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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 24.2.2021 ve společenském sále
Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
z toho: daňové příjmy 	
30.086.101,37 Kč
nedaňové příjmy
3.886.284,59 Kč
kapitálové příjmy
0,00 Kč
přijaté dotace
5.744.579,84 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci
40.880.046,76 Kč,

53,12 % rozpočtu
z toho: běžné výdaje	
20.595.612,73 Kč
kapitálové výdaje
20.284.434,03 Kč
Saldo (rozpočtový schodek): 
- 1.163.080,96 Kč
Rozpočtový schodek byl krytý třídou Financování, a to
úvěrem JESSICA z MSK na projekt Komunitní dům Řepiště,
- rezervu obce z předchozích let celkem 80.495.303,82 Kč,
v tom stav na účtech obce 35.813.087,45 Kč,
- výsledek hospodaření z hospodářské činnosti před zdaněním + 129.347,55 Kč,
- výši úvěrů k 31.12.2020 celkem 32.709.833,37 Kč (v tom
půjčka ze SFŽP na výstavbu kanalizací 14.709.833,37 Kč
a čerpání 1.tranše úvěru JESSICA z MSK 18.000.000,- Kč),
- informaci o realizaci investičních projektů v r. 2020 ve výši
20.284.434,03 Kč,
- zprávu o získaných dotacích v r. 2020 ve výši
5.744.579,84 Kč.

447. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní
Hanu Slívovou a paní Pavlínu Kučerovou a ověřovateli
zápisu pana Davida Hrbáčka a pana Josefa Kukučku.
448. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1.
Zahájení,
2.
Kontrola usnesení,
3.
Zprávy výborů,
4.
Hospodaření obce za rok 2020, rozpočtové opatření
č. 5/2020, investiční projekty, dotace, rezervy, stav
majetku, hospodářská činnost,
5.
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, hospodaření
2020, účetní závěrka za rok 2020,
6.
Návrh na vrácení dotace na sociální bydlení, projekt
„Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního
operačního programu,
7.
Rozpočet obce na rok 2021,
8.
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022-2025,
9.
Plánované investiční a neinvestiční projekty obce
v r. 2021, informace o stavu přípravy a realizace projektů obce,
10. Dohoda o splátkách dluhu s lhůtou splatnosti delší
než 18 měsíců pro nájemce Společenského domu
s restaurací U Máně,
11. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021 (kultura, sport, spolky, kotlíkové dotace, ostatní),
12. Stanovení politiky výše nájemného v obecních bytech,
13. Rozhodnutí o poskytnutí individuálních darů na investici na připojení na kanalizaci pro vlastníky rodinných
domů na základě podaných žádostí,
14. Uplatnění námitek v samostatné působnosti k zásadám územního rozvoje – Aktualizaci č. 5 Moravskoslezského kraje,
15. Různé,
16. Závěr.

453. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2020 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 93.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 93.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem 
49.389.000,- Kč,
Výdaje celkem;	
76.964.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 27.575.000,- Kč,
Financování
27.575.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 27.575.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a částečně půjčkou ze SFŽP.
454. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.1.2021:
celkové příjmy:
5.029.877,25 Kč,
celkové výdaje:
2.318.780,07 Kč,
saldo (rozpočtový přebytek):
2.711.097,18 Kč.
455. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o hospodaření organizace Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, v roce 2020.
456. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2020.
457. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje odstoupení od
projektu „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci

449. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.12.2020.
450. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 17.2.2021.
451. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
o provedené kontrole z kontrolního výboru ze dne
17.2.2021.
452. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31.12.2020:
- výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce Řepiště:
Příjmy celkem po konsolidaci	
39.716.965,80 Kč,
				
80,42 % rozpočtu
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468. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dohodu o splátkách dluhu s lhůtou splatnosti delší než
18 měsíců a odložením splatnosti od 15.5.2022 pro
nájemce Společenského domu s restaurací U Máně
společnost ManaArt, s.r.o., Frýdecká 637/13, 739 32
Vratimov, IČ: 06380492, dle přílohy.
469. 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. D1/2021.
470. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Horní Datyně, na podporu včelařství ve
výši 6.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D2/2021.
471. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční výši
prostředků pro rok 2021 určených na obnovu včelstev
na katastru obce Řepiště ve výši 40.000,- Kč.
472. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., na zajištění
provozu, vybavení a oprav myslivecké chaty ve výši
30.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2021.
473. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, na podporu
ekologických aktivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2021.
474. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov
na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2021.
475. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Středisko volného času Vratimov,
příspěvková organizace, na nákup vybavení zájmových útvarů a na organizaci schválených aktivit a akcí
v r. 2021 ve výši 45.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2021.
476. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana Jana Kožušníka, bytem Na Kůtách 76, 739 32 Řepiště, na financování
nákladů spojených s vystupováním pěveckého sboru
v roce 2021 ve výši 30.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Řepiště č. D7/2021.
477. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím předsedkyně paní
Emílie Valgové, bytem Dolní 292, 739 32 Řepiště,
na činnost a aktivity Klubu seniorů Řepiště v roce
2021 ve výši 40.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2021.
478. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 125.000,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť

