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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 12.8.2020 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
359. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravu pro
majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající
původní kanalizací z centra obce.
360. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o ukončení realizace projektu „Revitalizace
dřevěného kostela sv. Michaela archanděla“, o znovuotevření kostela a zavedení průvodcovské služby
v rámci projektu Otevřené chrámy“, o získání dotace
v rámci MAS Slezská brána z.s. na projekt „Restaurování dřevěných polychromovaných součástí interiéru
kostela sv. Michaela archanděla“.
361. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi prověřit možnosti rekonstrukce Domu zahrádkářů na ul.
Selská 195 a využití přilehlého pozemku.
362. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o schválení mikroprojektu „Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích“,
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002485, k financování,
schválená dotace 30.000,00 EUR, realizace 11/2020
– 10/2021.
363. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci investic do změny zabezpečení objektů v majetku obce
z důvodů dříve avizovaných změn ostrahy objektů
Policií ČR k 31. 12. 2020.
364. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí souhrnné informace o stavu přípravy a realizace plánovaných investičních a neinvestičních projektů obce v r.
2020 stav k červenci 2020 dle přílohy.
365. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace, provozování a napojování
obyvatel na vybudované splaškové kanalizace v obci
a prodloužení termínu pro poskytnutí daru na investici
pro vlastníky rodinných domů fyzické osoby na připojení jejich nemovitosti na vybudovanou splaškovou
kanalizaci ve výši 5.000,- Kč za každou připojenou
nemovitost připojenou do 31. 10. 2020 u obou etap
kanalizace.
366. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu Komunitní dům Řepiště.
367. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o vyhodnocení provozu pěstitelské pálenice
v sezóně 2019-2020 (dle přílohy), o zahájení provozu
pěstitelské pálenice od 17. 8. 2020 a zvýšení platby
za pálení na 320,- Kč/l 100% etanolu.
368. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu obsazení ordinace praktického lékaře
pro dospělé v Řepištích a vyhlášený záměr pronájmu
nebytových prostor ordinace v budově Obecního
úřadu v Řepištích ze dne 10. 8. 2020 se sníženým
nájemným.
369. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu vybrat nájemce a uzavřít nájemní smlouvu na proná-

352. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Lukáše Zárubu a pana Davida Hrbáčka a ověřovateli zápisu paní Kateřinu Gemrotovou a pana
Martina Kaloče.
353. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva kontrolního výboru a finančního výboru,
4. Hospodaření obce k 31. 7. 2020,
5. Plánované investiční a neinvestiční projekty
obce v r. 2020, informace o stavu přípravy a realizace projektů obce,
6. Informace o stavu realizace, provozování a napojování obyvatel na vybudované splaškové
kanalizace v obci,
7.
Informace o stavu realizace projektu Komunitní
dům Řepiště,
8. Zahájení provozu pěstitelské pálenice, vyhodnocení sezóny 2019-2020,
9. Ordinace praktického lékaře v Řepištích,
10. Majetkoprávní záležitosti – výkupy pozemků do
majetku obce,
11. Dotace z rozpočtu obce,
12. Různé,
13. Region Slezská brána,
14. Rozpočtové opatření č. 3/2020,
15. Závěr.
354. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 5. 2020.
355. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 4. 8. 2020.
356. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 10. 8. 2020.
357. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31. 7. 2020:
celkové příjmy: 22.202.355,14 Kč, 47,81 % rozpočtu,
celkové výdaje: 19.940.202,48 Kč, 26,23 % rozpočtu,
saldo (rozpočtový přebytek):
2.262.152,66 Kč,
a pokles příjmů rozpočtu ze sdílených daní stav
7/2020 oproti 7/2019 o 14%.
358. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí poskytnutí jednorázového nevratného příspěvku dle
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu,
ze státního rozpočtu do rozpočtu obce ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve
výši 1250,- Kč/občana, tedy celkem 2.336.250,- Kč
v srpnu 2020.
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jem nebytových prostor ordinace praktického lékaře
v budově Obecního úřadu v Řepištích s vybraným
nájemcem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc.č. 20/2 zahrada o výměře 225 m2, k.ú. a obec
Řepiště, odděleného geometrickým plánem č. 188127/2020 ze dne 8. 6. 2020, včetně všech součástí
a příslušenství, od prodávajícího …, za sjednanou
kupní cenu 15.750,- 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 budoucí místní komunikací spojující
ul. Selskou a hřbitov.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc.č. 22/8 zahrada o výměře 50 m2, k.ú. a obec
Řepiště, odděleného geometrickým plánem č. 188127/2020 ze dne 8. 6. 2020, včetně všech součástí
a příslušenství, od prodávající …, za sjednanou kupní
cenu 3.500,- 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 budoucí místní komunikací spojující ul. Selskou
a hřbitov.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku parc.č. 11/9 travní porost o výměře 269 m2, k.ú.
a obec Řepiště, odděleného geometrickým plánem
č. 1882-28/2020 ze dne 9. 6. 2020, včetně všech součástí a příslušenství, od prodávající …, za sjednanou
kupní cenu 18.830,- 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 budoucí místní komunikací spojující
ul. Selskou a hřbitov.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc.č. 764/9 orná půda o výměře 69 m2, k.ú. a obec
Řepiště, odděleného geometrickým plánem č. 188329/2020 ze dne 12. 6. 2020, včetně všech součástí
a příslušenství, od prodávajících podílových spoluvlastníků: …, podíl 1/18, …, podíl 8/18, paní …, podíl
½, za sjednanou kupní cenu 4.830,- 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 budoucí směrovou úpravou
silnice II/477, ul. Mírová.
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.05.2.32/0.0/0.0/1
7_067/0005161 ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Řepiště č. D21/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního pro-
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gramu Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/1
7_117/0009638 ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Řepiště č. D22/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí, že
v rámci projektů kotlíkových dotací bylo v období
2016 – 2020 podpořeno v obci Řepiště dotací na
výměnu kotlů za ekologičtější celkem 45 nemovitostí
s celkovou přiznanou dotací 5.731.760,- Kč, z toho
příspěvek obce Řepiště činil 336.826,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání voleb do krajských zastupitelstev a 1.kola senátních voleb ve dnech 2. – 3. 10. 2020 a případného
2.kola senátních voleb ve dnech 9. – 10. 10. 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci, že na jaře r. 2021 proběhne Sčítání lidu, domů
a bytů.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o organizaci letošního řepišťského krmáše ve
dnech 12. – 13. září 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o 6.ročníku dne regionů Slezská brána a DSO
Olešná v sobotu 19. 9. 2020 v areálu paskovského
zámku.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o Petici za vynětí zpoplatnění dálnice II.třídy
D56 z Ostravy do Frýdku-Místku.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána
za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2019,
a to s výrokem bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 29. 5. 2020 schválené
na základě usnesení zastupitelstva obce č. 9/349 ze
dne 13. 5. 2020 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 3/2020 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 2.710.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 808.000,- Kč, snížení rozpočtového schodku
o mínus 1.902.000,- Kč, které upravuje schválený
rozpočet následovně:
Příjmy celkem			

