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Folklorní vystoupení

Srdečně Vás zveme na vystoupení folklorního souboru Paskovjanek,
zahraničního folklorního souboru American Rhytm Folk Ensemble
z města Provo, Utah, USA a posezení u muziky VRZUŠKA
a dětí Základní umělecké školy Vratimov.

16. 6. 2017
Ve venkovním areálu u tělocvičny v Řepištích

od 16.00 hodin
V případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách tělocvičny.
Máme pro Vás připraveno občerstvení, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás.

Sportovní a kulturní komise obce Řepiště

www.REPISTE.eu
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 26. 4. 2017 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
646. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný
účet obce Řepiště za rok 2016 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
647. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016.
648. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.3.2017:
celkové příjmy: 7.627.181,85 Kč, 22,81 % rozpočtu
celkové výdaje: 6.481.686,29 Kč, 11,33 % rozpočtu
saldo (přebytek): 1.145.495,56 Kč.
649. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce v době rozpočtového provizoria 2017.
650. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2016.
651. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
652. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě
Písemné zprávy o hodnocení nabídek dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření
smlouvy u podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Společenský dům s restaurací
U Máně“ účastníka společnost BDSTAV MORAVA
s.r.o., IČ: 26807947, se sídlem Bruzovice 88, 739 36
Bruzovice, který předložil ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, a to nejnižší nabídkovou cenu 15.999.912,94
Kč bez DPH a nejkratší dobu realizace díla 180
kalendářních dnů, a pověřuje starostu obce uzavřít
smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky,
že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony,
které jsou požadovány jako podmínka pro uzavření
smlouvy.
653. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě
Písemné zprávy o hodnocení nabídek dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vybrat v případě neposkytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy účastníkem prvním v pořadí k uzavření smlouvy u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Společenský dům s restaurací U Máně“ účastníka,
který se umístil druhý v pořadí společnost STAMONT
– POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ: 64617874, se
sídlem Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice, s nabídkovou cenou 16.756.393,41 Kč bez
DPH a s dobou realizace díla 183 kalendářních dnů,
a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které jsou požadovány
jako podmínka pro uzavření smlouvy.

641. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana Tomáše Břenka a pana Miroslava Lyčku
a ověřovateli zápisu pana Jana Kožušníka a pana
Jana Schönwäldera.
642. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 16. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2016 vč. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
rok 2016,
5. Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2016,
6. Hospodaření obce k 31.3.2017, hospodaření obce
v době rozpočtového provizoria,
7. Základní škola a Mateřská škola Řepiště - účetní
závěrka za rok 2016,
8. Společenský dům s restaurací U Máně,
9. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,
10. Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru
obce,
11. Úpravy průtahu silnice č. II/477,
12. Stavební úpravy ZŠ Řepiště – PD,
13. Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení,
14. Nákup dopravního automobilu pro výjezdní jednotku požární ochrany obce,
15. Ostatní projekty,
16. Kotlíkové dotace - 2. výzva,
17. Úpravy financování ztráty linek MHD Ostrava od
r. 2018,
18. Záměr „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s.,
Dolu Paskov v období 2011 – 2020; změna záměru
– ukončení hornické činnosti“,
19. Dokončení obnovy katastrálního operátu - digitalizace katastrálního území Řepiště,
20. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
21. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
22. Různé,
23. Rozpočtové opatření č. 1/2017,
24. Závěr.
643. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 2.2017.
644. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 25.4.2017.
645. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 se závěrem, že
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
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654. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě
Písemné zprávy o hodnocení nabídek dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vybrat v případě neposkytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy účastníkem druhým v pořadí k uzavření smlouvy u podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Společenský dům s restaurací U Máně“ účastníka, který
se umístil třetí v pořadí společnost NOSTA, s.r.o.,
IČ: 47671416, se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13,
741 01 Nový Jičín, s nabídkovou cenou 16.970.000,- Kč
bez DPH a s dobou realizace díla 190 kalendářních
dnů, a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo
s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží
veškeré doklady a splní veškeré úkony, které jsou
požadovány jako podmínka pro uzavření smlouvy.
655. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zahájit
přípravu výběru nájemce objektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“ a provozovatele restaurace tak,
aby mohl být vybrán v průběhu realizace rekonstrukce objektu.
656. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“.
657. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr obce řešit financování vlastního podílu na nákladech projektu
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ prostřednictvím
zvýhodněné půjčky ze SFŽP ČR na spolufinancování
projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí, předpokládaná výše půjčky 21,4 mil. Kč.
658. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získanou dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt
„Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru
obce Řepiště“, celkové náklady 936.854,- Kč, dotace
300.000,- Kč, termín realizace do 31.10.2017.
659. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště“.
660. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získanou dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt
„Stavební úpravy ZŠ Řepiště – PD“, celkové náklady
680.000,- Kč, dotace 500.000,- Kč, termín realizace do
30.6.2019 a pověřuje starostu zajistit realizaci projektu.
661. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o stavu přípravy projektu „Komunitní dům Řepiště –
byty v integraci se zařízením občanského vybavení“.
662. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořizování nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Řepiště.
663. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravu
projektu nuceného větrání v budovách základní
a mateřské školy.
664. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci obnovy veřejného osvětlení na ul. O.Stibora.
665. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Dětské hřiště Ráček“.
666. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Přístavba požární
zbrojnice, Řepiště“.

667. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje místostarostku
obce podat žádost o dotaci na přístavbu hasičské
zbrojnice do programu dotací pro jednotky SDH obcí
na rok 2018.
668. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o stavu přípravy a realizace ostatních projektů obce.
669. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje spolufinancování výměny kotlů na území obce Řepiště
pro vlastníky rodinných domů nacházejících se na
území obce Řepiště v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2.výzva“ ve výši
7.500,- Kč na dílčí projekt prostřednictvím Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o spolupráci při
realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ uzavřené s Moravskoslezským krajem.
670. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí Statutárního města Ostravy o snížení financování
prokazatelné ztráty z provozu autobusové linky MHD
Ostrava č. 81 na území obce Řepiště z 38,7% na 33%
od r. 2018 a tím navýšení výše podílu obce Řepiště
na úhradě prokazatelné ztráty od r. 2018.
671. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o záměru „Pokračování hornické činnosti
OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 – 2020; změna
záměru – ukončení hornické činnosti“.
672. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o dokončení obnovy katastrálního operátu na
katastrálním území Řepiště, obnovený katastrální
operát bude zplatněn 8.6.2017.
673. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a MAS
Slezská brána z.s.
674. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020
a schválený rozpočet na rok 2017 svazku obcí Region
Slezská brána.
675. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
únor až duben 2017.
676. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o navazujících projektech obce Lekawice (Pl)
a obce Řepiště týkající se mezinárodní spolupráce
a schvaluje partnerství obce v těchto projektech.
677. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dohodu
o spolufinancování dokumentace pro stanovení dopravního značení vymezujícího nákladní dopravu nad
12 t ze silnic II/473 a II/477 v úseku mezi Frýdkem-Místkem a Šenovem.
678. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
Domovu se zvláštním režimem Pohoda, Dolní Domaslavice 249, PSČ 739 38, IČ: 70258171, na dofinancování provozních nákladů ve výši 16 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
679. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
Svépomocné společnosti Mlýnek, o.s., Nádražní
365/196, 702 00 Ostrava 2, IČ 01821504, na dofinancování provozních nákladů ve výši 10 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
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680. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nájemné
v obecních bytech na ul. Vinohradská 289, 290 a 291
na 60,- Kč/m2/měsíc s účinností od 1.6.2017.
681. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci k provozu dětského hřiště (sportoviště) „U Mlýnku“
a pověřuje místostarostku realizací navrhovaných
opatření.
682. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 1/2017 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 865.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 865.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:

Příjmy celkem
34.302.000,- Kč,
Výdaje celkem
58.056.000,- Kč,
Ztráta
- 23.754.000,- Kč,
Financování
23.754.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 23.754.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
683. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2017, Aktualizace č. 1,
v celkové výši 34.247.000,- Kč dle přílohy.
684. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 17. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 6.
2017 v 17.00 hodin.