se zařízením občanského vybavení“ CZ.06.2.56/0.0
/0.0/18_104/0009197 na výstavbu 9 sociálních bytů
a vrácení dotace prostřednictvím Ministerstva pro
místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 11.795.293,80 Kč z důvodu zvýšené
potřeby bytů pro seniory z obce a pověřuje starostu
obce zajistit všechny potřebné kroky.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
zajistit zpracování případné žádosti o dotaci na projekt „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení“ z jiného vhodného
programu na podporu výstavby bytů, pokud bude
vyhlášen, a podmínky programu umožní obci s byty
účelně nakládat pro cílovou skupinu občanů obce
s prioritou bydlení seniorů.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce
Řepiště na rok 2021 dle přílohy:
Příjmy celkem
38.434.000,- Kč,
Výdaje celkem
92.626.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 54.192.000,- Kč,
Financování
54.192.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 54.192.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a dočerpáním úvěru JESSICA z MSK.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2021 ve výši 2.894.000,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.066.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení částky 60.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu
obce na rok 2021 do Zaměstnaneckého fondu.
Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
realizaci aktivit obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2021 v souladu se schváleným rozpočtem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2022 – 2025 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z Programu
na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském
kraji na rok 2021 na projekt „V klidu a pohodě III“,
celkové náklady 210.000,- Kč, požadovaná dotace
100.000,- Kč, termín realizace do 31.12.2021 a pověřuje
starostu v případě schválení dotaci přijmout, podepsat
smlouvu o poskytnutí dotace a realizovat projekt.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu RRC/01/2021 na projekt „Řepiště centrum obce
1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště pro
3 veřejné budovy“, celkové náklady 1.265.000,- Kč,
požadovaná dotace 400.000,- Kč, termín realizace
do 31.12.2021 a pověřuje starostu v případě schválení dotaci přijmout, podepsat smlouvu o poskytnutí
dotace a realizovat projekt.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce pro rok 2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2021 v celkové
výši 65.393.000,- Kč dle přílohy.
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a budovy ve výši 75.000,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D9/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 50.000,- Kč, a to na
investici – rekonstrukce sociálního zařízení - WC
v budově č.p. 181 na ul. Sportovní, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D10/2021.
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. D11/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pěveckému sdružení TEATET prostřednictvím pověřené
osoby paní Andrey Karmanové, bytem Na Výsluní 354,
739 32 Řepiště, na financování nákladů spojených
s činností pěveckého sdružení v roce 2021 ve výši
15.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D12/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Po súsedsku, Paskov, na spolufinancování činnosti
spolku ve výši 5.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
SPOLEK PŘÁTEL NEVŠEDNÍCH HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ, z.s., Řepiště, na realizaci projektu „Festival
nejmenších houslistů 2021“ ve výši 10.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D14/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Vratimov na spolufinancování
vlastního podílu na výdajích spojených s realizací
projektu „Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích“ ve výši 160.000,- Kč, na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D15/2021.
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 domu
s restaurací U Máně ve výši 118.000,- Kč na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
realizovaného krajem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_117/0
009638 ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D17/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
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– 3. výzva“ realizovaného krajem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg.č. SFZP 138986/2019
ve výši 15.000,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D18/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje předběžný návrh
politiky nájemného v obecních bytech následovně:
Byty v bytových domech na ulici Vinohradská:
- postupné navyšování nájemného z 60,- Kč/m2/měs.
v průběhu 3 let na výši obvyklého nájemného 80,- až
100,- Kč/m2/měs. z důvodu celkové rekonstrukce
všech bytů v letech 2015 a 2016 zlepšující jejich
užitnou hodnotu a prokazatelné trvalé úspory provozních nákladů po této rekonstrukci,
- nově obsazované byty na ul. Vinohradská budou
mít nájem 80,- až 100,- Kč/m2/měs.,
- do nájemních smluv bude zapracováno navyšování
nájmů o inflaci,
Nové byty v Komunitním domě Řepiště na ul. Mírová:
- předběžná výše nájemného bude 100,- až 120,- Kč/
m2/měs. dle zajištění dalších zdrojů financování výstavby jednotlivých bytů a nutnosti splnit podmínky
dotací,
- do nájemních smluv bude zapracováno navyšování
nájmů o inflaci.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
darů na investici pro vlastníky rodinných domů fyzické
osoby na připojení jejich nemovitosti na vybudovanou splaškovou kanalizaci za připojenou nemovitost
u připojení, které jsou příliš dlouhé či technicky náročné, a to na základě individuálních žádostí vlastníků
nemovitosti podložené odůvodněním v celkové výši
86.000,- Kč dle přílohy a pověřuje starostu obce uzavřením těchto smluv.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje posunutí konečného termínu připojení nemovitostí pro poskytnutí daru na investici pro vlastníky rodinných domů
fyzické nebo právnické osoby na připojení jejich nemovitosti na vybudovanou splaškovou kanalizaci ve
výši 5.000,- Kč za každou připojenou nemovitost do
31.5.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště uplatňuje v samostatné
působnosti námitky k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje k záměru vedení
400 kV Nošovice – Bartovice (přípojka pro lokální
distribuční soustavu) dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o nezvyšování
nájemného o inflaci ve výši 3,2% pro rok 2021 u uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště, ve kterých je zvýšení nájemného
zakotveno, z důvodu pomoci nájemcům z důvodu
pandemie nemoci Covid a omezení s tím spojených.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající se
zvýšení nájemného o inflaci 3,2% pro rok 2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 13. zasedání zastupitelstva dne 21.4.2021
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.
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Řepiště: Historie slezské obce
aneb dlouho očekávaná kniha je tady!
Počátkem roku 2021 spatřila světlo světa dlouho očekávaná a připravovaná kniha mapující zevrubně minulost
obce Řepiště. Pojďme si nyní alespoň stručně představit
její obsah. Podtitul publikace upozorňuje na skutečnost,
že Řepiště leží na pravém břehu řeky Ostravice, tedy na
území historického Slezska, resp. bývalého Těšínského
knížectví. V roce 1970 si obec připomínala 700 let své
existence. Ačkoliv k oslavám vybraný letopočet
1270 nemá oporu v konkrétní písemné zmínce, již k roku
1267 je připomínán sousední Paskov na Moravě. Samotná ves Řepiště je se svým dnešním názvem připomínána
teprve v roce 1450, osídlení jejího katastru je však starší.

Dokládají to i archeologické nálezy. Dnešní obec Řepiště tvoří také dvě další původní vesnice, které byly až do
poloviny 19. století samostatné. Jedná se o Rakovec,
založený v roce 1596, a Vinohrad, vzniklý kolem roku
1800. Trvalou památkou na oslavu 700 let obce je sborník s názvem Lašská obec Řepiště. V roce 1995 připravil
hlavní redaktor tohoto sborníku, znamenitý řepišťský rodák, pedagog a katolický literát Bohumil Pavlok (1922–
2002), další publikaci k tehdy slaveným 725 letům.
Vedení obce Řepiště v čele se starostou Rostislavem
Kožušníkem se před časem rozhodlo na tuto tradici navázat vydáním monografie, která by odborným způsobem
za využití metod moderního bádání sumarizovala poznatky k dějinám obce. Za tímto účelem byl v roce 2016 osloven historik David Pindur (Muzeum Těšínska). Záhy byl
sestaven autorský kolektiv složený z historiků Radima
Ježe a Pavly Pindurové (oba Muzeum Těšínska) a přírodovědce Jana Lenarta (Ostravská univerzita). Teprve
později, v souvislosti s archeologickým výzkumem prováděným v útrobách dřevěného kostela v Řepištích v roce
2019, byli do týmu přizváni také archeologové Barbara
Marethová a Radim Ťulpík (oba Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Ostravě). Výsledkem práce

Řepiště:
Historie slezské obce
• Radim Jež • Jan Lenart • Barbara Marethová
• David Pindur • Pavla Pindurová • Radim Ťulpík

Z obsahu:
• Vývoj obecní symboliky
• Přírodní poměry a životní prostředí v obci
Řepiště
• Řepiště pohledem archeologů
• Od prvních písemných zmínek po sklonek
třicetileté války
• Od konce třicetileté války na práh moderní
společnosti (1648–1848)
• Od zrušení roboty a poddanství ke konci
Velké války
• Od vzniku samostatného Československa
přes druhou světovou válku k únoru 1948
• V osidlech komunistické totality
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K dostání na obecním úřadě v Řepištích
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tohoto kolektivu je kniha mapující poznatky o přírodě,
archeologii a především o historii této malebné slezské
obce. Byla koncipována jako odborná publikace s poznámkovým aparátem a dalšími nezbytnými náležitostmi
(seznam pramenů a literatury, seznam zkratek, jmenný
rejstřík, resumé v anglickém a německém jazyce aj.).
Rukopis knihy před vydáním posoudili dva odborní recenzenti.
Představme si nyní alespoň ve stručnosti obsah jednotlivých kapitol nové knihy. Po redakčním úvodu pojednávajícím o výše zmíněných výročích, základní literatuře
a písemných pramenech k dějinám obce následuje historický vývoj a popis obecní symboliky. Současný znak
Řepišť z roku 1996 byl navržen heraldikem Karlem Müllerem (Zemský archiv v Opavě). Obsahuje tzv. mluvící
znamení všech tří historických vsí – řepu (Řepiště), vinný
hrozen (Vinohrad) a raka (Rakovec). Zlatá a modrá barva
vychází z historického znaku Těšínského knížectví a odkazuje na příslušnost k tomuto území.
Řepiště se nachází na styku dvou odlišných geologických celků – staršího Českého masivu a mladších
Vnějších Západních Karpat. Obě struktury se navzájem
překrývají. Svrchní karpatské příkrovy jsou tvořeny flyšovými sedimentárními horninami, ve kterých se místy vyskytují pelosideritové železné rudy a vulkanické horniny
těšínitové asociace. Od dob nasunutí Karpat bylo území
Řepišť vždy souší a docházelo zde ke zvětrávání a erozi.
Do rovinaté plošiny se zahloubila říční síť s navazujícími
stržemi. Ve čtvrtohorách se sem rozšířil kontinentální
ledovec, který přinesl exotické horniny. Na předpolí ledovců vznikaly spraše. Později začaly být příkré svahy
údolí postiženy sesuvy, v nivách řek se uložily fluviální
sedimenty a povrch krajiny začal výrazně měnit také člověk (rybníky, haldy). Hydrologicky náleží území obce
k povodí řek Ostravice a Lučiny. Mezi přirozená centra
diverzity živé přírody patří potoční nivy, strže a zalesněné
svahy. V některých lesích se zachovaly cenné porosty
dřevin. Díky lokálním geomorfologickým a hydrickým po-