49.147.000,- Kč,

Výdaje celkem			

76.821.000,- Kč,

Rozpočtový schodek	
- 27.674.000,- Kč,
Financování			27.674.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 27.674.000,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a úvěrem
JESSICA II.
386. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
plánovaných investičních projektů obce v r. 2020
Aktualizace č. 2 v celkové výši 49.851.000,- Kč dle
přílohy.
387. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 11. zasedání zastupitelstva dne 14. 10. 2020
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.
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Volby do zastupitelstev krajů
a Senátu Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 2. – 3. října 2020
Na dny 2. a 3. října 2020 byly vyhlášeny prezidentem republiky Milošem Zemanem volby do zastupitelstev
krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby budou zahájeny v pátek 2. října 2020 ve 14.00 hodin
a volební místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den voleb bude možno hlasovat v době od 8.00 do
14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat následující týden,
tzn. ve dnech 9. a 10. října 2020, doba hlasování se nemění.
Volební místnost bude v Základní škole Řepiště, Mírová 56, Řepiště.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti, podle svého
trvalého bydliště, prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Převezme od člena okrskové
volební komise dvě úřední obálky (obálku pro volby do zastupitelstev krajů bude šedé barvy a obálku pro volby
do Senátu Parlamentu ČR, která bude žluté barvy), odebere se do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, kde vloží do obálky pro volby do zastupitelstva krajů jeden hlasovací lístek šedé barvy a do obálky pro
volby do Senátu Parlamentu ČR vloží také jeden hlasovací lístek a ten bude žluté barvy. Poté vhodí obě úřední
obálky do volební schránky. Pokud by volič vložil oba lístky do jedné obálky, byl by jeho hlas neplatný.

Informace pro volby do zastupitelstev krajů
HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého
pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského
obvodu územně členěného statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný
způsob doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní
úřední záznam.
Kdy voličský průkaz dostane
Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo tomu,
kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté
vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
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Kotlíkové dotace v naší obci
Ochrana životního prostředí, do níž spadá i čistota ovzduší je v současné době důležitým celosvětovým tématem. Vedle velkých průmyslových podniků a emisí z dopravy jsou významným znečišťovatelem ovzduší i lokální topeniště v jednotlivých domácnostech, jejichž podíl na celkovém znečištění může činit až 50 % z celkového množství.
Proto jsou podnikány kroky k omezení této skutečnosti a naše společnost stanovila zákonné podmínky pro
zlepšení tohoto stavu.
Jednou z forem urychlení tohoto procesu bylo vyhlášení operačního programu „Životní prostředí 2014 – 2020“,
jehož součástí jsou i „Kotlíkové dotace“, které mají umožnit všem občanům výměnu tepelného zdroje za ten
správný. I v naší obci probíhá tento proces výměny zdrojů tepla v souladu s tímto operačním programem, který
vyhlásil Moravskoslezský kraj.
Pro Vaši informovanost uvádím přehled těchto investic dle jednotlivých vyhlášených výzev v roce 2016-2020.
I.výzva
14 občanů
celková výše proplacené dotace
z toho příspěvek obce 

1,915.666,- Kč
104.326,-Kč

II. výzva
23 občanů
celková výše proplacené dotace 
z toho příspěvek obce 

2,854.479,-Kč
172.500,-Kč

V současné době běží 3. kolo kotlíkových dotací.
Příjem žádostí byl již uzavřen přijetím všech 10 000 žádostí pro tuto výzvu. Maximální výše dotace je 80 %
z uznatelných nákladů z max. 150.000 Kč. tj. 120.000,Kč na jeden kotel (v závislosti na druhu nového zdroje
tepla). Podpora je dále navýšena o 7.500,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a dále o částku za prioritní
území ve výši 7.500,- Kč. Obec Řepiště svým občanům,
kteří se rozhodli v rámci dotačního programu kotlíkové
dotace realizovat výměnu nového zdroje tepla, přispívá
z rozpočtu obce částku ve výši 7.500,- Kč. Celkem tedy
může žadatel získat podporu ve výši 135.000,- Kč.
Od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů
1. a 2. emisní třídy. Pro toho, kdo nesplní podmínky
tohoto zákona hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

III. výzva
8 občanů
celková výše proplacené dotace	961.615,- Kč
z toho příspěvek obce 60.000,- Kč
Celkem v roce 2016-2020 podpořeno	 45 žádostí
celková výše proplacené dotace	5,731.760,-Kč
Z toho příspěvek obce	
336.826,-Kč

Libuše Žídková, referent pro investice

Region Slezská brána
při zavádění nových služeb, ale i při účelném, efektivním
a zároveň hospodárném využívání těch dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení,
hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty budou praktickými podklady pro správu majetku
obcí, umožní rychlý přehled i snadnější plánování oprav
a údržby. Obce a města si v rámci projektu pořídí mobilní
rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení
těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022.
Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký průběh
a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!.

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána získal
z OP Zaměstnanost dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřeby měst
a obcí Regionu Slezská Brána. Základními pořizovanými
výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO Region
Slezská brána na období 2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 2021–
2025 a Komunitní plán rozvoje.
V rámci našich měst a obcí dojde konečně i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů pro lepší plánování
společného rozvoje a umožní správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb v jednotlivých obcích,
aby se tak účinně naplánovala spolupráce obcí DSO nejen

Petr Baďura, předseda DSO RSB
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„Místní akční skupina Slezská brána“
finanční prostředky do našeho regionu
Co jsme? Místní akční skupina Slezská brána, z. s. je nezisková organizace s úkolem rozdělovat do území dotace

z fondů EU.