Společenský dům s restaurací U Máně
V průběhu června až
prosince 2017 proběhne rekonstrukce objektu bývalé restaurace
U Máně v centru obce,
kterou obec zakoupila
v r. 2014. Zastupitelstvo
na svém zasedání dne
26.4.2017 na základě
doporučení hodnotící
komise vybralo zhotovitele stavby, a to společnost BDSTAV MORAVA
s.r.o. z Bruzovic, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Cena za
rekonstrukci je nižší než rozpočtová cena o cca 1,3 mil. Kč
a činí 16 mil. Kč bez DPH. Doba realizace je do konce
roku 2017.
V průběhu realizace rekonstrukce bude obec hledat
a vybírat vhodného nájemce restaurace a dalších prostor,
aby mohl být po dokončení rekonstrukce ihned zahájen
provoz. Zrekonstruovaná budova bude sloužit jako spo-

lečenský dům s kulturním sálem pro 100 – 150
osob dle ustavení sálu,
jevištěm a odpovídajícím
zázemím pro kulturní vystoupení, koncerty, divadlo, dále jako zázemí
pro spolky, občany a základní školu. V budově
bude umístěna rovněž
nekuřácká restaurace
s kuchyní a zázemím.
Po dobu realizace
bude z bezpečnostních
důvodů uzavřen spojovací chodník mezi Domem zahrádkářů (ul. Selská) a ul. Mírovou. Děkujeme za pochopení.
Věřím, že se obci podaří vybrat kvalitního a spolehlivého nájemce a těším se na znovuotevření opravené
Máně. Jedním z pěti „H“ dobré obce je přeci „hospoda“, kde probíhají společenské a kulturní akce a spolkový
a komunitní život obce.
Rostislav Kožušník, starosta

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Ministerstvo životního prostředí vypsalo 2. výzvu pro
kraje na kotlíkové dotace na výměnu kotlů na pevná paliva
v rodinných domech. Moravskoslezský kraj vyhlásí výzvu
pro občany dne 29. června 2017. Žádost o poskytnutí
dotace bude podávána elektronicky a to prostřednictvím
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese
https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné
registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.
Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení
dotačního programu, tj. od 29. června 2017. Obec Řepiště
uzavřela s Moravskoslezským krajem Smlouvu o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ a schválila podpořit výměnu kotlů pro domy
v Řepištích částkou 7.500,- Kč na jednu výměnu kotle. Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hodin. Od
tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci

odeslat. Nejpozději musí být výměna kotle provedena do
13. 12. 2019, do toho data musí být rovněž předloženo
závěrečné vyúčtování. Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení dotačního programu dostupný na adrese http://
lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského
kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: telefon
595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz.
Obec má zájem realizovat metodickou a technickou
pomoc žadatelům – zodpovědná osoba – Ing. Libuše Žídková, e-mail: zidkova@repiste.eu, tel. 558 671 925.
Ing. Libuše Žídková
referent pro investice a územní rozvoj obce Řepiště
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Řepiště ve staletích
Nezbývá než se pustit do spekulací. Tady, ale vstupujeme na tenký led. A abychom se neutopili v ledové vodě, musí
mít i spekulace svůj řád. Musí vycházet z místních podmínek
geografických, geopolitických, klimatických, migračních
a především historických faktů a shod v nejbližším okolí. To
vše, pokud možno doložit alespoň archeologickými nálezy.
Tak tedy nejprve musíme charakterizovat území v okolí
toku řeky Ostravice, a to z hlediska historického vývoje od
pravěku až do dnešních dob. Z geografického hlediska
se jedná o podhůří Beskyd. Pravý břeh řeky je převážně
kopcovitý, levý od úrovně Místku až po ústí do Odry je
spíše rovinatý. Kopcovitý terén, který byl většinou zalesněný, nenabízel příliš možností na rané osídlení. Přesto,
ale nebyl tento prostor zcela liduprázdný. Zejména nížinaté úseky podél vodního toku a jeho pravobřežní terasa
nabízely výhodné podmínky pro primitivní hospodářské
využití této lokality – lov zvěře, pastevectví, rybolov, sběr
lesních plodů a podobně. Převážně severojižní orientace
toku řeky nahrává vytýčení migračních tras zvěře, kterou
od pradávna sledovaly i skupiny lovců. Později po nich putovaly obchodní karavany, takže, se z nich staly významné
obchodní stezky jako například dílčí větve jantarové nebo
solné stezky. Samozřejmě že na příhodných místech se
trvale usídlily omezené komunity obyvatelstva, které zajišťovalo nutný servis poutníkům. Jedním z takových míst byla
lokalita na kopci nad řekou, v katastru dnešní obce Řepiště.
Právě zde, v trati Zaryje, lze vystopovat na základě nálezů
kamenných nástrojů osídlení z doby neolitu až eneolitu
(cca 5500-3500 let před počátkem letopočtu). Další nálezy
dokládají přítomnost člověka v oblasti „Zapadliska“ z doby
železné, to znamená kolem počátku našeho letopočtu. Toto
osídlení má rysy keltského etnika, případně lidu Púchovské
kultury, která vznikla jakousi asimilací keltského a germánského osídlení. Je zde patrný i vliv Říma, což dokládají
mincovní nálezy z Paskova anebo Václavovic. Rovněž je
předpoklad přítomnosti vojenské strážní posádky v nedalekém Staříči. Dalším dokladem osídlení v oblasti slezské
brány je místopis. V našich zeměpisných šířkách se střídalo
osídlení migrujícími národy poměrně často. Do začátku letopočtu zde ale byli nejdéle doma Keltové. Ty následovaly
nesčetné kmeny Germánů. V době vlády Římského císaře
Marka Aurelia (161 až 180 n. l.), za markomanských válek
to bylo i zájmové území Římské říše. Římany vytlačili opět
Germáni a nakonec se zde usídlili staří Slované. To ovšem
neznamená, že by příchozí etnikum zcela vytlačilo původní
obyvatelstvo. Hustota zalidnění byla minimální a volného
prostoru bylo kolem všude dost, takže nově příchozí se
s původními osadníky nemuseli ani setkat. Nicméně časem docházelo k mísení krve a předávání místních znalostí
a zkušeností. Lid se měnil, ale kopce, řeky a údolí zůstávají
na svém místě. A povětšinou zůstává i jejich jméno.
Zejména blízká Odra měla zásadní význam pro navigaci obchodních karavan nebo k pohybu vojsk či migrujících
národů. Jak už její název napovídá, cítíme, že by mohl být
germánského původu. Ovšem omyl. Odra měla ještě starší
jméno, a to jí dali Římané, kteří ji znali pod označením
Viadrus. A co Ostravice? Ta se původně jmenovala Ostrava. Tady se nabízí dvě varianty. Starší – původu keltsko-