měrům se místně vyskytují cenné bylinné podrosty, v obci
se ale šíří také invazní druhy. Z živočichů jsou významné
rybí populace v řekách, důležitý je výskyt raka říčního
nebo vzácných druhů vážek. Krajina Řepišť je výsledkem
kombinace rurálního předprůmyslového charakteru území a jeho industriálního rozvoje zejména kolem Ostravice.
Na základě archeologických dokladů získaných z katastru Řepišť se v současné době lze přiklonit k názoru,
že zdejší středověké osídlení pochází jistě ze 14. století,
s lehkými pochybnostmi už ze 13. století. Předchází o více
než jedno století první písemnou zmínku o obci. Významnou je především lokalita Zapadlisko s pozůstatky drobného středověkého opevnění (hrádku). Podobná situace
panuje ohledně kostela, který se v písemných pramenech
objevuje až na počátku 17. století. Řada nepřímých dokladů ukazuje, že už ve středověku zde stál sakrální objekt. Ten však prošel v 17. století a v první čtvrtině 19. století tak výraznými přestavbami, že nejsme schopni určit
jeho původní velikost ani podobu. Archeologický průzkum
v první polovině roku 2019 přinesl také řadu cenných
poznatků k pohřbívání přímo v kostele a jeho okolí ve
středověku a raném novověku. Z 21 vybraných vzorků
dřev ze stavby kostela, které byly poslány na dendrochronologickou analýzu, bylo možné čtyři datovat na
začátek 15. století, z toho dva rokem 1424.
Nejstarší písemné zmínky o soustavném osídlení prostoru katastrálního území dnešní obce Řepiště se pravděpodobně vztahují k závěru 13. století, kdy došlo ke
kolonizaci této pomezní oblasti na hranicích Moravy
a Slezska. Příchod kolonistů pocházejících z Dolní Lužice souvisel mj. se vznikem samostatného Těšínského
knížectví, které bylo na přelomu let 1289/1290 vyděleno
z Opolského knížectví. Za zakladatele vsi je považován
šlechtic Jindřich z Baruthu – podle něj byla tato oblast
pojmenována jak v hraniční smlouvě uzavřené mezi těšínským knížetem Měškem I. a olomouckým biskupem
Dětřichem z Hradce roku 1297, tak i v soupisu desátků
vratislavského biskupství, který byl pořízen patrně mezi
lety 1303–1306. Pojmenování Barutov (Baruthow) však

Výřez ze stabilního katastru Řepišť, vlevo areál panského lihovaru (Gajduly č. p. 2), dále panský dvůr (č. p. 1),
vpravo dole kostel, r. 1836 [Zemský archiv v Opavě]

Otisk razítka řepišťského odboru Matice osvěty lidové
pro knížectví Těšínské, spolku působícího v obci v letech
1909–1934 [archiv Josefa Kukučky ml.]
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bylo nahrazeno názvem Řepiště, s nímž se poprvé setkáváme až v listině vydané těšínským knížetem Boleslavem
II. roku 1450. Další písemný pramen pochází až ze sklonku 15. století, kdy Václav Březek z Řepišť, označován
jako dědičný držitel této vsi, prodal zdejší hospodářský
statek i s rybníky a živým inventářem blíže neznámému
Palečkovi. Tento pergamenový dokument nás informuje
o existenci farního kostela v Řepištích. V období počátku
raného novověku se Řepiště dostávaly postupně do rukou
celé řady šlechtických rodů – od poloviny 16. století to
byli Rudzští z Rudz, od roku 1572 je držel Václav Kaceřovský z Raboně, po něm Zikmund starší Sedlnický
z Choltic, Jiří Moravický z Roudnice, Jakub Tluk z Tošanovic či Jan Němčický z Němčic. Od něj koupil statek
Řepiště v roce 1610 Jan (starší) Skrbenský z Hříště, jenž
ho po deseti letech postoupil svému švagrovi Janovi
Bartoloměji Štáblovskému z Kovalovic. Skrbenští Řepiště získali zpět ke svému šenovskému panství v roce
1635. V té době byla zdejší fara obsazena luterským duchovním. Na rozdíl od Řepišť jsou počátky Rakovce zcela zřejmé. Ves byla založena Petrem mladším Sedlnickým
z Choltic v roce 1596 vyčleněním části území Vratimova,
na kterém dosud hospodařilo jeho devět poddaných.
Další kapitola pojednává o vývoji v letech 1648–1848.
Ves byla velmi poškozena opakovanými švédskými vpády ve 40. letech 17. století. Zdejší osadníci se navzdory
těžkostem dokázali s danou situací vyrovnat, probudit
Řepiště k novému životu dobově podřízenému patrimoniální správě a robotním povinnostem vůči vrchnosti.
Série válek poloviny 18. století a stupňování robotních
povinností vyústily na Těšínsku ve velké povstání v roce
1766. Proti své vrchnosti tehdy vystoupili i poddaní z Řepišť a Rakovce. Ačkoliv plodem těchto aktivit byla řada
hospodářských reforem a obrat v poddanských poměrech, patrimoniální správa zůstala zachována až do roku
1848. Řepiště tvořily po celou tuto dobu samostatné
panství, jehož součástí se stala kolem roku 1800 založená ves Vinohrad. K nejvýznamnějším držitelům řepišťského panství v letech 1648–1848 patřili příslušníci šlechtic-

kých rodů Skrbenských z Hříště, Vlků z Kvítkova,
Mitrovských z Nemyšle či Saint Genois d'Anneaucourt.
Rakovec byl součástí panství Vratimov, později Kunčice.
V samotných Řepištích docházelo ve druhé polovině
17. století k růstu velkostatku na úkor selské vrstvy.
V roce 1654 byl evangelíkům odňat řepišťský farní kostel.
Stal se filiálkou katolické farnosti Šenov, v roce 1785 pak
nově založené farnosti Vratimov. Probíhající rekatolizace
vedla k tomu, že kolem poloviny 18. století bylo obyvatelstvo Řepišť většinově katolického vyznání. Zdejší děti
docházely od konce 18. století do školy ve Vratimově,
v roce 1829 byla zřízena její pobočka v Řepištích.
V následujícím období let 1848–1918 sledujeme vznik
moderní obce s volenou samosprávou. Politická obec
Řepiště tehdy vznikla sloučením tří původně samostatných vsí – Řepišť, Rakovce a Vinohradu. Tomu předcházel zánik dosavadní patrimoniální správy. Přes všechny
politické a národnostní problémy prožívaly Řepiště v tomto období hospodářský vzestup a kulturní rozvoj. Obec
byla roku 1871 napojena na železnici, jejím katastrem
byla vedena trať z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí
a bylo zde zřízeno nádraží Paskov. V Řepištích byla založena samostatná škola (1852) a získala také novou budovu (1874). Vlastní školu si vybudovali občané Rakovce
(1908–1909). Před první světovou válkou existovalo v Řepištích pět hostinců, vznikaly také první spolky, především
hospodářské a národně-osvětové. Na Těšínsku však
probíhal těžký zápas o národnostní určení a práva českého obyvatelstva. V knize je tato problematika představena především v souvislosti s osobou řepišťského starosty a říšského poslance Františka Pavloka (1865–1928).
Obec Řepiště si uchovala český charakter. Celkový růst
napětí na evropské mezinárodní scéně od počátku
20. století vyústil ve světovou válku v letech 1914–1918,
vedoucí k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku tzv. nástupnických států. Mezi nimi vstoupila na dějinnou scénu
28. října 1918 samostatná Československá republika.
Podle různých zdrojů ztratilo v první světové válce život
více než 20 Řepišťanů.

