetí čeká.
S žáky třetího ročníku jsme navštívili nemocnici ve
Frýdku Místku v úterý 19.3. Při příchodu se nás ujala milá
paní asistentka, která se zde o hospitalizované děti stará.
Provedla nás příjmovou ambulancí, standardním oddělením, také nám ukázala pokoje pro nemocné a herny, které zde pro své pacienty mají. Seznámila nás s tím, jak se
provádí ultrazvuk a jak se vyšetřuje bříško. Každý žák si
vyzkoušel fonendoskop, kterým poslouchal tlukot srdíčka
svého kamaráda.
Někteří žáci byli na začátku z nemocničního prostředí
lehce nejistí, ale postupem času zjistili, že se vlastně není
čeho bát. Díky tomuto projektu se děti zbavují strachu
z nemocnice a obav z odloučení od svých blízkých.
moh

Naše škola se zapojila do projektu, který formou exkurze po svém dětském oddělení pořádá pro předškolní
a školní děti nemocnice ve Frýdku-Místku.

Výstava Titanik
Dne 18. 3. 2019 jsme se zúčastnili světové výstavy
„Titanic“ v Brně. Cesta autobusem nám rychle uběhla a my
jsme mohli vstoupit na palubu legendárního Titaniku.
Úvodem jsme zhlédli krátký dokument o stavbě lodi
a obdrželi jsme audioprůvodce s informacemi týkajících se
tehdejší doby (např. o průmyslové revoluci, vynálezech,
objevech, životě lidí). Viděli jsme reálné prostory legendárního plavidla, které v roce 1912 kleslo na dno Atlantického
oceánu. Prošli jsme skutečnými kajutami, salónky i částí
strojovny lodi. Atmosféru Titaniku nám přiblížila také dokonalá rekonstrukce francouzské kavárny, jídelní lístky první,
druhé i třetí třídy, bezpečnostní dveře, telegraf a kotelna.
Se životem na Titaniku jsme se mohli seznámit prostřednictvím dochovaných exemplářů, jako byl porcelán, nábytek,
šperky, kabelky, oblečení, parfémy a jiné. Zajímavý byl také
dotek ledovce a vyfotografování se na přídi lodi.

Závěrem prohlídky jsme měli možnost zhlédnout filmy
v 3D kině a zakoupit domů zajímavé suvenýry.
Výstava se nám moc líbila a můžeme ji jen doporučit.
Pedagogové a žáci 4. a 5. třídy

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

KALENDÁŘ AKCÍ
12. 4.
			
			
18. 4. – 22. 4.
			

Vědomostní soutěž KKSB
- kino Panorama
- pro školy a seniory
Velikonoční prázdniny
NEJSOU KROUŽKY ČT, PÁ, PO

4. 5.
				
5. 5.
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Gala přehlídka kroužků – pobočky
– zámecký park Paskov
Badmintonový turnaj pro děti do 18 let
– tělocvična Řepiště
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GALA PŘEHLÍDKA – POBOČKY
S dětmi a vedoucími kroužků připravujeme pestrou
kytici vystoupení. Můžete se těšit na divadelní představení, tanec, sportovní čísla, ukázky hry na klávesy, fyzikální
show a vystoupení nejmenších dětí z Klubíčka. Srdečně

zveme v sobotu 4. května 2019 rodiče, rodinné příslušníky
a širokou veřejnost do zámeckého parku v Paskově. Program začíná v 16:00 hodin v rámci akce „Den spolků“.
BADMINTONOVÝ TURNAJ pro děti
V neděli 5. května proběhne badmintonový turnaj pro
děti do 18 let v kategoriích A (začátečníci), B (mírně pokročilí) a C (pokročilí) ve spolupráci s trenéry badmintonových kroužků. Turnaj je ve čtyřhrách a poslední v tomto
školním roce. Těšíme se na všechny děti v tělocvičně Řepiště a na nezapomenutelné výkony dětí. Turnaj začíná dle
harmonogramu akce. Nepřehlédněte časy prezencí jednotlivých kategorií, které budou vypsány na webových
stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov. Akce probíhá
za finanční podpory obce Řepiště.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na
www.ddmvratimov.cz