Paskov slaví 750 let! Ostrava slaví i Místek a Hrabová!
A kdoví kdo další ještě. Ano 750 let, tedy jakési narozeniny
obce, pardon, města. Nu co, Řepiště toto výročí budou
oslavovat za tři roky. A skutečně? Co vlastně budeme
oslavovat a co slaví Paskov? Když se kohokoliv zeptáte
na ulici nebo u piva, tak vám odpoví, no přece sedm set
padesát let od založení obce. Jenže ono to bylo asi trošičku
jinak. Dnes, kdybychom zakládali nějaké nové sídlo, město
či jakoukoliv stavbu, třeba zahájili výstavbu dálnice, tak by
u toho hrála dechovka, přijely by alespoň tři televizní štáby,
chystaly by se k tomu proslovy, politici by se usmívali do
objektivů fotoaparátů, v ruce by drželi kladívka (někteří
možná poprvé v životě, no nic, třeba si to na stejném místě
zopakují zase za dva roky, a tak dále, …), vše by se zdokumentovalo, někam by se to uložilo a všichni by věděli,
že na základní kámen bylo poklepáno přesně v tolik a tolik
hodin, tím a tím, léta páně, měsíce a dne.
Ale jak tomu bylo za úsvitu dějin na sever od Alp? Jen
málo vesnic nebo měst mělo to štěstí, že se dochoval
písemný dokument o tomto aktu. Jsou výjimky. V našem
blízkém okolí je toho příkladem třeba Brušperk. V tomto
výjimečném případě máme zdokumentováno, že počátky
tohoto města se vážou k listině vydané olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka dne 6. prosince, roku
1269. O pár století později se tato událost archivovala ještě
pečlivěji. Tak například máme dochováno, že Rakovec byl
založen 19. září 1596 Petrem mladším Sedlnickým a v roce
1787 hrabě Josef Mitrovský, majitel sousedního paskovského panství, založil obec Vinohradskou. Tak tedy to by
bylo u historicky zdokumentovaných aktů.
Pokud bychom ale chtěli znát přesné datum založení
Ostravy, Paskova či Místku, nebo Frýdku či dokonce naší
obce Řepiště, pak tápeme v prázdnotě. Co se tedy váže
k onomu výročí 750 let, chcete-li tak k roku 1267?
V té době vládnul v českých zemích král železný a zlatý, Přemysl II, Otakar, jehož kancléřem, rádcem a zároveň
i vojevůdcem byl právě olomoucký biskup Bruno. Právě
v onom roce probíhaly přípravy na druhou křížovou výpravu
do pohanského Pobaltí, do Pruska. Válka je válka a ta může
dopadnout jakkoliv, dokonce i tak, že se z ní jeden nevrátí.
Proto, zodpovědný prelát učinil mnohé správní úkony pro
případ, že by se do svého úřadu již nevrátil. Jedním z nich
bylo sepsání závěti, datované ke dni 29. listopadu 1267, ve
které je uveden soupis majetku olomouckého biskupství.
Mimo jiné jsou zde zmíněny i obce ležící na levém břehu
řeky Ostravice (tehdy se jmenovala Ostrava). V onom výčtu
je zmiňován také Paskov nebo Ostrava. Z logiky textu tedy
vyplývá, že Paskov nebo Ostrava v roce 1267 již existovaly,
ne že by byly založeny. Musí být tedy starší než oněch 750
let. A co Řepiště? Tady je to ještě složitější než v případě
Paskova. První písemně dochovaná zmínka o Řepištích je
ze dne 27. září 1450 v listině, v níž těšínský vévoda Bolek II,
z rodu Piastovců, odkazuje své manželce majetek ve frýdeckém panství, a v něm i zmíněnou ves Řepiště. Znamená to,
že by naše obec byla o cca 180 let mladší? Těžko říci, věc
je mnohem složitější. Musíme pátrat dále. Ale kde hledat doklady, nebo důkazy. Pamětníci oné události s největší pravděpodobností již nežijí a kroniky mlčí. Jak tedy postupovat?
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u Bratislavy, Velká Morava mizí z Evropských dějin. Na
troskách zaniklého útvaru vznikl Přemyslovský český stát,
jehož územní rozsah na sklonku desátého století rovněž
zahrnoval oblast v povodí Odry a Visly, až ke Kyjevské
Rusi. Znamená to i příslušnost území kolem řeky Ostravice
k tomuto státu. A opět jsme na hlavních obchodních
a vojenských trasách. Ovšem tady, jak už to na houpačkách bývá, se vše obrací. Po krvavých přemyslovských
tahanicích o trůn po smrti Boleslava II. Pobožného, roku
999 přichází na scénu v roce 1003 Boleslav Chrabrý - polský kníže, Piastovec, ale po matce Doubravce na půl Přemyslovec, a ten si podrobil nejprve Krakovsko, Moravu
a nakonec i Čechy. Tímto aktem již definitivně vyňal Krakov
ze svazku s Přemyslovským státem. Nestabilita a časté
střídání vládců na knížecím stolci trvaly bezmála padesát
let, až do doby, kdy se ujal vlády kníže Břetislav. Ten zase
na oplátku obsadil kolem roku 1038 Polsko a z Hnězdna
odvezl ostatky svatého Vojtěcha. Břetislavova expanzivní
politika se ovšem nelíbila císaři Jindřichu III, takže z obsazeného území se musel stáhnout. Přemyslovský stát sice
opět představoval vojenskou mocnost ve střední Evropě,
ale na územní rozsah z konce desátého století nenavázal.
Vazby na Krakov tak byly definitivně zpřetrhány a zalesněné
území odvodňované řekami Odrou a Wislou se stalo zapomenuté a zřejmě se dostalo do sféry vlivu Piastovců. Snad
jen Opavsko si udrželo vazby na Přemyslovce.
A jak to bylo se Slezskem? Slezsko jako historická
země je poměrně nový a umělý pojem. Jako o zemi Slezské se dá hovořit až za vlády Lucemburků, Jana a později
Karla, kdy dochází od roku 1328 k postupnému přecházení
Piastovských knížectví pod ochranu Českého království
a na základě jednání v Trenčíně a Visegrádu v roce 1335
k začlenění Slezska do svazku zemí koruny české.
V období, které nás nyní nejvíce zajímá, bychom měli
mluvit jako o Piastovském státu, nebo spíše o Piastovských državách, neboť stejně jako v českých zemích mezi
Přemyslovci, dochází k šarvátkám a střetům i mezi Piastovci. Tady navíc dochází k rozpadu původní říše na jednotlivá
údělná knížectví a další drobení držav.
Po období, kdy zřejmě území v povodí Odry neovládal přímo žádný ze soupeřících rodů, docházelo postupně
koncem 11. a v první polovině 12. století k začleňování
tohoto území do organizace Piastovského státu. To se projevilo zejména zbudováním zeměpanského hradu v Těšíně
a vytvoření tzv. Těšínské kastelánie. Ale v průběhu dalších
století docházelo k drobení držav. Od Krakova se oddělilo
Vratislavské knížectví a z něho pak Opolské, Ratibořské,
Osvětimské a Bytomské. Na začátku 13. století přebírá
iniciativu v jižních oblastech tohoto území kníže Měško,
který ovládl zpět zmíněné državy a vládl v nich s titulem
Opolský vévoda do roku 1211. Vládu nad vévodstvím po
jeho smrti převzal jeho syn Kazimír. Po jeho brzké smrti
1230 převzala za své nezletilé syny Měška II. a Vladislava
Kazimírova vdova Viola, poručníkem byl Jindřich Bradatý,
Vratislavský kníže, který se roku 1232 stal i poručníkem
krakovského knížete Boleslava V. Stydlivého a tím i polským
seniorem, čímž se mu podařilo na čas sjednotit jednotlivá
údělná knížectví. Toto bylo asi vrcholné období pro stabilitu
a prosperitu sjednocených knížectví na území pozdějšího
Slezska. Po smrti Jindřicha Bradatého v roce 1238 usedl