Řepišťské děti u hrobu vojínů Rudé armády na místním
hřbitově, r. 1945 [Obecní úřad Řepiště]

Dopolední koncert dechové hudby před budovou MNV
v rámci oslav 700 let obce Řepiště, 6. září 1970 [Obecní
úřad Řepiště]
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V meziválečném období se Řepiště rozvíjely v prostředí československé parlamentní demokracie. V čele
obecní samosprávy se postupně vystřídali jako volení
starostové Ludvík Stibor, Josef Musálek a Josef Lyčka.
V nelehkém období let 1938–1945 byl starostou Josef
Kaloč. Velká část obyvatelstva nacházela obživu v nedalekých průmyslových závodech. V osadě Vinohrad začala vyrůstat čtvrť dělnických domků. Zemědělské usedlosti disponovaly střední a menší výměrou půdy.
Důležitou hospodářskou jednotkou byl velkostatek Františka Metze, v roce 1934 prodaný rodině Václava Viktory.
Na pozemcích velkostatku byla roku 1928 založena cihelna. Významným počinem obce byla přestavba a přístavba obecné školy, jež na dlouhá léta zatížila obecní
rozpočet. V obci probíhala elektrifikace a meliorace zemědělské půdy. Obyvatelé osady Rakovec v roce 1919
podali neúspěšnou žádost o osamostatnění. Přesto si
Rakovec zachoval i v prvorepublikovém období poměrně
suverénní pozici v rámci obecní samosprávy. Se vznikem
Církve československé, v jejímž čele na Ostravsku stanul
řepišťský rodák Ferdinand Stibor (1869–1956), se ani
Řepištím nevyhnuly konfesní spory mezi katolíky a příznivci nové církve.
Po německém a polském záboru našeho území na
podzim 1938 se Řepiště ocitly v blízkosti hranic nově
vzniklého Česko-Slovenského státu (později protektorátu
Čechy a Morava) s Polskem a od září 1939 s Německem.

Obce se přímo nedotkly bojové operace druhé světové
války, mnoho občanů se však zapojilo do protinacistického
odboje. V důsledku toho je zaznamenán značný počet
obětí na životech z řad místních, řada obyvatel byla
vězněna v koncentračních táborech.
S nástupem komunistické moci po únoru 1948 se
začaly prosazovat totalitární změny ve fungování společnosti a přestavba tržní ekonomiky na centrálně řízené
hospodářství. Zanikl spolkový život ve své původní podobě, společenské vyžití občanů se mohlo realizovat
pouze na půdě státem kontrolovaných celostátních organizací. Došlo ke znárodnění cihelny i drobných živností včetně prodejen a hostinských provozoven, postupně
byl vyvlastněn velkostatek. Při násilné kolektivizaci zemědělství, jež probíhala v 50. letech 20. století, sice díky
menším výměrám půdy místních rolníků nebylo použito
těch nejtvrdších nátlakových prostředků v rámci Akce
K (kulak), přesto však ani zde nebyla o osobní tragédie
nouze. Jednotné zemědělské družstvo Řepiště bylo později integrováno do regionálního zemědělského kolosu
JZD 28. února se sídlem v Bruzovicích. V tomto období
vzniklo v rámci budovatelských akcí několik objektů občanské vybavenosti jako mateřská škola (1959, nová
budova 1981), sportovní hřiště (1960), vodovod, byla
realizována nadstavba budovy MNV. Na katastru Řepišť
došlo k vyhloubení pobočné výdušné jámy Dolu Paskov
(1975–1976). Místní školství bylo v té době podřízeno
komunistické ideologii. Přes nepřízeň doby a negativní
postoj vládnoucí strany k náboženským otázkám se podařilo zajistit opravy zdejšího dřevěného kostela, významné kulturní památky. V letech 1980–1990 byly Řepiště
částí sousedního Vratimova.
Záhy po pádu komunistického režimu v roce 1989 se
obec opět osamostatnila (1990). V dalších třech desetiletích následoval rychlý rozvoj, co se týče výstavby infrastruktury (přestavba budovy obecního úřadu, generální
opravy školských zařízení, kostela, úpravy komunikací,
výstavba sportovně-kulturního centra, dětských hřišť,
budování kanalizace atd.) i společenského života. Od
roku 1999 je obec součástí regionálního sdružení Slezská
brána. V současné době jsou Řepiště progresivní vesnicí s výbornou občanskou vybaveností a značným průběžným přírůstkem obyvatelstva.
Rok 2020 se měl v Řepištích nést ve znamení oslav
750 let existence obce. Konání většiny plánovaných aktivit
však zcela zhatila neočekávaná situace v podobě nekontrolovaného šíření pandemie koronaviru (covid-19) a preventivních vládních opatření. I přesto byla úspěšně dokončena
generální rekonstrukce dřevěného kostela, která přinesla
řadu zajímavých odborných zjištění celostátního významu.
Nejvýznamnější z nich představujeme také v této knize.
Zároveň si dovolujeme touto cestou poděkovat každému,
kdo svými vzpomínkami, historickými fotografiemi a dalším
materiálem přispěl k jejímu vzniku. Kromě vedení obce směřují naše díky k Mgr. Janu Kukučkovi, Josefu Kukučkovi ml.,
Janu Kožušníkovi, Ing. Miroslavu Lyskovi a mnoha dalším
občanům, rodákům a osobám.

Starosta obce Rostislav Kožušník (uprostřed) s redaktory
a spoluautory knihy Radimem Ježem (vlevo) a Davidem
Pindurem, 25. února 2021

Za autorský kolektiv PhDr. David Pindur, Ph.D.
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Kniha Krajina regionu Slezská brána
Koncem loňského roku byla
z inciativy dobrovolného svazku
obcí dokončena sazba knihy
Krajina regionu Slezská brána.
Týká se všech obcí té části
Slezské brány, která se nachází mezi městy Ostrava, Frýdek-Místek a Havířov. Konkrétně
jde o území měst Vratimov, Šenov a Paskov a území obcí
Sviadnov, Václavovice, Řepiště, Sedliště, Žabeň a Kaňovice.
Všichni jejich starostové se na
počátku letošního roku rozhodli, že nezůstane pouze u sazby,
která je v podstatě elektronickou formou knihy, ale že
z obecních rozpočtů profinancují také její klasické fyzické
vydání. Tak se stalo v průběhu
března, kdy se dostala kniha
i na jednotlivé obecní úřady.
V úvodní kapitole nabízí
čtyřčlenný kolektiv autorů textů
a fotografií pod vedením Jana
Lenarta z Ostravské univerzity,
historicky stručné přiblížení
prapůvodního vývoje krajiny, včetně začlenění vzniku uhelných vrstev tolik významných pro ještě nedávný život mnoha obyvatel Ostravska. Pokračováním je vysvětlení vlivů

člověka na krajinu, a to s konkrétními příklady jejich důsledků. Hlavní část je však věnována
krajině jednotlivých obcí, kterou
lze chápat jako jakýsi jejich
zkrácený přírodopis. V závěru
nechybí ani slovníček pojmů vysvětlující některé náročnější odborné výrazy.
Kniha navazuje na jinou publikaci Příroda regionu Slezská
brána z roku 2015. Ta však přibližovala více jednotlivé přírodní lokality bez ohledu na hranice
obcí. Obě publikace se proto
navzájem vhodně doplňují, což
je potvrzeno i podobným grafickým řešením.
Pro zájemce je kniha Krajina regionu Slezská brána o rozsahu 54 stran formátu A4,
s pevnou vazbou a s bohatou
fotografickou dokumentací
(144 fotografii) k dostání za
cenu 120,- Kč na obecních úřadech všech měst a obcí kterých
se týká.
Miroslav Lysek
koordinátor vydání knihy