Jak dlouho v regionu působíme? Naše MASka působí v území devíti obcí (Kaňovice, Paskov, Řepiště,
Sedliště, Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň) od roku 2015. Za tu dobu MAS rozdělila do svého území
dotace v celkové výši 40 273 518,- Kč, což je zhruba 8 milionů každý rok. Celkem bylo podpořeno 26 projektů.
Pro koho dotace z MAS jsou? Spektrum příjemců je pestré – od měst a obcí, přes podnikatele, neziskové

organizace, školy až po spolky. Smyslem místních akčních skupin je podpora venkova, proto jsou vyhledávanými
příjemci zvláště zemědělci, výrobci potravin, místní řemeslníci a organizace a podniky působící ve venkovském
prostředí. MAS také pomáhá školským zařízením s jejich projekty v tzv. Šablonách, v nichž školy, školky, domy dětí a
mládeže, střediska volného času, ZUŠky, školní družiny a kluby dosud díky podpoře MAS mohly čerpat téměř 28
milionů Kč.

A co už jsme podpořili? Tak třeba…

Oprava lesní cesty pod
Štandlem
Dotace 639 264,- Kč
Sviadnov

Stezka pro chodce a cyklisty
Dotace 2 203 974,- Kč
Kaňovice
Příměstské tábory v DDM Vratimov
Dotace 1 968 624,- Kč
Prodloužení trvanlivosti výrobků
Vratimov
Hukvaldské mrkvánky a jejich
expanze na celý trh ČR
Dotace 1 563 661,- Kč
Paskov
Otvíráme bránu flexi práci
Dotace 1 685 690,- Kč
Vratimov
Obraceč KRONE
Dotace 125 445,- Kč
Řepiště

Přechod pro chodce Sviadnov
Dotace 1 203 219,- Kč
Sviadnov

Otvíráme bránu zaměstnání
Dotace 849 659,- Kč
Vratimov
Rekonstrukce chodníku
v Žabni
Počítače do školy pro holky a kluky
Pořízení užitkového vozidla
Dotace
5 226 710,- Kč
Rozšíření kapacity MŠ Paskov
Dotace 1 005 916,- Kč
do spol. SPETECH
Žabeň
Dotace 5 730 400,- Kč
Paskov
Technology
Paskov
Dotace 219 690,- Kč

Kde nás najdete? Naše kancelář je v Paskově na Nádražní 38.
Navštivte naše webové stránky www.masslezskabrana.cz.
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Letní příměstský tábor
Letní příměstský tábor patří již neodmyslitelně k prázdninovému životu dětí v naší obci. V letošním roce jsme do
poslední chvíle nevěděli, zdali se nám za přísných hygienických nařízení tábor podaří uspořádat, ale nakonec se
nám to povedlo. Oproti minulým létům však došlo k několika změnám. Tou hlavní bylo rozdělení dětí na malé 4-5 leté,
které měly „základnu“ v mateřské školce, a na ty starší,
které se již tradičně scházely v naší řepišťské tělocvičně.
V rámci hygienických opatření jsme museli řešit také
problém se stravováním většího počtu dětí, ale díky ochotě kuchařek ze školní jídelny se nám to podařilo, za což
jim mockrát děkujeme! Děti si venkovní baštění u tělocvičny pochvalovaly, a tak si myslím, že tímto máme zaděláno
na vznik nové tradice ve stravování táborových dětí.
Námětem letošního tábora byli indiáni a kovbojové.
První den tábora se děti dozvěděly o hrozné události, která se v naši osadě stala – kovbojové ukradli v nestřeženém
okamžiku kouzelný amulet, který byl po mnoho generací
zdrojem naší síly a tím i schopnosti odolávat nepřátelům,

budoucnost indiánské tlupy v tu chvíli závisela pouze na
nás. Vytvořili jsme 4 kmeny mladých bojovníků a každý
z kmenů si vytvořil vlastní název, totem a především válečný pokřik na zastrašení nepřátel. Během jednotlivých
dnů jsme trénovali smysly a schopnosti jednotlivých válečníků, abychom byli připraveni na páteční boj. Tomu vždy
předcházelo zasedání rady starších, na které si náčelníci
ověřili, zda jsou bojovníci dostatečně připraveni. Den před
bitvou jsme také zapálili slavnostní oheň, na kterém jsme
si po zásluze opekli ulovenou zvěř.
Díky síle a odvaze indiánků z naší vesnice jsme postupně získali všechny části ukradeného amuletu a naší
řepišťskou osadou opět zavládl klid a mír. Válečná sekera
byla zakopána.
Obrovské díky patří všem, co se podíleli na organizaci našeho tábora a vytvořili tak dětem zážitky, na které
nezapomenou.
Za sportovní a kulturní komisi obce
Roman Tomica
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Výlet mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
26. 6. 2020 – 29. 6. 2020
Letošní výlet mladých hasičů jsme trávili v horské obci
Malenovice v hotelu Rajská bouda. Díky horskému prostředí a historii jsme byli inspirováni ke krásnému tématu,
a to „Zbojníci pod Satinou“. Po představení zbojníka Ondráše a jeho pověstí jsme rozdělili děti do skupin, a tak
nám vznikly tři zbojnické tlupy: Beskydští lapkové, Maliny
a Lysáci. Hned první večer připravily svůj pokřik, vyrobily
vlajku a každý zbojník si zhotovil opasek.
V sobotu jsme si děti rozdělili. Ti zdatnější si udělali
túru na Lysou horu a s menšími dětmi jsme šli stezkou Po
medvědích tlapkách. Dorost nám mezitím připravil bojovou
hru, a tak jsme v odpoledních hodinách hledali každý se
svou tlupou Ondrášův poklad.
V neděli nám vedoucí připravili v lese dráhy na pravěký golf, a abychom měli čím hrát, museli si zbojníci najít
a upravit hole z větví a jako golfový míček nám posloužil
tenisák.
Poslední den nám začalo pršet, a proto jsme byli nuceni hrát zbojnické hry v sále hotelu, ale vůbec nám to
nevadilo a náramně jsme si to užili. Po ukončení a rozdání cen jsme všichni odjížděli spokojeně domů.
Za kolektiv mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
Pavla Polachová
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Osobní asistence v době koronavirové
Naše organizace „Podané ruce – osobní
asistence“ poskytuje registrovanou sociální
službu osobní asistenci pro seniory a osoby
s postižením od jednoho roku věku, kterým
pomáhá žít způsobem co nejpodobnějším
běžnému životu. Seniorům i postiženým dětem či dospělým umožňuje uspokojit nejen
základní potřeby, ale i kontakty s vrstevníky
a okolním prostředím. Pomáhá tedy nejen
s hygienou, oblékáním, jídlem a pitím či přesuny po domácnosti, ale nabízí i doprovod
k lékaři, na nákup, na koncert či na procházku. Lidé,
kterým pomáháme, nejčastěji a nejvíce oceňují, že přes