germánského, složením ze základu „ost“, tj. osten - germánský východ a keltská/germánská koncovka ahwa –
ava, znamenala vodu, nebo řeku, případně latinská aqua
– ava, tedy výsledkem je zkomolenina Ostrava. Dnešní
Ostravice je přece východním přítokem páteřní řeky Odry.
Druhá, dnes populárnější verze má za to, že název
označuje „ostrou vodu“, budiž. Spíše bych ji označil jako
divokou nebo bystrou. Ale ať tak, či onak, znamená to, že
název řeky dal jméno městu a ten kdo dal jméno řece, musel
zde sídlit již před založením města Ostravy, tedy před rokem 1267. Znamená to, že podél toku, alespoň v jeho dolní
části museli žít lidé již před tímto datem. A kde se vyskytují
ty nejpříhodnější podmínky pro usazení a hospodářský
život člověka? Je to v blízkosti vody, nížina podél řeky,
ale i bezpečí kopců. A to nabízí právě levý břeh Ostravice
v místech dnešního Paskova a pravý břeh, na území naší
obce – lokalita Zapadlisko a Zaryje. Ale pokud zde žili lidé,
neznamená to, že by zde již existovala skutečně nějaká ves,
či nějaká koncentrovaná forma osídlení. Jednalo se spíše
o sporadická rodová sídla při obchodní stezce.
Touto hypotézou jsme snad dostatečně dokázali přítomnost člověka v okolí dolního toku řeky Ostravice, ještě
před definitivní kolonizací Moravsko-Slezského pomezí.
Tady se musím na chvíli zastavit. Je to v tomto textu
první zmínka o Moravě a Slezsku. Slova nebo pojmy, které
dnes běžně užíváme, ale asi si vlastně ani moc neuvědomujeme, co tato označení znamenají. Již zmiňované
obyvatelstvo podél Ostravice si asi vůbec nebylo vědomo,
že vlastně žije na Moravě anebo ve Slezsku. A právě to
je ten zásadní rozdíl v tom, proč v případě Paskova jsou
data ohledně původu obce konkrétnější a starší, i když
v době prvních osadníků zde žádné hraniční kameny nebyly. Takže jak to bylo s Moravou?
Asi si každý ještě vzpomene na školní léta, na kupce
Sama, který na území Slovanů vytvořil v polovině sedmého
století první jakýsi státní útvar (pominu-li Marobodovu říši
Markomanů v první polovině prvního století našeho letopočtu), jádro jeho kmenového svazu bylo zřejmě na Moravě.
Ale o sto padesát let později již Morava vystupuje z temného dávnověku na mapu Evropy. A tato etapa dějin již má
význam pro budoucí formování státních útvarů ve střední
Evropě a předznamenala zájmové sféry k naší lokalitě. Ano,
na řadě byla Velká Morava, říše Mojmírova, Rostislavova
a Svatoplukova. Zejména příchod věrozvěstců Konstantina
a Metoděje mezi Slovany v roce 863 a následná Christianizace obyvatelstva měla zásadní vliv na začlenění našich
zemí mezi kulturní národy Evropy. Z historických pramenů
a legend známe územní rozsah říše Svatoplukovy. Víme,
že součástí tohoto státního útvaru bylo i Krakovsko a že
křest krakovského knížete vykonal sám sv. Metoděj, jehož
slova: „Je lépe žít jako křesťan, než zemřít jako nepokřtěný barbar“, knížete jistě přesvědčila. Takže jestliže centrum říše se nacházel v oblasti dolního toku řeky Moravy
– Staré Město, Mikulčice, Pohansko a současně k ní patřil
i Krakov, pak tedy i naše území bylo součástí tohoto celku
a leželo při hlavních spojovacích cestách. Snad i legenda
o tom, že v místech dnešního kostela sv. Václava v Ostravě,
byla stará pohanská svatyně, ve které se zastavil i biskup
Metoděj, cestou do Krakova. Pak ovšem následoval vpád
Maďarů do Panonie a Podunají, načeš po roce 907 bitvou
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obec Řepiště
no dodat, že na tomto, vyvýšeném břehu řeky Ostravice se
nacházela část Paskova zvaná „Hura“. V místním nářečí
slovo „hura“ označuje půdní prostory. Současné Řepiště
jsou skutečně vzhledem k Paskovu položené na náhorní
plošině, s převýšením cca 50 m, jsou na kopci - na "huře".
To znamená, že v počátcích osídlení území kolem Ostravice, se nabízela jistě bezpečnější lokace na vyvýšeném
břehu, než v rovině za řekou. Tato místní část přináležela
k Paskovu až do druhé poloviny 15. století, než byla konečně připojená k již existující vsi Řepiště. V současnosti
můžeme vystopovat otisk této lokality v místopisu, jedna
z ulic v blízkosti centra obce nese název „Na Hůře“. Je to
pozůstatek, čí ozvěna oné osady?
Jistě zde svou roli hrála i samotná vodoteč. Dnes jsme
si zvykli, že Ostravice má své koryto, sevřené oboustrannými hrázemi. Ale v dřívějších dobách tomu tak nebylo. Každoroční jarní tání dávalo řece novou energii, aby
si našla další koryto. Tato skutečnost měla svá pozitiva
i negativa. Předně se nedala vytýčit hranice mezi Moravou
a Opolským, později Těšínským knížectvím, v záplavových
nivách nebylo možné budovat stabilní sídla, ale na druhou stranu zde nemohla vyrůst neproniknutelná vegetace,
jen nízký lužní porost vhodný k pastevectví a sezonnímu
zemědělství. Koryto řeky zde rovněž nemohlo být příliš
hluboké, takže zde bylo možné tok bezpečně přebrodit.
A my si můžeme dovolit tvrdit, že v době okolo roku 1270
bylo na území dnešní obce Řepiště trvale usazeno jakési
obyvatelstvo, ať už podléhalo k pravomoci olomouckého
biskupství, rodu Piastovců nebo jen sporadicky usídlené
rodiny, nikomu nepodléhající.
Jenže svým vývojem si prošel i pravý břeh řeky a dále
směrem k Polsku. Po stažení Mongolů zpět do asijských
stepí, bylo prvořadým úkolem Piastovských knížat stabilizovat hospodářství na vypleněném území. Jak již bylo výše
zmíněno, vylidněné oblasti osídlili osadníci z německých
zemí. Nebyl tedy prostor a energie pro osídlování zalesněných území. K tomu musely dozrát podmínky dynastické,
hospodářské a kapacitní. Po smrti Jindřicha II, na bojišti
u Lehnice, se ujal vlády nad Opolským vévodstvím Měško, zvaný otylý, syn Kazimíra a Violy. Ten však zemřel
již v roce 1246, ve věku pouhých 26-ti let a tak se vlády
ujal jeho mladší bratr Vladislav. Ten již měl bezprostřední
vztah k českému království. Totiž nejprve v roce 1253
jako spojenec uherského krále Bély IV. v jeho sporech
s Přemyslem II. Otakarem, vpadl na Opavsko, které poplenil, ale v rozhodující bitvě u Kressenbrunnu roku 1260
však již stál na Přemyslově straně. Za jeho vlády byly provedeny a i úpravy hranic mezi Opolskem a Moravou. Po
jeho smrti 1281 se opolské vévodství rozpadlo, což vedlo
ke vzniku zvláštního vévodství Těšínského. Na dědictví
po otci si totiž dělali nároky hned čtyři synové. Měško,
Kazimír, Boleslav a Přemysl. Kromě těšínského vévodství
vznikly vedle Opolského, ještě Osvětimské a Ratibořské.
A právě vznik těšínského vévodství nás nejvíce zajímá,
neboť správa věcí veřejných v naší lokalitě se místně přiblížila. Tento úděl, společně s Osvětimskem získal Měško,
v pořadí I., Těšínský. Ten se tak stal prvním těšínským
vévodou a zakladatelem těšínské dynastie Piastovců. Na
Piastovský hrad v Těšíně přesídlil v roce 1290. Rozsah jím
spravovaného území v hranicích dnešní České republiky

na trůn jeho syn, Jindřich II. Jistě netušil, jaká pohroma
postihne nejen jeho svěřené země, ale v podstatě celou
Evropu a možná i celý známý svět. Daleko na východě, někde v mongolských stepích se koncem dvanáctého století
narodil jakýsi Temüdžin, kterého celý svět znal pod jménem
Čingischán. Ten vytvořil světovou říši, která v historii lidstva
neměla obdoby. I když zemřel roku 1227, jeho následovníci
neměli nejmenší chuť expanzi nějak korigovat. A tak v roce
1241 tatarské hordy opanovaly a poplenily celou východní
Evropu. Dne 9. dubna 1241 stály u Lehnice, asi 60 km od
Vratislavi, naproti sobě dvě velké armády. Spojeným sílám
polských knížat velel Jindřich II. a proti němu stáli Tataři,
vedení Bátúem, vnukem Čingischánovým. Ačkoliv český
král Václav I. spěchal svému švagrovi s početným vojskem
na pomoc, nedorazil včas a pro Polsko znamenal výsledek
bitvy katastrofu. Nejenže, Jindřich v bitvě padl, ale polská
armáda byla totálně zničená a nechráněné obyvatelstvo,
zejména na nynějších slezských územích bylo takřka vyvražděno. Tato skutečnost měla asi zásadní vliv na další
osidlování krajiny v podhůří Beskyd. Nížinatá území na sever
od pásma hor byla téměř liduprázdná, proto bylo ze strany
lokálních piastovských vládců, kteří přežili, bytostným zájmem jejich dosídlení. Slovanského obyvatelstva, které by
mohlo osídlit již zkultivovanou krajinu, nikde navíc nebylo,
proto se zde začalo usazovat postupně německé etnikum.
Toto je rovněž hlavní příčina, proč bylo území pozdějšího
Slezska germanizováno. Vlastní osídlování původních vesnic byl běh na dlouhý čas, proto zřejmě kultivace zalesněných území na jih od řeky Olzy nebyla na pořadu dne.
Naproti tomu, z jižní strany bylo vše tak trochu jinak.
Po stažení mongolských, tj. tatarských nájezdníků v roce
1242, kteří sice Moravu rovněž poplenili, ale ne tak důsledně jako Polskou stranu, neboť jedinou fungující vojenskou
silou v Evropě, která byla schopná vzdorovat barbarům,
disponoval český král, který tak mohl pomýšlet na začlenění území severně od Moravské brány do své říše.
Úkolem byl pověřen nově jmenovaný biskup olomoucké
diecéze Bruno ze Schauenburku (1245-1281). Ten pak
svěřil v léno území mezi Beskydami, Odrou a Ostravicí
pánům z Hückeswagenu, kteří přišli na Moravu z německého Porýní (asi 40 km severně od Kolína n. R.). Nejprve
Arnoldovi, jemuž je zřejmě mylně přisuzováno založení
hradu Hukvaldy, pak jeho synovi Frankovi. Oba se původně
usadili nejprve v Příboře, podle kterého se na příště titulovali jako páni z Příbora. Frank, po té, co rod přišel hrad
Starý Jičín, někdy mezi léty 1260 až 1270, nechal jako
náhradu vystavět vlastní sídlo hrad Hukenswald-Hukvaldy,
což mu připomínalo staré rodové sídlo v Německu. První
písemná zmínka o tomto hradu je z roku 1285. Odtud pak
pokračovala další kolonizace. Výčet vesnic spravovaných
panstvím Hukvaldy, v majetku Olomouckého biskupství ze
závěti Biskupa Bruna z roku 1267 tak obsahuje i vesnici
Pastecow, tj. Paskov. Z tohoto textu je dobré ocitovat:
„… vše, co je (od řeky Ostravice) směrem k Moravě, náleží
hraběti (míněn je Franko hrabě z Hukeswagh), kdežto vše,
co je směrem k Polsku plně náleží olomouckému biskupovi
kromě statků, které byly získány od Petra syna Herolda
a kromě lesa v Paskově, který byl získán soudním výrokem
od Bluda (míněn asi Blud z rodu Bludoviců)." To znamená,
že i statky na pravém břehu Ostravice patřily Brunovi. Nut7
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ale zůstává, že první písemná zmínka o vesnici Řepiště
pochází až z darovací smlouvy ze dne 27. září 1450, jak
již bylo zmíněno v úvodu. Ke vzniku obce zřejmě došlo
evolučním vývojem, ze statků Barutových nejprve vznikla
obec Barutov, ze které se pak oddělily obce Vratimov,
Kunčice, Sedliště, na základě zvykového označení usazených rodin jako Sedlišťané a postupem času i stejným
způsobem Řepiště. Ty se zřejmě ve stejnou dobu sloučily
s oddělenou Paskovskou osadou Hura.