Třídění odpadu
I v této nelehké době a možná právě proto není od
věci připomenout si pár zásad, které svým dodržováním
mohou přispět ke vzhledu naší obce. Poslední dobou se
nám množí upozornění na stav míst určených pro tříděný
odpad. Pokládám za nutné připomenout, že místa pro
tříděný odpad slouží zejména pro odpad vyprodukovaný
v domácnostech, nikoli pro odpad z podnikatelské činnosti.
Je na každém z nás, aby přistoupil ke třídění odpadu
zodpovědně a pokud se pro něj rozhodne, aby papírové
krabice co nejvíce rozložil, rozebral a tím zamezil rychlému naplnění kontejneru objemnými věcmi. U skla je potřeba koukat kolem sebe a snažit se nenechávat rozbité
střepy na zemi. Velmi často kolem kontejnerů projíždíme
vozy nebo na kole a dochází k defektům pneumatik.
V budoucnu plánujeme všechny místa pro tříděný
odpad zvelebit, vytvořit jim samostatný prostor a ohradit
kolem oplocením, tak jako na ulici Vinohradské. Některá
místa ještě doplníme o další kontejnery, neboť stávající
počet není dostačující.

A jak se říká: ,,Opakování je matka moudrosti“, dovoluji si přiložit informaci o četnosti vývozu daných kontejnerů:
Svoz papíru probíhá v Řepištích 2xtýdně
v intervalu středa a sobota
Svoz plastů probíhá v Řepištích 2xtýdně
v intervalu úterý a sobota
Svoz skla probíhá 1 x měsíčně
vždy kolem půlky měsíce
I malá věc může přispět k dobrému. Tříděním odpadu
pomáháme přírodě a tím i sami sobě. Recyklát při výrobě
nových výrobků nahrazuje přírodní zdroje, které tak nemusí být vytěženy.
Děkuji všem, kdo třídí odpad.
Pavlína Kučerová - místostarostka
9
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Vážení čtenáři,
knihovna je stále dle nařízení vlády zavřena. Knihy,
časopisy a společenské hry si však můžete půjčovat i nadále bezkontaktně. Stále nevíme, kdy budeme moci otevřít.

Plánovaná přednáška se záhadologem Arnoštem Vašíčkem bude přesunuta na jiný termín, o kterém budeme
včas informovat. Druhá přednáška o drahých kamenech
a jejich vlivu na zdraví člověka, chystána na duben, se také
přesouvá na pozdější termín.
Na různé dotazy ohledně knihovny vám rádi odpovíme
telefonicky v půjčovních dnech v úterý od 10 – 12 a od
13 – 17 hodin.
Sledujte náš knihovnický facebook a internetové stránky www.knihovna-repiste.cz.
Výpůjční dobu knih si lze prodloužit také přes tzv. Čtenářské konto na stránce knihovny.
Budeme se na vás těšit.

Postup při bezkontaktním vrácení
a půjčování knih
PŮJČOVÁNÍ
1. Knihy si můžete objednat
a)		 přes on-line katalog na webové stránce
		www.knihovna-repiste.cz
		 Místní knihovna Řepiště - MK ŘEPIŠTĚ
		(knihovna-repiste.cz)
b) e-mailem knihovna.repiste@atlas.cz
c)		 telefonicky - tel. č. 558 637 136
2. Až budou knihy připravené, zatelefonujeme Vám a domluvíme se na předání.

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

VRÁCENÍ KNIH
Pokud chcete jenom knihy vrátit, opět se telefonicky domluvíme. Těší nás, že knihobudka úspěšně funguje již
čtvrtým rokem. Prosíme vás, abyste dovnitř nedávali žádné časopisy a poškozené knihy. Knihobudku se snažíme
v rámci možností pravidelně uklízet a doplňovat o staré
vyřazené knihy z knihovny.

Půjčovní doba:
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Místní knihovna Řepiště, Marika Zajíčková
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Máme rádi zvířata
Mnohým z nás se vybaví známý úryvek písně Jiřího
Suchého nebo kniha říkadel Jiřího Žáčka. Je to ale také
skutečnost, že všichni žáci druhé třídy, a samozřejmě i já
- paní učitelka, máme velice rádi zvířátka. Svědčí o tom
i to, že doma chováme a vzorně se staráme o své rozmanité mazlíčky – jsou to například kočičky, pejsci, potkani, želvičky, rybičky, ještěrky, chameleon. No musíte
uznat, že je to pestrá škála mazlíčků.

Společný zájem a láska ke zvířatům nás přivedly na
myšlenku pomoci v této nelehké době zvířátkům z ostravské ZOO. Zoologická zahrada nabízí možnost symbolické adopce zvířete formou finančního příspěvku. Vybraná částka může pomoci na chov, krmení nebo ke
zlepšení životních podmínek zvířat. Neváhali jsme a pustili se do toho.
Musím říct, že na počátku sbírky mne ani nenapadlo, jak moc bude úspěšná. A jak velká bude pozitivní podpora ze strany rodičů mých žáčků. Ještě jednou jim za to všem srdečně děkuji. Společně jsme za
druhou třídu (21 žáků + p. učitelka) vybrali nádherných
8 100 Kč a našim adoptivním zvířátkem pro tento rok
se stal Rys karpatský. Za náš vysoký příspěvek budeme uvedeni v seznamu adoptivních dárců, a také na
tabuli nejvýznamnějších dárců v pavilonu nebo u expozice adoptovaného zvířete. Pro třídu jsme obdrželi
mimo jiné děkovný list a volné vstupenky určené k návštěvě ZOO. Všichni jen doufáme, že situace brzy dovolí, a my budeme moci „své adoptované zvířátko“ brzy
navštívit.
								
Mgr. Jana Šnajdrová

Projekty Šablony v ZŠ, MŠ a ŠD v Řepištích

Základní škola, mateřská škola i školní družina v Řepištích k 31.1. letošního roku ukončily realizaci projektu
Šablony 2, reg. čísla CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00118
44 a čerpání finanční dotace ve výši 1.283.817,00 Kč.
Z těchto prostředků jsme v průběhu dvou let hradili
například pozice školních asistentů ve všech subjektech
příspěvkové organizace, práci vedoucích školních klubů
při ŠD se zaměřením na anglický jazyk a práci pedagogů,
kteří se věnovali žákům při doučování. Díky projektu jsme
se zúčastnili mnoha školení, kurzů a seminářů v oblastech
matematické a čtenářské pregramotnosti a gramotnosti,
cizích jazyků, osobnostně sociálního rozvoje pedagogů
a IT. Také jsme uskutečnili besedy pro rodiče – zde bych
zmínila např. velmi zajímavá setkání s Mgr. Jiřím Haldou
(problematika výchovy dětí předškolního věku) či
s Bc. Tomášem Veličkou (rizika světa PC a bezpečnost
na sociálních sítích).
Projekt Šablony 2 nám umožnil realizovat s dětmi
i žáky velké množství projektových dnů. MŠ si užila návštěvu Ski areálu na Bílé, dětského ranče v Hlučíně,
záchranné stanice v Bartošovicích, kozí farmy, Marlenky
a obory na Hukvaldech. Žáci ze základní školy a školní
družiny absolvovali výstavu Titanic v Brně, navštívili hrad