své zdravotní problémy či pokročilý věk mohou zůstat doma, v prostředí, které znají
a mají rádi.
I v současné době – době „koronavirové“
– naše osobní asistentky a asistenti odvádějí
svou práci. Pro naše klienty jsou oporou a jistotou. Přes všechny překážky a problémy,
které současný stav přináší, se nám podařilo
služby zachovat a pracovat bez přerušení. Samozřejmě s důrazem na zvýšená hygienická
a epidemiologická opatření. Bohužel nám tato
situace znemožnila, jako ostatně všem sociálním službám,
setkávat se na propagačních akcích, jako jsou dny sociálních služeb, dny obcí apod., a seznamovat s naší činností veřejnost. Věříme, že v poslední třetině roku aspoň
některé události zůstanou zachovány.
Na jednu stranu současná situace komplikuje život
mnoha lidem i organizacím, na straně druhé se v letošním
roce objevila spousta skvělých nápadů, ochotných a iniciativních lidí, zlepšováků a štědrosti. I my bychom chtěli
ze srdce poděkovat za štědré a ochotné lidi, kteří nám
pomohli. Díky mnoha dárcům se nám podařilo na počátku
mimořádného stavu doplnit potřebné zásoby ochranných
pomůcek, zejména roušek, ale i desinfekce a dalších nezbytných věcí. Jsme vděčni všem, kdo nás povzbuzují,
zajímají se o naši práci a podporují nás. Za darované
roušky a dlouhodobou podporu děkujeme také obci
Řepiště.
Bc Jana Marková

Změna
otevíracích hodin

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. 2020!

České pošty, s.p.,
pobočka Řepiště od 1.10.2020

K 15.09.2020 dosud nezaplatilo
poplatek za svoz komunálního
odpadu 82 občanů, za svoz
bioodpadů 8 občanů
a poplatek za psa 50 občanů!
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Seniorské okénko
Jistě mi dáte mnozí za pravdu, že letošní jaro, ale
nakonec i léto je nějaké divné, a to nejen nepředvídaným
neviditelným nepřítelem, ale
i počasím, které je nevyzpytatelné. Stále se musíme
oběma aktuálně přizpůsobovat. Ale jsme rádi, že se už
můžeme alespoň zase scházet. Někteří z nás jsme se již
na začátku června potkali na
Kosení lúky a povzbuzovali
sekáče zejména z našich
řad. Rovněž jsme se účastnili vernisáže výstavy
k 10. výročí Svatomichaelského pěveckého sboru
v místní knihovně.
Ve čtvrtek 18. června
jsme od rána sledovali mráčky na obloze, protože jsme
měli po dlouhé odmlce naplánovanou naši první akci smažení vaječiny, které se
konalo ve venkovním prostoru Společenského domu
U Máně. Počasí se umoudřilo, sluníčko svítilo a my jsme
usmažili vaječinu z neuvěřitelných 300 vajec. O tom, že
je to oblíbená tradiční akce, svědčí účast 75 našich členů.
Pozvání přijal a ochutnat přišel i pan starosta. Naše seniorky napekly a přinesly přímo přehlídku svých pekařských sladkých i slaných výrobků. Obsluze restaurace
pak patří poděkování za vzorné doplňování tekutin. V prů-

běhu akce jsme poblahopřáli a předali dárky jubilantům
2. čtvrtletí.
Je dobrým zvykem, že každý rok v červenci zajišťují pro
nás pohoštění rakovečtí členové. Nejinak tomu bylo i 16. 7.,
tentokrát pod názvem Letní
setkání v přírodě s přípravou
uzenin. Připravili voňavé klobásy, zajistili obsluhu z místní
restaurace a ostatní se postarali o sladkosti na stoly. A že
jich bylo! Všem děkujeme.
Součástí této akce v přírodě se konala i Výroční
členská schůze , na které
byla zhodnocena činnost za
uplynulý rok, malé dárky obdrželi jubilanti za 3. čtvrtletí,
a rovněž byly projednány
a odsouhlaseny změny ve
výboru klubu. Novou členkou
je paní Marie Břenková, která
převzala účetní agendu od paní Alice Nespěšné. Ve výboru končí paní Anna Mindeková, které moc děkujeme
za práci, jež pro výbor Klubu seniorů po dobu své činnosti vykonala. Mezi námi jsme přivítali paní místostarostku, pana místostarostu a pana starostu, který nás pak
krátce informoval o dění v naší obci. I když i tentokrát si
s námi počasí poškádlilo a několikrát nás zkropil liják,
prožili jsme příjemné odpoledne.
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Plánované akce:
Čtvrtek 13. 8. 2020 – od 16.00 do 18.00 hodin
– Krmelínskými seniory jsme byli vyzváni na bowlingový
souboj Krmelín versus Řepiště v Minipivovaru s bowlingem U Hodže v Krmelíně

Sobota-neděle 5. – 6. 9. 2020
– dvoudenní zájezd se Svatomichaelským pěveckým sborem do Jeseníků, Rychlebských hor a okolí
Čtvrtek-pátek 24. – 25. 9. 2020
– dvoudenní poznávací zájezd našeho Klubu seniorů na
Vysočinu a Slovácko s prohlídkou poutního kostela na
Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, funkční sklárny v Karlově, s ochutnávkou vínka ve sklípku v Kostelci u Kyjova,
s podvodní procházkou proskleným sladkovodním tunelem, s návštěvou Archeoskanzenu a palírny a slivotéky v Modré u Velehradu.