zahrnoval Českotěšínsko, Jablunkovsko, Karvinsko, Frýdecko a část Ostravska na pravém břehu Ostravice. Menší
část Bohumínska přináležela k vévodství Ratibořskému.
V době jeho vlády začalo sbližování Těšínska, potažmo
celého pozdějšího Horního Slezska, s Českým královstvím. Tak například v roce 1291 se zavázal Václavovi II.
k vojenské službě v případě války. Jeho dcera Viola byla
navíc roku 1305 provdána za českého krále Václava III.
Z hlediska písemných dokladů, vázajících se k historii
naší obce, lze dohledat k datu 2. srpna 1297 smlouvu mezi
olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce a těšínský vévodou Měškem. V ní se uvádí, že naproti Paskovu, který byl
lénem olomouckého biskupství, ležely Baruthovy statky.
V dalším se však píše, že v oblasti Paskova byla učiněna
výjimka, hranice zde není tvořena řekou, ale hranicemi
biskupových statků, které přesahovaly přes řeku Ostravici.
V roce 1305 je v soupisu desátků Vratislavského biskupství
zmiňovaná přímo obec „Barutov“. Kde se tedy vzala tato
obec, kde ležela a kde je nyní? To jsou další otázky, které
nás zajímají. Lze Barutov ztotožnit s Řepištěmi?
Statky Barutovy, byly již obcí? Těžko říci. Kdo byl onen
Barut? Nabízí se ztotožnit jej s Konrádem, Jindřichem
nebo Siegfriedem (Žibřidem) Barutem, lužickosrbským
velmožem, o němž víme, že působil v roce 1303 na dvoře
Mikuláše Opavského. Tento rod Barutů sídlil na dávné
vodní tvrzi v Bohumíně, dnes na území sousedního Polska.
Víme, že se jeho příslušníci významně zapojili do kolonizace Těšínska, za vlády Měška I. V době jeho vlády údajně
vzniklo v jeho državách na 30 nových vesnic. Ale on do
Těšína přesídlil až po roce 1290, tedy nikoliv v roce 1270
nebo před tímto datem. A nikdo jiný, zřejmě nemohl mít
tu pravomoc přidělit komukoliv půdu k hospodářskému
využívání, než vladař. Tedy o existenci obce Řepiště, nebo
Barutova k tomuto datu nemůže být ani řeč. Další otázkou
ovšem je kde se nacházely ony statky Barutovy. Ze zmíněné smlouvy z roku 1297 se dovídáme, že se nacházely
naproti Paskovu a Hrabové. To je dosti nepřesný pojem
i vzhledem k tomu, že sídlo Baruta bylo až v Bohumíně,
tedy celé toto území mohlo zahrnovat jeho statky, i když
s velkou pravděpodobností zahrnovaly i pozemky v katastru dnešních Řepišť. Ale abychom mohli hovořit o povaze
tohoto osídlení jako o vesnici, to bychom museli považovat každou samotu, nebo statek za vesnici. Rod Barutů
pocházel z Horní Lužice, dnes v Braniborsku, v blízkosti
města Senftenberg. Zde se nacházely v těsné blízkosti
i dvě obce s názvem Sedliščo a Řepiščo, dnes Sedlitz
a Reppist (nutno připomenout, že tuto ves dnes připomíná
jen nápis na rozcestníku u silnice, v blízkosti zatopeného velkodolu po těžbě hnědého uhlí). Nápadná je shoda
v tom, že i zde, na Těšínsku leží vedle sebe obce s názvem Sedliště a Řepiště. Není pochyb o tom, že k osídlení
a obdělávaní polností na svých statcích, přesídlil rod Barutů několik rodin ze svých vesnic v Lužici. Ale kolik obyvatelstva tak mohl přesídlit? Vzhledem k tomu, že například
obec Sedliščo byla založená až koncem 12. století a čítala
jen několik chalup, v případě Řepišča, tomu jistě nebylo
jinak, lze těžko počítat s tím, že by příchozí obyvatelstvo
mohlo založit skutečnou vesnici. K tomu bylo nutno ještě
dozrát a území patřičně zalidnit. Je možné, že k tomu došlo
v průběhu několika desetiletí, možná až staletí. Faktem

A na závěr otázka, vlastně dvě otázky, ke kterým celé
toto pojednání směřovalo:
1. Bylo území obce, v roce 1270, tedy k datu, k němuž
vztahujeme původ obce, jako datum jeho založení,
osídleno hospodářsky působícím obyvatelstvem?
2. Pokud ano, lze toto osídlení pokládat za obec Řepiště?
A pokud si na tyto dvě otázky máme odpovědět v duchu předchozího textu, pak na tu první odpovíme – ANO.
Již dlouho před tímto datem se zde zastavil člověk, ať
již jako lovec, poutník, pastevec, zemědělec či osadník
v pozdější osadě Hura, součástí obce Paskov. Na druhou
otázku, ale musíme odpovědět – NE. Vznik obce Řepiště
byl následný dlouhodobý, evoluční proces, který započal
kolem roku 1300, a v polovině patnáctého století již definitivně můžeme hovořit o obci Řepiště.
A co tedy s připravovaným výročím v roce 2020, kdy
bychom si měli připomínat 750 let od založení naší obce?
Jak již vyplývá z předchozího odstavce, určitě můžeme
oslavovat dlouhodobé osídlení území obce.
Je dobré být hrdý, je dobře znát své kořeny, ale je
dobré umět znát fakta a ta interpretovat. Nebojme se tedy
mluvit o historii, nebojme se radovat, ale nebojme se také
přiložit ruku k dílu, aby i v dalších staletích byli naši potomci
hrdí na náš odkaz!
Podklady:
Kolektiv autorů: Nástin dějin Těšínska (Ostrava 1992)
Kolektiv autorů: Lašská obec Řepiště (Řepiště 1970)
Kolektiv autorů: Řepiště 1270-1995 (Řepiště 1995)
Jaroslav Bakala: Počátky Řepišť
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emysl_Otakar_II.
http://www.staremapyceska.cz/hranice-mezi-moravou-a-slezskem/
https://sites.google.com/site/bskotyz/home/jiri-svoboda/
o-puavodu-nazvua-rek
http://sedlitz.senftenberg.de/Wissenswertes/Historie
http://www.obrazyzkroniky.cz/clanky/vaclavovice---obrazy-z-historie/nalez-rimske-mince.html
https://majovyhonzik.wordpress.com/2016/04/04/krakov-christianizace-slovanu-uplne-vymazani-slovanskeho-puvodu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko
http://www.obrazyzkroniky.cz/clanky/repiste/okolnosti-vzniku-obce-repiste.html
http://www.farnostludgerovice.cz/index.php/historie
http://docplayer.cz/4269550-Pozvani-na-zasedani-zastupitelstva.html
Ing. Jiří Peterek
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Divadlo nás baví
Letos, stejně jako i v předchozích letech, se žáci Základní
školy v Řepištích zúčastnili regionální přehlídky ,,Divadlo nás
baví“ v Sedlištích. Děti předvedly dramatizaci pohádky ,,Mach
a Šebestová a slušné chování“. Vystoupení s nimi připravila
paní vychovatelka Renáta Erdösová, hudební doprovod nacvičila paní učitelka ZUŠ Linda Šustová. Protože děti svým
vystoupením všechny zaujaly a jejich herecké výkony se
porotě líbily, odvezly si první místo v kategorii nižší stupeň.
Jejich nadšení bylo obrovské a už se velmi těší na příští školní
rok, kdy nás jistě překvapí novou pohádkou.
Renáta Erdösová,
vychovatelka ŠD

Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky
Když na lukách kvetou kopretiny,
těšíme se všichni na prázdniny.
Po roce už tady budou zas,
nastane nám lenošení krásný čas.
Na celé dva měsíce, opustíme lavice,
v lese nebo u vody, užijem si přírody.
Na celé dva měsíce, opustíme lavice,
do školky pak vrátíme se s chutí zas.