Štramberk, Hornické muzeum na Landeku, ZOO v Ostravě, Stezku v oblacích na Pustevnách, Záchrannou
stanici zvířat v Bartošovicích a Planetárium v Ostravě
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– Porubě. Mimo tyto akce, které vyžadovaly výjezd tříd
mimo školu, jsme s dětmi a žáky absolvovali spoustu
aktivit v rámci výuky – divadelní představení, výuku s rodilým mluvčím, projektové dny s polytechnickou náplní,
se zajímavými pokusy, hudebním a pohybovým zaměřením.
Ve školní družině se uskutečnily poutavé interaktivní
besedy, na které mezi děti dorazila i živá zvířátka – např.
hadi, agamy, chameleoni a také kozy. Kromě těchto projektů se uskutečnily v rámci odpoledních hodin i vzdělávací akce o zdravém stravování a o smyslu třídění odpadů. Mimoto jsme z finančních prostředků projektu
pořídili do mateřské i základní školy hodnotné didaktické pomůcky.
Z výše uvedeného výčtu aktivit je zřejmé, že projekt Šablony 2 byl v naší organizaci realizován smysluplně s přínosem pro děti, žáky i pedagogy. Jsme rádi, že jsme dokázali

s ohledem na komplikovanou epidemiologickou situaci v posledním roce celý projekt úspěšně dokončit a zahájit od
1. února letošního roku projekt nový s názvem Šablony pro
Řepiště III, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019202.
V tomto projektu již nejsou vyčleněny prostředky na
aktivity pro školní družinu a také jsme s ohledem na aktuální situaci výrazně omezili počet výletů a projektových
dnů ve výuce. Není totiž jisté, zda bychom při omezování provozu škol zvládli všechny aktivity v termínu realizovat. V plánu tak máme opět uskutečnit zajímavá setkání s rodiči na besedách, např. Mgr. Jiří Halda nám
přislíbil účast 6.12.2021 ve škole. Tak nám držte, prosím,
pěsti, ať se můžeme co nejdříve všichni ve zdraví do
školy vrátit a ať můžeme vše, co máme připraveno pro
děti, žáky, pedagogy i rodiče beze změn realizovat.
Mgr. Adéla Pollová

Environmentální výchova: Šetrná spotřeba vody
• Kontroluje vodovodní kohoutky.

Školní program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
ve spolupráci se společností Veolia připravil pro žáky
a studenty nový úkol, který se tentokrát týká vody.
V průvodních materiálech je spousta informací o tom,
jaká je spotřeba vody v domácnosti. Zajímavé je, že jen
dvě procenta ze spotřebovaného množství připadají na
přímou konzumaci. Celé dvě třetiny využíváme na hygienu, zbytek na praní prádla, mytí nádobí, zalévání rostlin
a podobně.

• Při mytí rukou zavřete vodu během mydlení.
• V koupelně mějte páku baterie nastavenou na studenou vodu, ušetříte tu teplou.
• Na toaletě požívejte WC stop.
• Pračku a myčku zapínejte, až když jsou skutečně plné.
• Nenechávejte téct vodu po dobu čištění zubů.
• Zalévejte rostliny dešťovou vodou.

Důležitější jsou ale náměty, jak spotřebu v domácnosti snížit. Žáci si mohou vytvořit jednoduchá pravidla,
která budou využívat nejen ve škole, ale i doma.
Vybírám několik praktických tipů:

Tato pravidla jsou všeobecně známá, ale opakování
je matkou moudrosti. Snížení spotřeby vody se hodí nejen školákům, ale každému, kdo se chce chovat k přírodě zodpovědně.
Koordinátor EVVO

• Místo vany dejte přednost sprše.

Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
distanční úkoly posílat dlouho. Že je ještě stihneme na školu
alespoň trochu připravit a závěrem školního roku se s nimi
i náležitě rozloučit. Prostě věříme, že naši nejmenší nebudou
mít školku spojenou jen s jedním slovem: CORONAVIRUS.
Chtěla bych poděkovat rodičům i dětem třídy Beruška
za vzorné plnění úkolů během distančního vzdělávání.

Prázdné třídy, tiché šatny, studená kuchyně a uklizené
hračky. Ano, máme to tu zase. Po roce, kdy jsme všechny
věřily, že už letos dětem ukážeme první lístky na stromech,
první kytičky v zahrádkách nebo si nakreslíme první jarní
sluníčko, jsme se s nimi opět smutně rozloučily a s rodiči si
vyměnily odevzdané pohledy. 26. 2. 2021 totiž vláda zavřela
i všechny mateřské školy. Důvod je všem jasný. Covid 19 se
začínal zabydlovat i mezi těmi nejmenšími. I když jsme se
všechny snažily, aby se mezi nás nedostal, vypadá to, že je
vir mnohem pružnější, než jsme si myslely. A teď všichni,
a nejen učitelky z „mateřinek“, doufáme, že školky nezůstanou prázdné dlouho. Že děti nezapomenou většinu toho, co
se od září naučily. Že přijdou dřív, než jim začnou chybět
kamarádi, ale i pohlazení paní učitelky. Pevně věříme, že
nebudeme na oknech měnit výzdoby jednu za druhou, které
však nikoho nepotěší. Věříme, že předškolákům nebudeme

Zabývali jsme se tématy:
• „Kniha, můj kamarád“
• „Jaro a Velikonoce“
• „Dopravní výchova“
• „Těšíme se do školy“
Děti vyráběly knihy, leporela, záložky do knih, chystaly
se na Velikonoce, vítaly jaro, plnily různé úkoly, učily se básničky. Rodiče posílali zpětnou vazbu pomocí e-mailů, fotografií a videí. Děkujeme za skvělou spolupráci.
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Haló, pane karnevale - račte dále, račte dále!
Abychom dětem zpříjemnily pobyt v MŠ, připravily
jsme pro ně maškarní karneval.
Během celého týdne (22. – 26. 2.) se děti ve všech
třídách připravovaly na maškarní karneval v MŠ. Povídaly si o maškarách, o maškarních průvodech,
o Masopustu a o všem, co patří k tomuto dětmi oblíbenému období. Týden se v rámci tématu nesl v duchu
příprav, zdobení tříd, her a činností, které dětem přibližovaly zvyky a tradice.
Celé naše připravování vyvrcholilo ve čtvrtek, kdy
jsme se s kolegyněmi nestačily divit, kdo nám to dveřmi
přichází do třídy. Vešel Spiderman a hned vzápětí za
ním do třídy vtančily Elsa s Annou z Ledového království,
opatrným krokem se blížil lev a za jeho patami chřestily
kostry, pořádek přišla sjednat i část Tlapkové patroly,

tichým krokem přicupitala Kočičí princezna, víly, vběhli Jednorožci, vtančila Sněhurka. Postupně vcházela
spousta dalších krásných masek - Pirát z Karibiku,
rytíři, indiánský náčelník, Olaf s tučňákem - a seznamovala se s ostatními.
Děti si užily zábavu a soutěže ve svých třídách.
Hrály se různé hry a společně jsme prožili skvělé dopoledne.
Nezapomněli jsme se také v pravidelných intervalech
občerstvovat. Tímto bychom chtěli poděkovat rodičům
za občerstvení a dárky do tomboly. Budeme se těšit na
příští rok, snad již v běžném režimu za účasti rodičů
i veřejnosti.
Jana Nožičková,
MŠ Řepiště
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ZÁPIS DO MŠ

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 se letošní zápis do MŠ Řepiště pro školní rok 2021/2022
uskuteční v období od 3. 5. do 7. 5. 2021 v tomto režimu:
Podání žádosti
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (nbjmb63)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze zaslat pouze prostý email)
3. poštou
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
kontaktovat zástupkyni ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Petru Kornášovou a sjednat si termín předání
dokumentace k přijetí dítěte do MŠ
Kontakty: e-mail kornasova@zsrepiste.cz, telefon 602 110 056
(Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.)
Povinné dokumenty
1. Vyplněná žádost