Dům dětí a mládeže Vratimov
V neděli 24. února hráli opět mladí nadějní badmintonisté svůj třeba první turnaj v řepišťské hale. Konal se
totiž badmintonový turnaj pro děti a mládež ve třech věkových a výkonnostních kategoriích. Nechyběli ani zástupci z řad řepišťské mládeže, kteří se sice letos neprobojovali na medailová místa, ale sklidili velký obdiv od svých
trenérů a rodičů.
Tímto rovněž děkujeme všem za podporu a vytvoření
bezvadné atmosféry. Děkuji skvělým a spravedlivým rozhodčím, a v neposlední řadě díky sponzorům a Obci Řepiště, bez kterých bychom celodenní turnaj nemohli uskutečnit.
Těšíme se opět 5. května 2019! 
Marcela Grácová
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Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
Vás srdečně zve na

hasičské soutěže

spojené s oslavami 95. výročí založení sboru
8. 5. 2019
Program:

venkovní areál tělocvičny Řepiště
8:00 - soutěž v PS 1. kolo Slezského okrsku
10:00 - netradiční soutěž s PS 8

po vyhlášení soutěží volná zábava
-

ukázka historické techniky
soutěže pro děti v hasičských silových disciplínách
o věcné ceny

Těšíme se na Vaši návštěvu

Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
váno, předvedli v hadicové a uzlové štafetě okresního
kola ve Frýdku-Místku a pak na závodech v Horních Datyních v Datyňském trojboji. Svoji činnost také obohacují malováním obrázků do soutěže Požární ochrana očima
dětí a také učením se na zkoušky odbornosti, které je
čekají v dubnu. Se staršími žáky jsme se zúčastnili besedy Martina Straky a v rámci fyzické přípravy jsme navštívili lezeckou stěnu ve Frýdku-Místku, kterou si všichni
parádně užili.
A co nás čeká? No přece jarní příprava disciplín hry
Plamen a Moravskoslezské ligy mladých hasičů v požárních útocích, na které se už všichni těšíme. A také na tréninky v novém prostoru u tělocvičny.
Ani v zimě mladí hasiči nezaháleli a trénovali v naší
tělocvičně, kde si zlepšují fyzickou kondici a svoji zručnost ve spojování hadic a vázání uzlů. A že měli natréno-

Za kolektiv mladých hasičů a dorostu
Pavla Polachová
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Rekonstrukce budovy Hasičské zbrojnice
Vážení spoluobčané,
v průběhu posledních několika týdnů byla zastupitelstvem naší obce řešena otázka rekonstrukce budovy
Hasičské zbrojnice, proto mi dovolte uvést níže pár řádků.
Legislativa České republiky rozlišuje mezi sborem
dobrovolných hasičů a jednotkou sboru dobrovolných
hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) obce Řepiště je
spolkem, který má svou vlastní organizační strukturu (podobně jako TJ), a je postaven na společném zájmu osob.
Náplň činnosti SDH je výchova mládeže v oblasti požární ochrany, sportovní činnost (např. požární sport), preventivní činnost na poli požární ochrany (např. besedy ve
školách) či pořádání společenských akcí (hasičská galuska, hasičský ples, a další). V čele SDH stojí starosta
sboru, kterým je v současné době Ing. Tomáš Černý
a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se
o samostatně hospodařící organizaci, jejichž členové si
platí členské příspěvky, nicméně financována je převážně z rozpočtu obce a jiných zdrojů (např. krajské dotace).
Naproti tomu zcela jinou úlohu plní jednotka sboru
dobrovolných hasičů. Na základě zákona o požární
ochraně 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má
obec tyto povinnosti:
a) Zřizovat jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,
která provádí hašení požárů a záchranné práce při
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech
b) Udržovat akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
c) Zabezpečovat odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
d) Zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.