muzikoterapie. Bubnování, zábavné muzicírování, naslouchání hudbě, vyjádření hudby a rytmů pohybem.
Na konci dubna již tradičně proběhla ve spolupráci se
ZŠ a Klubem rodičů akce Pálení čarodějnic. Počasí nám
nepřálo, ale i v tělocvičně si akci mohli všichni přítomní užít.
Měsíc květen byl ve znamení oslav Dne maminek. Každá třída si připravila krátký program pro potěšení celé
rodiny s malým dárečkem.
Den dětí jsme oslavili vystoupením kouzelníka a soutěžemi.
V květnu proběhlo tradiční fotografování dětí.
Děti ze školní družiny zahrály dětem poučnou pohádku
Mach a Šebestová a slušné chování.
V době od 5. 6. – 9. 6. 2017 byly nejstarší děti na ozdravném pobytu na Horní Bečvě s indiánským zaměřením. Úterní
odpoledne si děti mohly vyzkoušet střelbu z opravdového
luku, dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života Indiánů.
Zdobili jsme trička, vyráběli lapače snů, plnili úkoly na
indiánské stezce, tančili a zpívali, měli jsme se dobře.
V průběhu celého roku děti shlédly pěkná divadelní
představení i hudební pořady. Všechny třídy navštívily
Divadlo loutek v Ostravě.
V průběhu roku jsme s dětmi pokračovali v projektu Čtyři
roucha přírody, kdy děti plnily úkoly s ekologickým zaměřením, které jim chystala stromová víla, bydlící v našem nově
zasazeném stromě na školní zahradě. Každá třída si vytvořila
svou vílu a před prázdninami se dětem všechny víly představí.
Pravidelně nás v průběhu celého školního roku navštěvovala paní knihovnice Marika Zájíčková s Poledníčkem,
která dětem četla pohádky před spaním.
Předškoláci se již tradičně rozloučí s mateřskou školou
na Obecních slavnostech v sobotu 17.6.2017.
Mockrát děkujeme všem rodičům za finanční či materiální podporu, pomoc při sběru víček a papíru.
Všem rodičům i dětem přejeme hezké prázdniny!

Když se učíme tuto písničku, je právě čas připomenout
vám, co všechno jsme stihli ve druhém pololetí v naší
mateřské škole prožít.
V zimním období byl pro děti připraven ve spolupráci
se ZŠ a Klubem rodičů maškarní karneval v tělocvičně.
Některé děti se zúčastnily týdenního lyžování na Bílé,
kam jezdíme každý rok a děti si výcvik užívají.
V únoru proběhly dva výukové programy Nadačního fondu Albert „Zdravá 5“, které děti zábavnou formou
seznámily se zásadami zdravého životního stylu, včetně
zdravého stravování. Získali jsme CD s písničkami, které
si můžeme kdykoliv připomenout.
V březnu začalo plavání na Olešné, letos jezdilo 45
plaváčků.
Podruhé proběhla přednáška dětského psychologa
pana Mgr. Jiřího Haldy. Třída Beruška byla zaplněna rodiči
i pedagogy. Byla velice výživná pro rodiče i pedagogy.
Další přednáška se plánuje na září 2017.
V dubnu jsme navštívili Planetárium v Ostravě – Porubě, kde děti shlédly nádherný film „Život stromů“.
Dozvěděly se, jak rostou stromy, odkud přijímají živiny
a proč jsou zelené rostliny užitečné pro všechny živé organismy na Zemi. Součástí pořadu byla živě moderovaná
část: Země je vesmírný kolotoč. Hvězdná obloha, ukázka
Velkého a Malého vozu, hvězda Polárka, ukázka dalších
souhvězdí podle aktuální roční doby, otáčení hvězdné
oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule, pohled na Zemi
z vesmíru.
Připravovali jsme se na Velikonoce, pro zpestření nás
navštívila paní Mgr. Gavlasová s muzikohrátkami. Byl to
prožitkový hudební a pohybový program pro děti s prvky

Mateřská škola bude uzavřena od 1.7. - 13.8. 2017
Informativní schůzka pro školní rok 2017/2018 se bude
konat v pondělí 28. 8. 2017 v 16 hodin v budově MŠ
Jana Nožičková
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Akční květen ve 4. třídě
Dne 5. 5. se žákyně 4. ročníku Sára
Tylečková a Hanka Hynčicová účastnily
pěvecké soutěže Sedlišťský slavík. Děkujeme za reprezentaci školy.

čicová, Petra Žídková a Sára Tylečková
na odpolední akci pořádané pro místní
důchodce a předvedly jim svou prezentaci o Řepištích, se kterou se účastnily
i soutěže Křížem krážem Slezskou branou v Paskově.

Ve čtvrtek 11. 5. žáci 4. třídy strávili pěkné dopoledne v lese v Paskově,
kde pro ně odborníci - převážně lesníci
- a vyškolení lesní pedagogové z řad
zaměstnanců Lesů ČR, s. p., připravili půldenní interaktivní program, který zahrnoval 6 stanovišť: Zalesňování
a semenářství, Výchova mladých porostů, Myslivost, Technika měření stromů, Těžební činnost a Kreativní dílnu.
Dětem se akce velmi líbila.

V úterý 31. 5. 2017 se žáci 4.
a 5. ročníku naší školy zúčastnili akce
knihovny nazvané Rodná hrouda v Paskově. Po turistické vycházce Řepiště –
Paskov si prohlédly zámek a seznámily
se s jeho historií. V zámeckém parku
pak plnily knihovnicemi připravené úkoly. Akce se dětem líbila, dozvěděly se
mnoho zajímavostí o historii okolí svého
bydliště.
Třídní učitelka
Mgr. Anna Klosová

12. 5. v pátek vystoupily žákyně
4. třídy Terezka Hobzová, Hanka Hyn-

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Ohlédnutí za akcemi pro školu…
Žákům ze školní družiny při Základní škole Řepiště se
dne 19. dubna od 13.30 hodin v knihovně představila se
svým vystoupením, tzv. Muzikohrátkami, Mgr. Vladimíra
Gavlasová. Společně jsme si zazpívali,
poznali a vyzkoušeli některé netradiční hudební nástroje. O pár dnů později,
27. dubna 2017 nás navštívila a představila své knihy herečka, hudebnice,
spisovatelka knih pro děti a moderátorka Marka Míková. Při četbě ze svých
knih použila loutky a elektrické piáno.
Tímto bych chtěla velmi poděkovat
paní místostarostce Jaroslavě Bezecné
a pracovníkům tělocvičny v Řepištích za
poskytnutí noclehů paní Marce Míkové.
Soutěž Poznáváme rodnou hroudu
ve středu 31. května 2017 v paskovském parku se vydařila a počasí nám
vyšlo báječně. Žáci 4. a 5. třídy základní školy splnili šest
úkolů týkajících se Paskova. Navštívili jsme také Místní
knihovnu a zámek, kde jsme měli domluvenou návštěvu
s úvodní komentovanou prohlídkou.
Na fotografie akcí se můžete podívat na knihovnickém
facebooku nebo na internetové stránce www.knihovna-repiste.cz ve Fotogalerii.

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
srdečně vás zveme na výstavu obrazů Romany Rosy
s názvem HRA BEZ ČASU, kterou můžete zhlédnout až do
21.7.2017 v půjčovní době. Po této výstavě představí své
patchworkové práce paní Hana Ludvíková od 28. 7. do 25. 8. 2017.
Nově nabízíme k vypůjčení audioknihy, např. Čapkovy povídky, Michala
Viewegha – Můj život po životě, Aňu
Geislerovou a P. S. nebo také Ostře
sledované vlaky Bohumila Hrabala.
Přibyly nové společenské hry Piatnik.
Pro žáky 1. třídy Základní školy
Řepiště připravujeme slavnostní besedu s předáváním knížky pro prvňáčka
z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka v úterý 20. června od 8 hodin. Projekt Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka probíhá v českých knihovnách už od roku
2008/2009. Autorkou myšlenky byla Ivana Hutařová ze
Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež NPMK
J. A. Komenského v Praze. Cílem je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí, podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních
měsíců školní docházky. Ti, kteří projdou projektem
úspěšně, dostanou na konci školního roku jako projev uznání bezplatně knížku, která je vytvořena speciálně pro ně a nedá se nikde v běžné knihkupecké síti
koupit.

Kontakt: Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178
Tel.: 558 637 136
e-mail: knihovna.repiste@atlas.cz
www.knihovna-repiste.cz
Půjčovní doba: Úterý 10-12 13-17 Pátek 9-12 13-15:30

Upozorňujeme, že o letních prázdninách
knihovna NEBUDE zavřena.

Knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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Seniorské okénko
Jarní měsíce jsou již téměř za námi, užíváme si sluníčka, které nám dodává dobrou náladu a chuť do života,
a my Vám opět nabízíme přehled naší činnosti za uplynulé
období a nabídku akcí příštích.
Ve čtvrtek 20. dubna jsme se sešli v Rakovci na bowlingovém turnaji. Jako pokaždé nás bylo hodně, zahrálo si 27
hráčů, ti co nehráli, se alespoň pobavili a fandili. Nablýskaný
Putovní pohár si tentokrát odnesl pan Václav Supík.

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se nás i přes nepřízeň počasí
sešlo 52 na smažení vaječiny u hasičárny. Ochutnat přišla
i naše paní místostarostka. To, že jsme nemohli sedět
venku, nám ani nevadilo, chutnalo nám i tak.