Pátek 28. 8. 2020
– obecní zájezd do muzea v Českém Těšíně
Sobota 29. 8. 2020
– obecní akce Loučení s létem v Rakovci
Středa 2. 9. 2020
– účast našich seniorů na Krajských sportovních hrách
seniorů v Ostravě, naši obec budou reprezentovat
4 čtyřčlenná družstva, bližší informace obdržíte

Jelikož nelze odhadnout vývoj koronavirové situace,
budeme Vás o konání plánovaných akcí průběžně informovat dle aktuálního stavu.
Přejeme krásný zbytek léta, užívejte si každého slunečného dne s radostí a těšme se na další naše společná setkání a posezení.
Za výbor Klubu seniorů, Dagmar Chlupatá

Čtvrtek 3. 9. 2020
- reprezentace našeho Klubu a obce osmičlenným smíšeným týmem na seniorském turnaji čtyř obcí v bowlingu na Olešné (pořádá město Paskov)

Výměna střechy na myslivecké chatě Hubertce
Rok se s rokem sešel a od roku 1976,
kdy byla postavena myslivecká chata
Hubertka ve Vratimově, již uběhlo 44 let.
Chata léta slouží myslivcům z Vratimova,
Řepišť a Paskova. Zub času je neúprosný a podepsal se i na střeše naší chaty,
a proto bylo nutno přistoupit k její rekonstrukci. Součástí oprav byla rekonstrukce
komína, výměna střešní krytiny, hromosvodu a okapů. Tato oprava byla spolufinancována městem Vratimov a obcí
Řepiště. Za tuto finanční podporu děkujeme.
Za myslivce MS HUBERT Vratimov
z.s. Petr Dunat, předseda
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pořádá

Hrad
Hukvaldy
Archeopark
Chotěbuz

26.

-Podobora

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

Zámek
Kravaře

27.

Hrad
Sovinec

19.

Dolní
Vítkovice

13.

ZÁ
ŘÍ

20.

12.

Zámek
Nová
Horka

VOLNÉ
VSTUPY

INFORMACE
O NÁHRADNÍ
RODINNÉ PÉČI
SOUTĚŽE
ZÁBAVA
HRY a další

DNY
RODIN 2020
Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.

Zámek Nová Horka
Dolní Vítkovice
Hrad Sovinec
Archeopark Chotěbuz-Podobora
Hrad Hukvaldy
Změna programu vyhrazena!
Zámek Kravaře

Zábavný program pro děti a dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.
Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!
Podrobný program naleznete:

Těšíme se na Vás!

www.dejmedetemrodinu.msk.cz
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Exkurze do Planetária
Dopoledne ve středu 9. září 2020 se stalo malým svátkem pro školáky z 1. a 3. třídy ZŠ Řepiště. Díky rozvolnění protikoronavirových opatření se konečně podařilo uskutečnit dlouho plánovanou exkurzi do Planetária
v Ostravě-Krásném Poli.
Už cesta autobusem byla pro některé z nás zážitkem.
Pan řidič bravurně zvládal hustý provoz a silniční uzavírky,
takže jsme dojeli včas na první část programu.
Ve velkém sále se přímo nad naší hlavou objevilo
hvězdné nebe s měsícem, vyšlo sluníčko. Díky technice
jsme zblízka poznali planety naší Sluneční soustavy, podívali se na Zemi z vesmíru. Před očima se nám objevila
nejznámější souhvězdí, hledali jsme svoje znamení ve zvěrokruhu. Následoval animovaný film Lucie a tajemství padajících hvězd. Lední medvěd Vladimír, tučňák James
a kolibřík Lucie nás vzali na palubu rakety Polaris, díky
které jsme dolétli až na Měsíc, do oblasti malých planetek
mezi Marsem a Jupiterem, a nakonec jsme přistáli na povrchu jedné z komet.

Počasí bylo ukázkové, takže jsme mohli odpočívat
a plnit některé drobné úkoly venku v krásně upraveném
areálu.
Při komentované prohlídce Hvězdárny jsme díky bezmračnému nebi mohli pozorovat Slunce několika dalekohledy. Dostali jsme pochvalu za to, že umíme hledět do
okuláru pouze jedním okem. Zajímavá byla také volná
prohlídka expozic Planetária s interaktivními prvky. Sáhnout si na něco a vyzkoušet to, je přece mnohem lepší,
než se jen dívat.
Tak rychle, jako se posouval stín otevřené kopule Hvězdárny, tak rychle utekla i naše exkurze. Získané vědomosti určitě využijeme. K pohodovému dni přispěl i fakt, že
akce byla hrazena z projektu Šablony 2 (registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844), a tedy pro nás děti
zdarma. Děkujeme.
Žáci 1. a 3. třídy

ZŠ ŘEPIŠTĚ ZAPOJENA DO PROJEKTU POZNEJ SVŮJ KRAJ
Již od minulého školního roku jsou žáci 5. ročníku
zapojeni do projektu s názvem Poznej svůj kraj zařazeného do Místního akčního plánu Frýdek-Místek II. Společně
s naší ZŠ Řepiště se projektu účastní další čtyři základní
školy z regionu Slezská brána. Cílem projektu je rozšířit
znalosti žáků o regionu, ve kterém žijí, lépe poznat vlastní
obec a v neposlední řadě také získat nové přátele.
Vybraní žáci každé zapojené ZŠ připraví kamarádům
z jiné obce poznávací výlet v jejich vesnici. Představí
nejen svou školu, ale také přiblíží život ve vesnici, ukáží
poutavá místa, vytvoří zajímavý program a celé zábavně
poznávací dopoledne završí společným obědem.

Naši žáci 5. ročníku se na návštěvu spolužáků z jiné
obce regionu poctivě připravují. Plánují program vycházky a chystají poznávací i hravé aktivity. Spolupráci jim
přislíbil také pan starosta, který se připravované návštěvy zúčastní, provede žáky zrekonstruovaným kostelem
a povypráví o budoucích plánech obce. A protože žáci
další zapojené obce chystají výlet pro ně, dočkají se za
svou snahu zasloužené odměny, na kterou se také moc
těší.
Oba výlety proběhnou ve druhé polovině září a o jejich průběhu Vás bude 5. třída jistě informovat

Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!
Náhlým uzavřením MŠ jsme přerušili plánované činnosti.
25. května jsme děti přivítali zpět, ale
pouze v omezeném počtu a ve dvou smíšených třídách.
Vzdělávací činnost byla přizpůsobena
období, které jsme prožívali - oslavy Dne dětí
a otců, zpívali jsme, tvořili z papíru, hráli si,
snažili se většinu času trávit na školní zahradě a těšili se na prázdniny.
Proběhla lekce Malé Technické univerzity
„Malý vodohospodář“, kde se děti dozvěděly o nečistotách v odpadních vodách,
o principu filtrace vody a stavbě modelu
čističky odpadních vod.
16
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děly k čemu je nám elektřina, odkud se bere, co se stane,
když ji nemáme, o stavbě tepelné elektrárny a rozvodu
elektřiny až do objektů.