2. Přihláška ke stravování
3. Kopie rodného listu dítěte (uveďte na ni souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL
a podpis, po ověření údajů na přihlášce bude kopie RL skartována)
4. Kopie očkovacího průkazu (nepožaduje se u předškoláků)
5. Čestné prohlášení k očkování (nepožaduje se u předškoláků) – text viz níže
Formuláře ke stažení naleznete zde: http://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni
(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce musí kontaktovat
praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.)
Jestliže zákonný zástupce doloží kopii dokladu o očkování a čestné prohlášení, nemusí již pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným
očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Datum a podpis zákonného zástupce
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Online přednášky pro seniory v obcích Slezské brány
putování po Těšínsku, a to především při jeho jižní hranici
se Slovenskem (přednášející Miroslav Lysek). Přesně
o 14 dnů později – v úterý 13. 4. proběhne přednáška
a beseda s autory knihy „Dřevěné stavitelství v regionu
Slezská brána“ (Jana Koudelová, Tomáš Nitra, Romana
Rosová) a za dalších 14 dnů 27. 4. půjde o přednášku
vycházející z knihy „Víra a nevíra ve stínů továrních komínů“, která přiblíží duchovní život a názory dělnictva v České republice, včetně Ostravska, v období tzv. První republiky. Přednášejícím bude Martin Jemelka, jeden ze dvou
autorů této knihy.
Pro všechny přednášky platí pro jednodušší zapamatování, že jsou naplánovány na úterky od 16:00. Budou
trvat okolo jedné hodiny, pro zájemce bude připraven
test a o den dříve v pondělí od 16:00 (do cca 16:30) bude
možno pro nové zájemce vyzkoušet funkčnost připojení.
O dalším pokračování se rozhodne podle vývoje epidemiologické situace a zájmů, který může být ovlivněn
také nástupem jarního počasí a povinností jarních prací
na zahrádce nebo zájmem užít si volného času v přírodě
a ne u PC. Preferovány jsou vždy samozřejmě přednášky formou osobního setkání nebo skupinové akce, třeba
výlety v reálném prostředí.
Co říci zájemcům závěrem? Kdo má o přednášky
tohoto druhu zájem, zkontrolujte si, jestli máte dostatečné technické vybavení a předejte osobě určené obcí
(osobně, e-mailem nebo telefonem) svou e-mailovou adresu a očekávejte zaslaní odkazu, který Vám v době přednášky umožní připojení. Zájemce zašle e-mail jen jednou.
Na případné další přednášky bude pozván automaticky,
s tím, že pozvánka bude obsahovat název přednášky,
přednášejícího, datum a čas zahájení a odkaz na připojení. Toto pozvání podle svého rozhodnutí senior využije
nebo ne.
Kontaktní osobou pro zájemce k zaslání svého osobního e-mailu je za obec paní Emilie Valgová, předsedkyně
Klubu seniorů Řepiště, e-mail: emilie.valga@seznam.cz.

Ve zvláštní době, kdy se nemůžeme setkávat jako
dříve a tím pádem se nemohou organizovat mimo jiné
i plánované společné výlety nebo přednášky, se v Paskově vedení města rozhodlo, že se pokusí alespoň o jejich
náhradu formou internetového spojení, moderně řečeno
tzv. online formou.
V první polovině března se pokus dvakrát opakoval
a ukázalo se, že je to forma, o kterou někteří senioři mají
zájem a že je pro ně zároveň technicky zvládnutelná.
První přednášky se účastnilo 12 a druhé 20 zájemců.
Připraveny jsou proto další, a to s tím, že se Paskov nebrání účasti seniorů ani z jiných obcí Slezské brány.
Podstatou je, podobně jako v Paskově, shromáždit
v obci e-mailová spojení případných zájemců. Jejich přehled může udělat například někdo ze seniorského klubu
nebo ze zaměstnanců OU. Ten pak bude předán organizátorovi – p. Lyskovi, který jej využije k zaslání přihlašovacího odkazu na přednášku.
Pro využití této formy je zapotřebí PC, internetové
spojení (včetně e-mailové adresy) a schopnost příjmu
zvuku (sluchátka nebo reproduktory). Pro zapojení do
diskuse – tj. hlavně pokládání otázek - je potřebný i mikrofon, byť je možné reagovat také formou tzv. chatu,
tj. zasláním dotazu formou napsaného textu. Kdo by chtěl,
ať je také na obrazovce pro ostatní účastníky vidět, musí
mít k dispozici videokameru. To ale zdaleka není pro účast
nutné. Z možných několika programu pro přenos informací na dálku je používán program „Teams“, který hovoří s uživateli v češtině.
Pro ty, kteří si nejsou zvládnutím spojení jistí, je den
před přednáškou nabídnuto po dobu cca půlhodiny zkušební spojení.
Poskytnutí e-mailového spojení ze strany zájemce je
potřebné jednak pro zaslání odkazu na připojení a jednak
pro zaslání odkazu na možné absolvování testu, který se
přednášky týká. Test je dobrovolný. Smysl zaslání e-mailů
konkrétních zájemců je i ve sledování a vyhodnocení celkového zájmů o přednášky a tím pádem je také podkladem
pro rozhodnutí o jejich dalším možném pokračování.
Jaké přednášky jsou zatím plánovány? Na úterý 30. 3.
je připraveno formou komentovaného promítání fotografii

Miroslav Lysek,
organizátor online přednášek

Seniorské okénko
Tak tady již téměř měsíc máme kalendářní jaro, počasí si s námi ale špásuje, jak jen ono to umí. Dle rčení „březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“, nám přináší střídavě dny krásně teplé a vzápětí pak přijdou
mrazíky.
Již dlouho trvající opatření nás vybízí k tomu, že jakmile vysvitne sluníčko, stěhujeme se z domu na zahradu.
První nesmělé kvítky, zelenající se tráva s kosem tahajícím
žížalu, to jsou předzvěsti přicházejícího jara, které nám

vlijí do žil novou energii. Spěcháme do jednoho z mála
otevřených obchodů, kde nás přepadá ten slastný pocit
z nakupování semínek. Jako každý rok zjišťujeme, že na
zasazení všech nemáme dostatek místa. Také je čas vyrobit nebo zakoupit a zavěsit ptačí budku, abychom těch
kamarádů měli kolem sebe více, neboť setkávání s přáteli je zatím v nedohlednu.
Masopustní období vůbec veselé nebylo a čtyřicetidenní půst od jídla byl doplněn zákazem pohybu mezi
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okresy. Mnoho volnosti nám nezbylo, takže jsme mohli
v našem e-mailovém seniorském informačním kanálu
vzpomenout míjející svátky Hromnic, svatého Valentýna,
Popeleční středy a Květné neděle s pašijovým předvelikonočním týdnem. O loňských Velikonocích jsme zahájili náš
„svátkový seriál“, takže jsme ho po roce ukončili s tím, že
jsme tam, kde jsme vloni začali.
Pokročili jsme však v proticovidové péči o naše seniory. Od ledna v součinnosti s Obecním úřadem pomáháme nejen členům klubu v překonávání nástrah spojených
s očkováním a zvládáním epidemiologické situace. Členy
informujeme mailovou korespondencí a na facebooku
o možnostech očkování a doporučujeme jim nejrychlejší
postupy, jak se dostat k vakcíně. Hromadně jsme registrovali žadatele a organizovali očkování seniorů starších
80 let, potom starších 70 let, i chronicky nemocných pacientů mladších 70 let, roznášeli jsme respirátory a dezinfekci darované Obecním úřadem občanům starším 70 let.
Tento počin byl seniory velice oceněn, neboť po náhlém
nařízení o nošení respirátorů mohli navštívit lékaře či obchod. Jejich bohaté mailové či telefonické reakce se slovy
díků svědčí o správné volbě darů i o jejich pohotové distribuci úsekovými důvěrnicemi. Je nám velice líto našich
přátel, kteří s důvěrou k nejbližším nevyužili našich služeb
a do dneška nemají ani první vakcínu, která by ochránila
jejich zdraví a život, zatím co jejich vrstevníci již obdrželi
druhou očkovací dávku. Sledujeme jednání evropských
i českých hygieniků o zvýhodnění a úlevách, které budou
mít občané s certifikátem o očkování (Covidpasem).
Rovněž jsme nabídli našim členům osobní asistenci
při vyplňování online formuláře Sčítání lidu, domů a bytů