Poslední dubnový pátek se v Paskově v kině konala
soutěž Křížem krážem Slezskou bránou. Dopoledne patřilo žákům ZŠ. Odpoledne pak družstva ze šesti obcí měla
prezentovat vlastní formou svou obec-město. Naši obec
zastupovali p. Jan Kožušník, paní Lydie Čtveráčková a paní
Alice Nespěšná. Jejich prezentace se nám velmi líbila, děkujeme jim a rovněž poděkování patří místostarostce paní
Bezecné za její pomoc při přípravě. Řepišťských seniorů
přišlo podpořit naše družstvo jako každoročně opět nejvíce.
Další akce:
8. 6. 2017 čtvrtek – celodenní zájezd, kdy navštívíme
empírový zámek v Karviné-Fryštátu. Po prohlídce je zajištěn oběd (platí každý sám). Pak zamíříme do Polska – do
Zahradnictví Pudelek Pisarzowice, kde si prohlédneme
areál a můžeme si i něco koupit do našich zahrádek či bytu.
Cena zájezdu 150,-Kč. Odjezd: Rakovec 8.45,OÚ 9.00.
22. 6. 2017 čtvrtek – zájezd na Lysou horu. Jede se
z Řepišť z konečné autobusů přímo na Lysou horu bez
přestupu. Cena je 200,- Kč. Odjezd v 9.00.
13. 7. 2017 čtvrtek – opékání párků v Rakovci, sraz
v 15.00. Dobrou náladu přineste s sebou!
Připravujeme:
6. 9. 2017 středa – zájezd do Vizovic, kde navštívíme
Likérku, pak pojedeme do Zlína podívat se na Baťův mrakodrap a do muzea obuvi. Cena je 250,- Kč.

Na čtvrtek 11. 5. jsme dostali pozvání od spolku seniorů z Vratimova na přátelské posezení s oslavou Dne
matek. Pozvání jsme přijali a šli se pobavit.
Páteční odpoledne 12. května se konala naše výroční
členská schůze. Jako každý rok jsme si připomněli Svátek
matek. Tentokrát nám zahrály mladé hudebnice ze základní
školy, které nás potěšily svými skladbami. Bylo to hezké
a dojemné. Pak jsme shlédli prezentaci našich zástupců
z akce Křížem krážem. Následovaly informace o činnosti
Klubu za uplynulé období.

Jelikož počet členů našeho Klubu seniorů k 12.5.2017
je již 102, zvýšila se náročnost i množství práce související
s organizací připravovaných akcí. Proto bylo rozhodnuto
rozšířit výbor Klubu o 2 členky, a to paní Annu Kožušníkovou a paní Emilii Valgovou.
Pokud Vás nějaká akce zaujala, hlaste se u důvěrnic.
Těšíme se na další společná setkání.
Výbor Klubu seniorů
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Pozor na podvodníky!
Deky – nabídka prodeje vlněných dek, často
jako součásti zdravotního pojištění, pachatelé
po odvedení pozornosti oběti odcizí finanční
hotovost.
Pomoc – prosba o pomoc např. poskytnutí
vody k uhašení žízně apod.

Policií ČR je neustále evidován zvýšený nápad majetkové trestné činnosti na seniorech,
konkrétně krádeže a podvody pod smyšlenou
legendou. Přestože tato trestná činnost patří již
několik let k prioritám Policie České republiky
a probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních zkušeností a vyhodnocením poznatků je zjišťováno, že
této trestné činnosti se dopouští jednak jednotlivci, ale
zejména organizované skupiny z České republiky, ale i ze
zahraničí, např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si
vybírají seniory jako své oběti, senior je pro ně snadno
napadnutelná oběť. Pro znesnadnění činnosti policie ve
zjišťování jejich totožnosti a následném pátrání a dokazování trestné činnosti využívají různé prostředky a metody
(paruky, změna oblečení). Specifikou podvodné trestné
činnosti je využívání legend – záminek. Účelem používání
těchto legend je získání důvěry seniora, který poté z neopatrnosti pachatelům umožní vstup do svého obydlí. V mnoha
případech senior komunikuje pouze s jedním pachatelem,
který nepozorovaně umožní vstup dalším osobám, které
bez vědomí seniora prohledávají jeho byt či dům.

•
•

•

•

Jak se vyhnout podvodu nebo krádeži:
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo bezpečnostní
řetízek na dveře, což Vám umožní dobře si návštěvníka
prohlédnout.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb –
nechte si předložit jeho průkaz a případně zavolejte
na patřičný úřad nebo instituci – v případě jakýchkoliv
pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu
nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí
a výhodných koupí – v naprosté většině jde o podvod.
Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou neopatrností
připravit Vás o mnohdy celoživotní úspory!!!

Důležité pokyny na závěr:
• Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná služba, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co
nejrychleji přivolat pomoc. V případě spáchání podvodné trestné činnosti bezodkladně oznamte na linku
tísňového volání 158. Zapište si podrobné informace:
1. Vzhled pachatele, 2. Čas události, 3. Údaje k vozidlu.
Nechte vše v původním stavu pro zajištění případných
stop: neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat
věci, které pachatel zanechal, držel v ruce apod.
npor. Mgr. Kamil Václavík
Vedoucí oddělení OOP Brušperk

A nyní několik nejčastěji používaných legend:
Služby – fiktivní kontroly plynu, vody, elektřiny, různé
opravy apod.
Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky, přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky různých institucí
Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti
z řad seniorů za pomoci telefonních seznamů pevných
linek a to na základě v dnešní době méně používaných
křestních jmen (Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že je vnuk nebo příbuzný v tíživé situaci,
pošle svého kamaráda pro finanční hotovost.

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
Vás srdečně zve na

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
V POŽÁRNÍM ÚTOKU,
která je zároveň 10. kolo Moravskoslezské ligy MH 2017
Datum konání: sobota 17. 6. 2017
Zahájení soutěže mladých hasičů: 9:00 hod.
Místo konání: hřiště TJ Řepiště
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev
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Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
V sobotu 13. května 2017 se ve Frýdku-Místku na stadionu Slezan konalo okresní kolo hry Plamen 2016/2017.
Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti
disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF
a požárním útoku s vodou. Ten pro nás dopadl nejlépe,
protože se v něm starší žáci umístili na 1. místě a mladší
žáci na 2. místě.

Každý týden trénujeme požární útoky, které nás baví
nejvíc, a skoro každou sobotu a neděli jezdíme na soutěže, abychom absolvovali 15 kol soutěží. 17. června nás
čeká soutěž u nás v Řepištích, na kterou už se všichni
moc těšíme.

Tradičně dne 8. května se uskutečnila tradičně netradiční soutěž PS – 8 a to již 10. ročník. Tato soutěž
probíhá s historickou technikou, podle vlastních pravidel a každý ročník je jiný. Letos byla soutěž ozvláštněna
hledáním správné dvojice obrázků ve speciálním pexesu, vyrobeném pro tuto soutěž. Ve tvrdé konkurenci 16
družstev z okolí i vzdálenějších Sborů zvítězilo družstvo
Řepiště – starší. Příští ročník, na který vás srdečně
zveme se koná opětovně 8. května. Děkujeme všem
příznivcům požárního sportu a legrace a těšíme se na
vás při další hasičské akci. 
Výbor SDH

Celkově po sečtení všech výsledných umístění
i z podzimního a zimního kola se mladší žáci umístili na
6. místě z 27 družstev v okrese a starší žáci na 9. místě
z 33 družstev v okrese.
Dále se věnujeme soutěžím MSL MH, kde jsme zapojeni ve starší i mladší kategorii.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2017
dobře náš sbor reprezentovali, za což jim děkujeme.
V kategorii dorostenek v soutěži jednotlivců
soutěžily dvě dorostenky.
Jana Polachová soutěžila
v kategorii střední (15-16
let) a umístila se v okresním kole na 3. místě.
V kategorii mladší
(13-14 let) soutěžila Petra Polachová. V okresním kole se umístila na
1. místě a tím si zajistila
účast v krajském kole,
které se letos koná ve
Frýdku-Místku.
Za vedoucí mladých
hasičů a dorostu
Pavla Polachová

Byli jsme zvyklí, že
náš sbor zastupuje celé
družstvo dorostenců, ale
bohužel věková hranice pro dorost je pouze
do 18 let, a tak nás letos zastoupili naposledy
v tomto roce v soutěži
jednotlivců ve starší kategorii Jan Kusák a Jan
Matějka. Jednotlivci soutěží ve svých věkových
kategoriích v disciplínách
běh na 100 m s překážkami, dvojboj jednotlivců,
test z požární ochrany
a v podzimním kole závod požární všestrannosti. Kluci měli v této kategorii velkou konkurenci,
ale nic nevzdali a velmi
13
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

Badmintonový turnaj
Dvouhra – starší žáci:
1. místo Ondra Slíva z Václavovic
2. místo Adrian Velčovský z Václavovic
3. místo Matyáš Poledník z Ostravy.