Člen jednotky musí být starší 18 let, zdravotně, odborně a fyzicky způsobilý. Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vydává každoročně plán odborné
přípravy, jehož součástí je školení a výcvik, které jsou
povinné pro každého člena jednotky. Součástí odborné
přípravy je také taktické a prověřovací cvičení, jako
forma praktického nácviku reálné situace při případném
zásahu.
Kromě hašení požárů zasahují členové jednotky sboru při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technických pomocí a u jiných mimořádných událostí.
Velitele jednotky jmenuje na základě vyjádření ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje, starosta obce. V naší obci je velitelem jednotky,
která má 25 členů, pan Jaromír Adamus.
Díky aktivnímu přístupu sboru dobrovolných hasičů
a jejich příkladné práci s mládeží, se jednotka naší obce
může pyšnit oproti jiným okolním obcím tak vysokým
počtem členů jednotky. Díky tomu je obec schopna vždy
zabezpečit výjezd jednotky a pomoc občanům v nouzi.
Hasičská zbrojnice v současné době neodpovídá potřebám sboru a jednotky, a to jak z důvodu chybějícího
garážového stání, tak nedostatečného zázemí pro jednotlivé členy, proto je nutné zajistit přístavbu hasičské
zbrojnice a rekonstrukci její stávající části.
Dle mého názoru se při debatách o vzhledu přístavby promeškalo mnoho času, proto je teď přístavba hasičské zbrojnice prioritou nového zastupitelstva. Dobrovolní hasiči v Řepištích si zaslouží mít důstojné
podmínky pro svou činnost, jelikož pro obyvatele naší
obce jsou vzhledem ke všem svým aktivitám velikým
přínosem, které vykonávají díky svému vnitřnímu přesvědčení, nadšení a ochotě pomáhat druhým bez nároku
na jakoukoliv odměnu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim hasičům
a hasičkám za práci, kterou pro naši obec dělají a členům
výjezdové jednotky popřát, aby se po každém výjezdu
ve zdraví vrátili zpět ke svým rodinám.
Mgr. David Hrbáček, místostarosta obce Řepiště

V případě, kdy obec není schopna tuto jednotku zřídit, ať už z důvodu nedostatku technických prostředků,
či nedostatku členů, je povinna zajistit požární bezpečnost obce smluvně, za úplatu.

SDH ŘEPIŠTĚ OZNAMUJE
Oznamujeme, že zpevněná plocha u tělocvičny byla zhotovena díky obecnímu úřadu pro potřeby SDH Řepiště
jako součást tréninkového prostoru.
Od dubna začínají mladí hasiči, dorost a muži mezi tělocvičnou, hřištěm a u kurtů opět využívat tento prostor
ke svým tréninkům.
Proto na zpevněné ploše u tělocvičny bude od dubna do konce září zákaz parkování.
Dále bychom Vás chtěli upozornit, že v tomto prostoru budou umístěny překážky určené k nácviku disciplín
požárního sportu. Užívání překážek mimo tréninků mladých hasičů a dorostu je na vlastní nebezpečí.
Děkujeme za pochopení.
SDH Řepiště
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PODANÉ RUCE – OSOBNÍ ASISTENCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

HLEDÁME
OSOBNÍ
ASISTENT(K)Y

KRÁMEK U Hřiště

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NA
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
S MÍSTEM VÝKONU PRÁCE

začíná prodej

oznamuje, že od

9. 4. 2019

KOPEČKOVÉ
ZMRZLINY

V ŘEPIŠTÍCH
Požadavky:
/ vzdělání dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.
– škola se zdravotním či sociálním zaměřením nebo kurz pro
pracovníky v sociálních službách / zdravotní způsobilost
k výkonu práce osobního asistenta / psychická odolnost
a fyzická zdatnost / časová flexibilita, práce i o víkendech

Nástupní mzda

Pracovní doba:

17.000,- Kč

po - pá 7:00 -10:00 14:30 -18:00

9
Životopis zašlete na e-mail:
15 NÝ
0
Ž
martina.hanakova@podaneruce.eu
50 O
8
M
7 P D
www.podaneruce.eu
E
l. 7 U
te S T HN
I
NÁ

so

7:00 -10:00

ne 14:30 -17:00
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Nová technologie 5G zrychlí
domácí internet až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

O2_InternetHD_A5_sirka_210x148.indd 1

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

23

jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce dubna navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

11.02.19 17:59
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PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Tel.: 722 550 000
Prodejna otevřena v pracovní dny v čase 8:00 – 15:00

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY, SVAŘOVANÁ PLETIVA
 SVAŘOVANÉ PANELY 3D, DŘEVOPLASTOVÉ PLOTOVKY
 BETONOVÉ PLOTY S DEKOREM, BRANKY A BRÁNY
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
www.THUJA.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
DVOUKŘÍDLÁ, VÝLOPNÁ



THUJA SMARAGD
PRODEJ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ

DOPRAVA AŽ K VÁM
MOŽNOST VČETNĚ MONTÁŽE



VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU

www.VRATA‐OSTRAVA.cz



STÍNÍCÍ TKANINA ‐ PRODEJ
A INSTALACE NA PLOT

Výklopná vrata mohou být včetně pohonu na dálkové
ovládání a také s integrovanými vstupními dveřmi.



Dřevěné, hranaté brikety RUF, bukové
za cenu 52,‐ Kč/ 10 kg
Vynikající výhřevnost, minimální popelnatost, dobrá skladovatelnost
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605 119 538
e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení PÁRTY STANY
o rozměrech 6m x 12m, 6m x 8m, vhodné na rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce.
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605 119 538
e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz
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Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace a Sdružení rodičů vás zve na

Pálení čarodějnic
27.4.2019 od 15:30 hodin
ve venkovních prostorách u tělocvičny

Program:
- malování na obličej
- soutěž o nejhezčí čarodějnický klobouk
- pálení čarodějnic
- opékání a grilování párků

ení
Občeršsttěvno
zaji

V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do tělocvičny.
Prosíme rodiče, aby si vzali jehlice na opékání párků.

Těšíme se na vás!
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Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace srdečně zve rodiče a pedagogy
na mimořádnou přednášku známého

speciálního pedagoga a personálního poradce

Mgr. JIŘÍHO HALDU
zaměřujícího se na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení.

Setkání se koná 29. 4. 2019
od 16.00 do 19.00 hodin v sále společenského domu U Máně.
Věnován bude prostor Vašim konkrétním otázkám z praxe nebo osobního života, na které dostanete jasné
a konkrétní odpovědi.
Akce se koná za finanční podpory EU, Evropských strukturálních fondů,
OPVVV a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu CZ: Šablony 2,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00011844
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Obec Řepiště a DDM Vratimov pořádají

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Í
T
Ě
D
DENPIŠTÍCH
v ŘE

O pohár

MEDARDA

1.6. 2019
15:00

9
1
0

Přijďte prožít Odpoledne plné zábavy
a soutěží pro děti i rodiče. Nebude chybět
kouzelné vystoupení, třpytivé tetování, jízda
na koni a mnoho dalšího.

2
.
.6

8

Venk
v ok ovní pro
olí tě sto
locvi ry
čny

Občerstvení pro malé
i velké zajištěno

ence na 13. ročník
ny volejbalové nadš
Srdečně zveme všech
da, již tradičně
je O Pohár Medar
volejbalového turna
v Řepištích.
ním areálu tělocvičny
pořádaný ve venkov

m
Startovné: 600 Kč/tý
do 6.6.2019
Přihlášení je možné
ail.com
6, tomicaroman@gm
na tel.: 734 308 08
. :-)
ká atmosféra zajištěna
Občerstvení a přátels

Sraz: 8:30 | 8.6.2019

za deště budeme
v tělocvičně

*Každý tým musí mít minimálně 2 ženy.
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