Po celé toto období jsme dodržovali zvýšenou hygienu. Rodiče byli obeznámeni s mimořádným opatřením
a dodržovali doporučení, která byla nastavena. Provoz MŠ
byl ukončen 30.6. 2020.
MŠ se připravila k celkovému vymalování a pokládání
nových koberců.

„Malý zpracovatel odpadů“
V této lekci se děti seznámily s tříděním odpadů, jednotlivými druhy kontejnerů, kde je v našem městě sběrný
dvůr, co se děje s vytříděným odpadem. Ze stavebnice
Lego Duplo si postavily jednotlivé kontejnery a umístily je
do města podle technického výkresu. Na závěr si zahrály
pohybovou hru „Indiánské třídění odpadů“.

Prázdninový provoz začal 10.8.2020.
V této době se nám podařilo uskutečnit tři lekce malé
technické univerzity „Malý energetik“ kde se děti dozvě-
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„Malý archeolog“
V této lekci se děti dozvěděly o základech profese
archeologa, určení původu a doby nálezu naleziště a vykopávky, průzkum základů prastarých staveb, rekonstrukce objevených budov.
Všechny lekce byly hrazeny z projektu Šablony 2.
28.8.2020 jsme se na školní zahradě rozloučili s našimi předškoláky a pasovali jsme je na školáky. Odpoledne
proběhlo ve veselé náladě, poseděli jsme u ohýnku, opékali párky a děti si naposledy společně zahrály na zahradě.

Pro rodiče připravujeme přednášky, na které vás srdečně zveme:
16.9. v 16,30 hodin:

„Nebojte se zdravé stravy“ - jak se
jednoduše a zdravě stravovat
v běžném životě s Ing. Barborou
Hudákovou Janšovou.

5.10. v 16,00 hodin:

„Školní zralost dětí“ s Mgr. Poliakovou.

26.10. v 16,00 hodin: „Výchova bez trestů, aneb děti potřebují hranice” s Phdr. Václavem
Mertinem. Všechny přednášky se
uskuteční v mateřské škole a jsou
hrazeny z projektu Šablony 2.

Školní rok 2020/2021 začal 1.9.2020.
Adaptační doba začala výlety.
Již v pátek 4.9.2020 jsme s dětmi navštívili SKI areál
na Bílé s programem Zpátky do pravěku, 9.9. 2020 jsme
jeli do Hlučína na dětský ranč, 11.9.2020 jsme se těšili do
Záchranné stanice v Bartošovicích. Tyto výlety byly hrazeny z projektu Šablony 2.
Z Nadace OKD Srdcovky jsme získali 14.000,- Kč,
které jsme využili na výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a Dinoparku v Ostravě.

V naší mateřské škole se pořád něco děje. Pro děti
jsou připraveny divadelní přestavení v mateřské škole
i v KS Vratimov.
Mějte hezký podzim, buďte zdrávi a rodičům děkujeme
za respektování a spolupráci při opatřeních, které jsme
nastavili ohledně epidemiologické situace.
Nožičková Jana

TJ Řepiště
Vážení sportovní přátelé, milí spoluobčané, tímto příspěvkem bych vám chtěl v krátkosti představit současné
týmy, které reprezentují TJ Řepiště a obec Řepiště.
A tým pod vedením trenéra Pavola Bugáně se podařilo na sezónu 1.B.třídy sk.C 2020/2021 velice dobře posílit, což jsme na konci minulé sezóny avizovali. Přišli
zkušení borci s prvoligovými i druholigovými zkušenostmi,
jako brankář Pavel Rohel, Petr Cigánek, Petr Lisický, Marek Kyselý, Jan Stanovský, Miroslav Ceplák, Michal Bielik
nebo 17-ti letý Dušan Zaremba. Jještě v září přišli do kádru mladí borci - Jiří Vrubel, Vojtěch Krejčiřík a Richard
Kubiena.Tým opustili, Adam Wolf, Bronislav Sotorník, Petr Plavý přestoupili, Petr Honěk na ½roční hostování
a Tomáš Kusák přešel k B týmu.
Po zatím odehraných čtyřech kolech získali naši borci
12 bodů s aktivním skóre 19:7. Věřím, že v dobrých výkonech budou naši kluci pokračovat i nadále a na konci
podzimní části soutěže, která končí 8.11.2020, budou
v těch nejvyšších patrech tabulky.
B tým pod vedením trenéra Zdeňka Havránka účinkuje v sezoně 2020/2021 MěP sk. A a je tvořen převážně
z domácích dorostenců, kteří dovršili 19 let a tudíž už jsou
věkem v mužské kategorii.T ým doplnilo pár nových tváří
z okolních klubů jako např. Jakub Kielbas, Daniel Daněk,
René Nešetříl. Cílem týmu je se v podzimní části sezóny
společně sehrát a umístit se v horní polovině tabulky.
Tým dorostu pod novým vedením trenéra Moravčíka
má v letošní sezóně nelehký úkol, neboť kluci začínají
poprvé od žákovského věku hrát již na celé fotbalové hřiště. Věřím, že kluci budou pod novým vedením spokojeni,
vypnou se k maximálním výkonům. Bohužel i tato kategorie, která začala mistrovskou část sezony 6.9. na domácím

hřišti s týmem Klimkovic, musela své první mistrovské
utkání odložit, neboť terén byl podmáčený natolik, že nebylo možné zajistit bezpečnost hráčů a z těchto důvodů
hlavní rozhodčí rozhodl o odkladu utkání.
V kategorii žáků a přípravek momentálně nemáme
žádné družstvo v soutěži. Probíhá nábor nejmenších na-
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dějí z Řěpišť a nejbližšího okolí, neboť toto bylo v předešlých letech zanedbáno. Ale už dnes je možné vidět pobíhat alespoň pár mladých Řepišťských fotbalových
nadějí a z tohoto mám opravdovou radost, stějně jako
třeba z nově zrekonstruované kabiny rozhodčích. A konečně po 30 letech došlo i na generální opravu sprch,
kde byly sprchy rozděleny na domácí a pro hosty a kompletní rekonstrukci včetně vytápění, které v minulosti chybělo. Dále v areálu došlo k nátěru oplocení, doplnění oplocení včetně funkční hlavní brány do areálu. Za toto
všechno co jsme zvládli v době složitého coronaviru musím
v první řadě poděkovat vedení obce v čele s panem starostou Kožušníkem, sponzorům, všem dobrovolníkům
z řad hráčů, fanoušků, funkcionářů, kamarádů a známých,
kteří byli ochotni přiložit ve svém volnu ruku k dílu pro
dobro věci a hlavně pro oddíl kopané. Jsem přesvědčen,
že toto nejsou nadlouho poslední úpravy a opravy v našem
sportovním areálu. Proto doufám, že všem, kteří se na
tomto podíleli a které jsem výše zmínil, to kluci splatí vzornou reprezentací obce formou těch nejlepších sportovních
výsledků a tím ještě více přispějí k propagaci a reprezentaci oddílu kopané a obce Řepiště.