V neděli 21. května jsme pro děti a mládež připravili
poslední v letošním školním roce badmintonový turnaj
v řepišťské tělocvičně. Celkem se přihlásilo 47 hráčů.
A jak to vše dopadlo?

Všem medailistům gratulujeme, ostatním přejeme více
štěstí do dalšího turnaje.
Děkujeme Obci Řepiště za finanční podporu a rodičům
za vytvoření bezvadné atmosféry.

Čtyřhra – mladší žáci:
1. místo Eliška Sýkorová a Klárka Přečková z Vratimova
2. místo Barborka Fúzia a Anetka Welserová z Řepišť
3. místo Vašek Moravec a Peter Hrmel z Řepišť a Vratimova.

Těšíme se opět na podzim.

Čtyřhra – starší žáci:
1. místo Filip Novotný a Ondřej Vajda z Václavovic
2. místo Ondra Grobař a Honza Havlas z Vratimova
3. místo Lucka Šuhajová a Katka Kovalčíková z Ostravy.

za DDM Vratimov
Marcela Grácová

Dvouhra – mladší žáci:
1. místo Vojta Mlčoch z Ostravy
2. místo Jakub Danys z Ostravy
3. místo Adrian Klimeš z Ostravy.

14
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

SDH Řepiště

Obec Řepiště

od 13:00 do 15:00 hodin
okolí tělocvičny v Řepištích
za každého počasí!

Bližší informace: Věra Pacíková, v.pacikova@ddmvratimov.cz, 734 443 694, 596 732 333
Zdroj:http://www.clker.com/
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Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka Řepiště
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 72 dětí zájmové útvary v pobočce Řepiště. Kroužky probíhaly v prostorách základní školy a tělocvičny. Chceme touto cestou
poděkovat všem, kteří nám umožnili bezproblémový provoz. Jejich zásluhou totiž měly děti možnost navštěvovat kroužky z různých oblastí: ROBOTEK, ANGLIČTINA,
DĚTSKÝ AEROBIC, BADMINTON, MAŽORETKY ŽÍŽALKY
a MÍČOVÉ HRY.
Na příští školní rok připravujeme opět zajímavou nabídku kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci září
na webových stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov.

• míčové hry – pro děti od 6 let
• badatel – pro děti od 6 let
• mažoretky Žížalky – pro děti od 5 let
Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci
nám můžete právě vy!
Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cíleně s dětmi, i v dalších oblastech, které nejsou v nabídce
uvedeny.
KONTAKT PRO VÁS:
Renáta Míčková
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz

A co nabízíme?
• robotek – pro děti od 7 let
• dětský aerobic – pro děti od 6 let
• badminton začátečníci a mírně pokročilí – pro děti od 8 let
• badminton pokročilí – pro děti od 12 let

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

Letní provoz tělocvičny Řepiště
Od 15. června až do 15. září jsme pro Vás, sportovce, připravili snížení cen pronájmu tělocvičny.
(S výjimkou uzavření tělocvičny v době od 24.7.2017
do 11.8.2017)
Velká tělocvična

z 280,- Kč na 220,-

Provozní doba:
Po - Pá		
15:00 - 22:00,
So - Ne		
08:00 - 20:00
Svátky		
08:00 - 20:00

Kč/1 hod.

Badminton


ze 160,- Kč na 120,- Kč/1 hod./kurt
K dispozici máme 3 kurty

Stolní tenis

60,- Kč/hod.

Těšíme se na Vás
správci Tělocvičny Řepiště
Pavla Polachová, Eduard Oslejšek
Mírová 555, Řepiště 739 31, t.č. 558 640 931, 605 959
600, e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz

Neváhejte a přijďte si k nám zahrát. Využijte volné
kapacity. Jsme tu pro Vás do večerních hodin.
Objednávky a informace na tel.č. 558 640 931,
mob. 605 959 600. Nově přes rezervační systém: www.
telocvicna.repiste.eu

Provoz hřiště s umělým povrchem TJ Řepiště:
Po – Pá

od 8.00 do 15.00 hod.

od 24.7.2017 do 11.8.2017

(červen-srpen)
- klíče se vyzvedávají na obecním úřadě
- nelze využít šaten a WC v tělocvičně

Po – Pá

- kurty v provozu bez využití šaten a WC v tělocvičně
Rezervace se provádějí
předem na tel. čísle: 

od 15:00 do 22:00 hod.

(duben-říjen )
- klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

So – Ne, svátkyod 8.00 do 20.00 hod.
- klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

16
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Jubilanti

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

VÝVOZ SEPTIKŮ
A ŽUMP – 8 m³
Fa Ivan Buš

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

Na Hermaně 301/16, 739 32 Vratimov
E-mail: muj.cuc@seznam.cz, Mob.: 792 304 517
Po dohodě SO + NE

Červenec

KOVOVÝROBA ‐ ZÁMEČNICTVÍ
STAVBY PLOTŮ NA KLÍČ

Ilona Adámková
Šárka Velčovská
Libuše Kuchařová
Jiří Chrástek
Pavel Kožušník
Alena Musálková
Milan Stropek
Miroslav Garnol
Roman Dostál
Hana Sklářová

Milada Kaločová
Marie Kolomazníková
Petr Vavrečka
Vlasta Friedlová
Anna Mokrošová
Věra Sládečková
Pavel Tománek
Jaromír Bělovský
Věra Sachová

Srpen

 KOVOVÝROBA + montáž:

Danuše Řehová
Petr Venglář
Petr Vlasta
Roman Gelner
Miloslava Golíková
Danuše Kreiselová
Helena Kudelová
Petr Bielčík

o ZÁBRADLÍ, SCHODIŠTĚ, MŘÍŽE, apod.
o Branky, brány, sloupy, plotové dílce na
míru – různé druhy výplní

 PLOTY NA KLÍČ – PRODEJ MATERIÁLU
o Pletivové, betonové, svařované
o Pěstujeme THUJE na živý plot

Dalibor Sládeček
Eva Polachová
Eva Incédiová
Pavel Hrouza
Jaroslav Jeřábek
Jindřiška Placová
Margita Biolková
Šárka Šodková

••

 GARÁŽOVÁ VRATA www.vrata‐ostrava.cz

Narodili se:

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Kateřina Čížová, Matyáš Janecký - duben

••

Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Anežka Válková - duben
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové, Řepiště

HLEDÁ
vhodného kandidáta na pracovní pozici vychovatel. Doporučené vzdělání - speciální pedagogika nebo
sociální pedagogika VŠ, popřípadě střední škola v kombinaci s celoživotním vzděláváním v oboru speciální
pedagogika. Jedná se o práci na plný úvazek, nástup možný ihned nebo k 1. 8. 2017, popřípadě 1. 9. 2017.

Dále hledáme asistentku pedagoga (požadované vzdělání: ukončené pedagogické nebo kurz asistenta
pedagoga) nebo osobní asistentku k dětem se zdravotním postižením (požadované vzdělání - pracovník
v sociálních službách, nebo kurz). Nástup možný ihned.
Na zkrácený úvazek 20 hod./týdně hledáme uklízečku/pomocnou sílu. Ranní směny po-pá, 80 Kč/hod.
Příjemné pracovní prostředí, malý kolektiv.
V případě zájmu posílejte své životopis a motivační dopis na emailovou adresu:
rfilatova@ddrepiste.cz
Kontaktní osoba: Bc. Renáta Filatova, ředitelka (mobil 731 604 047)

OSLAVY 750 LET
založení města Paskov
SOBOTA 2. září 2017
Program oslav:
Zámecký areál
13.00 – 14.00 hod. Komentovaný historický alegorický průvod od městského úřadu přes
náměstí do zámeckého parku. Mimořádná akce, která se bude opakovat až za dalších 50 let.
14.00 – 18.00 hod. Kouzelný a historický pohádkový zámek pro děti i rodiče
Parkoviště u kina – kryté posezení
19.00 hod. Zahájení oslav starostou města Petrem Baďurou
19.20 – 20.10 hod. Koncert dívčí hudební skupiny Lananita
20.10 – 20.20 hod. Vyhlášení vítězů soutěže „Naše město v zeleni“
20.20 – 20.40 hod. Vylosování výherců ankety „Osobnosti Paskova“
20.40 – 21.00 hod. Slavnostní ohňostroj „Paskov net“
21.20 – 22.40 hod. Koncert skupiny BUTY
22.50 – 23.40 hod. Koncert skupiny Lucie revival
23.50 – 00.50 hod. Koncert skupiny HEC

Vstup zdarma. Je zajištěno bohaté občerstvení.
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