2021. Našim zájmem je využití lehčí formy pro sčítání, ale
hlavně bezpečnější, bez kontaktu se sčítacím komisařem,
vyplňováním listin a jejich odevzdání na poště.
Nemožnost setkávání řešil také Ing. Miroslav Lysek
pořádáním online přednášek pro seniory přes počítačové
připojení v prostředí Microsoft Teams, jehož iniciativu jsme
přebrali i pro naše členy a umožnili jim online účast na
přednáškách na téma „Toulky po hřebenech Těšínských
Beskyd“, „Uprchlíci ze zabraného pohraničí v letech 19381939“ a „Toulky po zajímavých místech Jablunkovského
mezihoří“. V připojení přes aplikaci „Microsoft Teams“
vidíme další možnost online setkávání našich členů vlastnících počítač nebo chytrý telefon a internetové připojení.
Hledáme způsob, jak vzájemně propojit co nejvíce našich
členů.
Středisko volného času Vratimov jako každoročně vyhlásilo pro seniory vědomostní soutěž „Křížem krážem
Slezskou bránou 2021“, která letos proběhne rovněž online
mezi tříčlennými družstvy. Za studijní materiál je určena
publikace „Vítejte v regionu Slezská brána“, která je k dispozici na Obecním úřadě nebo online na stránkách regionu Slezská brána. Klub seniorů Řepiště do vědomostní
soutěže přihlásil své reprezentační družstvo.
Začátkem každého roku vybíráme klubové členské
příspěvky, abychom si vytvořili finanční rezervu, ze které
postupně můžeme nakupovat kancelářské potřeby, náplně do počítačové tiskárny, kytice a dárky našim jubilantům, hradit registrační poplatky do krajské rady seniorů a účastnické poplatky, příspěvky na občerstvení na
námi pořádaných akcích, organizované zájezdy i květiny
pro poslední rozloučení. I pro letošní rok bude členský
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příspěvek ve výši 150,- Kč za člena. Příspěvky budou
postupně vybírat úsekové důvěrnice. Také máte možnost
je bezhotovostně převést na účet číslo 2101822782/2010,
variabilní symbol = číslo vašeho domu, zpráva pro příjemce = vaše příjmení a jméno. Zaplacením příspěvku
potvrzujete své členství na rok 2021 v Klubu seniorů Řepiště a nárok na čerpání členských výhod a slev na pořádaných akcích.
Noví zájemci o členství v našem Klubu seniorů Řepiště mohou zatelefonovat předsedkyni Emilii Valgové,
tel. č.: 732 239 300, která Vám osobně nebo přes přidělenou úsekovou důvěrnici předá přihlášku k vyplnění.
Věříme, že svátky jara – Velikonoce jsme všichni prožili v klidu a ve zdraví, a že současná situace se brzy rozvolní, náš život se vrátí do starých kolejí a my se zase
budeme vídat, jak nám mnozí píšete a přejete si.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá
Tomáš Staníček

Z činnosti mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
Součástí našeho sboru dobrovolných hasičů jsou také
„Mladí hasiči“, máme družstva v kategoriích „Mladší žáci“,
„Starší žáci“ a „Dorost“, které jsou vedeny našimi vedoucími mládeže. Naši Mladí hasiči se účastní klasických hasičských sportovních aktivit, jako je tradiční hra „Plamen“
a „Celoroční činnost dorostu“, dále se účastní i požárních

útoků ve své kategorii. Na soutěže jezdí povětšinou všichni společně. Mohou si tak fandit, pomáhat si jako jeden
tým a samozřejmě mezi sebou soutěžit, aby zlepšili svoje
výkony a tak i výkony celého týmu.
Kromě soutěží učíme děti základům požární ochrany
(například jaké jsou druhy hasebních látek, jak se
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používají a k čemu, dále povely a signály, uzly apod.). Tyto
základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. Mladí hasiči jsou také vedeni k poznávání
a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými
soutěžemi si mladí hasiči také postupně zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost.

S našimi dětmi jezdíme také na sportovní soustředění.
Aktivity našich mladých hasičů jsou velmi všestranné a věříme, že je budou moci využít i v budoucnu.
Za kolektiv mladých hasičů a dorostu
Pavla Polachová

foto: z archivu SDH Řepiště

Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
dráhu než vozidlo a tudíž by měl dodržovat bezpečné
rozestupy.

Každoročně na českých silnicích zemře několik desítek
motorkářů, kteří podcení svůj stroj nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli
vědět a na co si dát pozor před a při jízdě?

• Dalším neméně podstatným faktorem jízdy, je včas
a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává,
že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího
motoristu ve zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž
dojde ke kolizi. Výborné je osvojit si úhybný manévr.

• Jeden z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná hustota vzduchu v pneumatice
a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén
předního kola je rovnoměrný po celé délce kola. Pokud
si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén ubývá,
zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce umístěné na rámu stroje.

• Asi každý motorkář již zažil náhle odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet rovně.
Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlídnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!

• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář
nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení a vybavení.

• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě vybízí k svižné
jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem.
V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně
možností (tzv. nadoraz).

• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší brzdnou

• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat.
Ze stejného důvodu není vhodné sedat na motorku
rozzuřený nebo jinak psychický rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ
- BEZÚDRŽBOVÉ PLOTOVKY
- SVAŘOVANÉ PANELY 3D
- BRÁNY A BRANKY
- Thuja Smaragd – živý plot
-----------------------------------------------------------------

Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz

GARÁŽOVÁ VRATA

Uzávěrky zpravodaje obce Řepiště
pro rok 2021

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Na přání provedeme i montáž.

Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno
zasílat na e-mailovou adresu:
obec@repiste.eu
v termínech do: 31.5. 30.7.
30.9. a 30.11.2021.

www.VRATA-OSTRAVA.cz
------------------------------------------------------POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE



Klece pro křepelky, krmivo pro křepelky
Krmítka, napáječky, líhně, ohřev
www.KREPELKAJAPONSKA.cz

Při zaslání příspěvku po výše uvedených
termínech nebude příspěvek
do zpravodaje zařazen.

Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

Tělocvična Řepiště informuje
V tomto roce došlo k navýšení cen za pronájem tělocvičny a
venkovních kurtů.
Ceník:

Nabízíme:
*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta.

Velká tělocvična
Malá tělocvična

Ceník badmintonu:
pronájem
1 kurt
půjčovné
1x badmin. rakety
prodej
1x badmin. míčků

*interiérové a fasádní barvy.
*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.

Ceník stolního tenisu:
pronájem
malá těl.+ stůl
půjčovné
1x pálky
půjčovné
1x míček

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny.
*silikony, lepidla, hydroizolace.
*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál.

Venkovní kurty:

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.
třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek
(za katastrálním úřadem)

300,-Kč/hod.
70,-Kč/hod.
180,- Kč/hod.
25,- Kč/hod.
25,- až 60,-Kč
70,- Kč/hod.
15,- Kč/hod.
5,- Kč/hod.

130,- Kč / hod. 1 kurt + 50,- Kč (při osvětlení)

Provoz se bude řídit aktuálním nařízením vlády. Věříme, že již
brzy dojde k zahájení provozu sportovišť.

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00
Sobota 8:00 - 11:00

Provozní doba:

tel: 602 562 149 www.barvyinva.cz

po - pá
so – ne, svátky

15:00 – 22:00
08:00 – 20:00

Objednávky a informace na tel. čísle: 605 959 600

(zdarma parkování 30 min)
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