René Kurák

Zájezdy řepišťských seniorů
v rámci projektu „V klidu a v pohodě II“
Některé aktivity pro seniory jsou v Řepištích v letošním
roce spolufinancované podobně jako loni z prostředků
Moravskoslezského kraje. Jde o zahrnuté do projektu
„V klidu a v pohodě II“. Po nutném odkladu způsobeném
koronavírovou situaci na jaře se projekt rozběhl s určitým
zpožděním až na přelomu srpna a září. Shodou okolnosti
jej zahájily dva zájezdy.
V pátek 28. srpna se
uskutečnil zájezd na Těšínsko a do blízkého slovenského příhraničí. Dopoledne jsme navštívili
novou stálou expozici „Příběh Těšínského Slezska“,
který nám přiblížil dějiny
tohoto území od pravěku
až po současnost. Výstava
nabízí bohatý a velmi působivě instalovaný soubor
vystavených sbírkových
předmětů, který doprovázel zajímavý výklad průvodce. Každý z účastníků
si tak mohl rozšířit své poznatky o území Těšínského
Slezska, ke kterému historicky patří i Řepiště. Společná fotografie před novým památníkem u vchodu
do hlavních výstavních

prostor Muzea Těšínska na ulici Hlavní v Českém Těšíně,
který připomíná 28. srpen 1920, kdy byly z našeho současného pohledu před 100 lety stanoveny na Těšínsku
hranice Československa a Polska, byla potvrzením určité
patetičnosti celé návštěvy. Na oběd jsme pak odjeli do
hotelu Pod Akáty v Dolní Lomné, kde jsme zároveň navští-

19

č. 159

www.REPISTE.eu

vili v jeho bezprostředním sousedství Lomňanské muzeum,
dřevěnici s expozici připomínající dřívější život zdejších
obyvatel. Návštěvu - v lidově mluvě tohoto kraje - „gorolského“ údolí v okolí říčky Lomné jsme využili nakonec také
k prohlídce poutního areálu v Salajce s kostelem, křížovou
cestou i kapli Panny Marie Lurdské. Další dva cíle ležely
již na česko-slovenské hranici. Nejprve jsme na české
straně poznali nové návštěvnické centrum věnované historii zdejšího vojenského opevnění a poté již na slovenské
straně přírodní zajímavost – lom v osadě Megoňky, kde je
možné vidět příklad tzv. „kamenných guli“. Jde o zvláštní
pískovcové útvary, jejichž tvar věrně odpovídá uvedenému
slovenskému pojmenování. Poslední sice předem neplánovanou zastávkou o to však větším bonusem, byla návštěva poutní kaple sv. Anny ve Staškově – osadě Jelitov.
Druhý zájezd byl dvoudenní o víkendu 5. až 6. září.
Proběhl ve ve spolupráci se Svatomichaelským pěveckým
sborem a zaměřil se na poznání některých míst v Jeseníkách a Rychlebských horách. Již cestou do cílového
území jsme se stavili v Muzeu slezského venkova v Holasovicích. Exponáty jsou zde umístěny v bývalém statku,
spravovaném až do konce roku 1945 šlechtickým rodem
Lichtenštejnů. Při pohledu na vystavené zemědělské stroje, domácí nářadí a jiné předměty, většinou z první poloviny nebo z počátku druhé poloviny 20. století, padl na
mnohé účastníky sentiment vzpomínek na své mládí. Již
v Jeseníkách jsme pak poznali znovuobnovené poutní
místo „Maria Hilf“. Svatomichaelský pěvecký sbor a samostatně také děvčata z Teatetu si v něm zazpívali. Bylo
to před mši poutníků z nedalekých polských Glucholazů

a tak se poděkování vystupujícím dostalo tentokrát nejen
od ostatních členů zájezdu ale také od početné polské
výpravy a osobně i od samotného kněze, který polské
poutníky doprovázel. Následovalo další poutní místo –
kaple sv. Anny v Horním údolí. Areál bývalého a v současnosti obnovovaného místa není autobusem přístupný
a proto nás čekala malá tura z nedalekého sedla, od rozcestníku „Prameny Opavice“, který leží na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Obnova zříceniny
kaple se skleněnou střechou připomenula loňskou návštěvu Neratova, kde bylo architekty zvoleno podobné řešení.
Vystoupení jak Svatomichaelského pěveckého sboru tak
Teatetu zde bylo téměř samozřejmostí. Následoval oběd
ve Zlatých horách, který někteří spojili s krátkou prohlídkou
města. Po něm jsme odjeli do nedalekého zlatokopeckého
skanzenu s expozici hornické osady a zlalotorudných mlýnů. První den byl ukončen ubytováním, večeři a společenským posezením v Ekocentru Rychleby v Bílém Potoce.
V neděli jsme nejprve navštívili nedaleký Javorník se zámkem na Jánském vrchu. Při prohlídce jeho výstavních prostor, včetně ojedinělé expozice dýmek, jsme se mohli seznámit s některými osobnostmi, které ovlivnily život také
na u nás. Příkladem je osoba Filipa Gottharda Schaffgotsche, biskupa sídlícího v druhé polovině 18. století na
Jánském vrchu, který vysvětil také frýdecký poutní kostel
Navštívení P. Marie. Velmi dobrá akustika zdejšího hudebního salonku byla pak výzvou ke krátkému zazpívání (samozřejmě se svolením průvodkyň zámeckými expozicemi)
zpěvákům naši výpravy. Po obědu v Bílém Potoce jsme si
odskočili do nejzápadnější obce českého Slezska
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– Městyse Bílá Voda a navštívili místní hřbitov s hroby
řadových sester, které byly v Bílé Vodě za bývalého režimu
internovány. I tady si členové pěveckého sboru, symbolicky u sochy Krista, zazpívali. Poslání klidu a pohody tohoto zájezdu snad završilo i poslední navštívené místo –
nově zrekonstruovaná secesní tančírna v Račím údolí.

Podle svého rozhodnutí si jeho návštěvu zpříjemnil každý
sám – zpěvem, kávou, zákuskem, výstupem na nedaleké
vyhlídkové místo Čertovy kazatelny nebo kombinaci hned
několika možných variant uvedené nabídky.
Miroslav Lysek

Také letos probíhá několik akci pro seniory
s podporou Moravskoslezského kraje
Podobně jako pro loňský rok také pro rok 2020 vypsal
Moravskoslezský kraj dotační program na podporu aktivit pro seniory. Obec Řepiště se jej rozhodla opět využít.
Návaznost na obsah loňského projektu, o jehož aktivity
byl zájem, potvrdil i název, který zůstal téměř stejný jako
loni a přibylo k němu jen pořadové číslo vyjádřené římskou číslici.
Přestože nelze pominout zmínku o vlivu koronavirové
pandemie na jeho realizaci a odložení některých aktivit
z jara až na podzim, zdá se, že vše s čím počítal, bude
také nakonec realizováno. Co tedy projekt „V klidu a v pohodě II“ nabízí? Opovězme si chronologicky.
Zřejmě k nejoblíbenějším akcím patří zájezdy. Ty proběhly na přelomu srpna a září na Těšínsko a do Jeseníků
a jej jim věnován v tomto zpravodaji samostatný článek.
Od října do prosince je naplánováno uspořádáno několik lekci „Základů práce na počítačích“, které v prostorách základní školy povede opět paní Fridrichová. Na
12. listopadu od 16:00 je připravena přednáška na téma
„Péče o seniora v domácím prostředí“, která je samozřejmě určena nejen samotným seniorům ale
také těm, kteří se o ně starají. Proběhne v sále Společenského domu
U Máně a přednášet budou zástupci spolku Podané ruce z Frýdku-Místku. Na 20. listopadu byla
z jarního termínu přesunuta společná akce seniorů a základní školy „Zdobení perníčku“. Zmínit je
třeba také vybudování tzv. „Fit
parků pro seniory“, a to jak v centru obce, tak v místní části Rakovec. Půjde o instalaci zařízení pro
cvičení v přírodě (moderně workoutové stroje), které mohou sloužit nejen seniorům. S instalaci se
počítá do konce roku 2020.
Kromě těchto aktivit je vhodné zmínit i některé další, které
z podobného programu podporovaného Moravskoslezským krajem pořádá Město Paskov a již
byly nebo jsou otevřeny také seniorům z Řepišť. Z nich již proběhl 3. září v herně restaurace
U Toma na Olešné Bowlingový

turnaj seniorů. Šlo o 2. ročník turnaje o putovní pohár
starosty Paskova, který opět vyhráli senioři z Vratimova.
Jim patřilo vítězství v družstvech i pět ze šesti medaili
v kategoriích jednotlivců. Tu jedinou, která hájila čest
ostatních zúčastněných seniorských klubů (Paskova, Řepišť a Oprechtic) získala naše zástupkyně paní Valgová.
Její hezký výkon ze dvou kol v počtu 192 bodů stačil na
stříbrnou medaili v kategorii žen. Z paskovského projektu ještě proběhne ve vratimovském kině 23. října ¨Vědomostní soutěž seniorů“ (přímou organizaci zajišťuje Dům
děti a mládeže Vratimov) a 10. listopadu v paskovském
kině přednáška „Uprchlíci ze zabraného území v letech
1938-1939“, při které se bude historička Muzea Těšínska
Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. věnovat problematice emigrace Čechů z území obsazeného Polskem do Československa v hranicích tzv. 2. republiky. Přednáška by se
přitom měla zaměřit především na dopad této problematiky na Paskov a jeho blízké okolí.
Miroslav Lysek
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PODĚKOVÁNÍ
Za TEATET Řepiště a za Svatomichaelský pěvecký
sbor bych chtěla poděkovat naší obci, zvlášť celému organizačnímu týmu vedeného Davidem Hrbáčkem, za pozvání na akci Prázdninové loučení, která se uskutečnila
29. 8. 2020 na dětském hřišti v Rakovci. Počasí i přes
nepříznivou hrozbu přálo. Bylo pro nás výjimečným zážitkem vystoupit na novém a opravdu krásném dětském
hřišti, na jehož výstavbě se významně podíleli i občané
naší obce. Děkuji za podporu a obrovský potlesk, který
nás hřeje u srdce ještě teď. Byla jsem nadšená z množství
soutěží a naplánovaných her pro děti trvajících až do tmy
a se zapojením se některých dospělých a starších dětí
k tomu, aby na tvářích malých dětí vykouzlili malované
obrázky. Závěrečný večírek s kytarami, s basou a s banjem

a s velkou partou úžasných zpívajících lidí, se stal pomyslnou třešinkou na celém prázdninovém dortu.
Předběžně bych Vás za TEATET chtěla pozvat na náš
v pořadí již 3. benefiční koncert "Předvánoční Máňozpěvy", který se uskuteční 27. 11. 2020 od 19:00 hod. ve
Společenském domě s restaurací U Máně. Opět mezi
námi přivítáme výjimečného hosta. Letos naše pozvání
přijala vynikající muzikantka a písničkářka Lucie REDLOVÁ.
Všechen výtěžek ze vstupného, stejně jako v minulých
letech, darujeme na vybraný charitativní projekt. Loni jsme
díky Vám předali krásných 17.100,- Kč nemocné holčičce
na zakoupení bezpečného polohovacího křesla.
Za Teatet Řepiště
Andrea Karmanová

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je, že se
k nim včas nedostanou informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň „DOMA.“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání doma.
Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této situaci pomohou.
Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé ČR akce zapojených hospiců, které najdete na stránkách
www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPUČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října a proběhne po celé
ČR. Je to den, kdy se můžete do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou kamkoliv půjdete papuče,
vyfotit se v nich a sdílet s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu. Dáte tak světu najevo, že v tom
jedete s námi. Na papučový den vás zve také Olga Sommerová, Pavel Liška, Markéta Stehlíková a další.
Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma. Týden pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém
dni se můžete dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou, zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne. A proč
zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek svého „DOMA“
s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

22

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

obec Řepiště

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Otevírací doba:
pondělí–pátek
8.30–17.00

www.optikaocni.eu
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Pro děti od 1 do 3 let (po domluvě do 6 let)
každý den od 6:30 do 17:00 hodin
nachází se u lesa v prostředí přírody
včetně stravy

Řepiště

Zemědělská 67

734 101 756

www.smisek.online
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