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Z činnosti mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
V září jsme se zúčastnili posledních kol požárních útoků
v soutěži MSL MH.
Následně jsme pak na slavnostním vyhlášení MSL MH
ve Frýdlantu nad Ostravicí ukončili sezónu.
Hlavní náplní podzimní práce byla příprava na závod
požární všestrannosti. Děti se učily topografii, střílet za vzduchovky, vázat uzly, zdravovědu, překonávat vodorovné lano
a základy požární ochrany. Tréninkem byla soutěž ve Vratimově na memoriálu L. Pastrňáka, kde si děti vše vyzkoušely.
21. 10. 2017 jsme se zúčastnili okresního kola hry
Plamen v ZPV, které se konalo v Metylovicích. Od ranních
hodin běžely závod v dorostenecké kategorii Denča A.
a Dáša L. v mladší kategorii, Petra P. ve střední a Jana P.
ve starší kategorii. Svým umístěním si holky zajišťují pěkný
start v jarním kole.
V kategorii mladších žáků soutěžila dvě pětičlenná
družstva. Děti si nevedly špatně, ale pár trestných bodů nasbíraly, a tak se umístily na 9. místě z 21 družstev v okrese.
V kategorii starších žáků soutěžila také dvě družstva,
která měla trestné body pouze na střelbě, a tak si vybojovala nádherné 1. místo. O vítězné umístění se zasloužili
Jakub Kusák, Ondřej Šadibol, Michal Slaný, Tonda Hynčica a Petra Polachová.
V branném závodě je to pro nás velký úspěch, a tak odměnou pro celé družstvo starších žáků byl Bowling v Rakovci.
Pro všechny děti jsme také uspořádali jednodenní výlet
do technického muzea TATRA v Kopřivnici.

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018 všem svým příznivcům, sponzorům, kolegům a členům.
Za projevenou přízeň v roce 2017 děkujeme a těšíme se na spousty zážitků v roce následujícím.
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PODĚKOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Obec Řepiště děkuje manželům Holmanovým
za poskytnutí vánočního stromečku, který v těchto
svátečních dnech zkrášluje obecní úřad a jeho okolí.

Ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 bude
obecní úřad uzavřen.

Kalendář na rok 2018

Uzávěrky zpravodaje obce
Řepiště pro rok 2018

Pro občany Řepišť, jeden kus na číslo popisné domu, máme připraven týdenní kalendář na rok
2018, který je nutno si
vyzvednout na obecním
úřadě.

Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno zasílat na e-mailovou adresu: obec@repiste.eu
v termínech do:
31.1.

30.3.

31.5.

31.7.

1.10.

30.11.2018

Při zaslání příspěvku po výše uvedených termínech nebude příspěvek do zpravodaje zařazen.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Jaroslava Bezecná, DiS.,
místostarostka

Vývoz popelnic
Vývoz popelnic v posledním týdnu letošního roku proběhne beze změny v pátek 29.12., v 1.týdnu roku 2018
bude svoz přesunutý na sobotu 6.1.

Sportovní a kulturní akce 2018 obce Řepiště
13. ledna

Obecní ples (Tělocvična Řepiště)

16. června

21. ledna

Novoroční koncert Moravskoslezské
Sinfonietty (kostel sv. Michaela archanděla)

Den OBCE ŘEPIŠTĚ
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

17. června

Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

26. ledna

Večírek seniorů (Tělocvična Řepiště)

27. ledna

Hasičský ples (Tělocvična Řepiště)

10. února

Netradiční ples TJ Řepiště
(Tělocvična Řepiště)

10. března

23. července Začátek Dětského tábora
(Tělocvična Řepiště)
10. srpna

Konec Dětského tábora (Tělocvična Řepiště)

Maškarní ples ZŠ a MŠ
(Tělocvična Řepiště)

8. září

Krmáš

14. září

Svoz velkoobjemového odpadu

17. března

Badmintonový turnaj (Tělocvična Řepiště)

6. října

6. dubna

Svoz velkoobjemového odpadu

Podzimní zpívání
(kostel sv. archanděla Michaela)

28. dubna

Pálení čarodějnic
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

7. října

Drakiáda (venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

26. prosince

Koncert Svatomichaelského pěveckého
sboru (kostel sv. archanděla Michaela)

1. května

Hasičská galuska (Hasičská zbrojnice)

8. května

Netradiční hasičská soutěž s PS-8
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

26. května

Den dětí
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

9. června

Turnaj ve volejbalu „O pohár Medarda“
(venkovní hřiště TJ Řepiště)

15. června

Folklorní vystoupení
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

O dalších sportovních a kulturních akcích (např. „Běžky
nebo pěšky“, soutěž ve slalomu
„O pohár starosty“, soutěž „O nejlepšího sekáče“,
podzimní taneční nebo podzimní badmintonový turnaj),
u kterých ještě nemáme určeno přesné datum konání, budete včas informováni prostřednictvím zpravodaje, plakátů,
letáků a webu.
Jaroslava Bezecná, DiS.,
místostarostka
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři,
letošní rok byl opět pestrý jak pro veřejnost, tak i pro
žáky zdejší základní a mateřské školy. Dovolte mi tedy
krátké ohlédnutí za letošním rokem.
V únoru nám spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček
představil na své přednášce téma Neuvěřitelné skutečnosti a paní průvodkyně Ostravou, Lenka Kocierzová, své
vyprávění k výstavě grafik Ženy Moravy.
V Březnu – měsíci čtenářů jste mohli ochutnat skvělé
čokolády Marcely Krčálové. V dubnu přijala pozvání paní
Adéla Mia Filippi a předvedla nám využití techniky Kineziologie One Brain, Jak zvládat stres a strach. V Týdnu knihoven
nás cestovatel Tomáš Plánka přenesl do Afriky na Kilimandžáro. Poslední akcí pro veřejnost v letošním roce byla přednáška s komentovanou prohlídkou kostela svatého archanděla Michaela, kterou nás provedl pan Miroslav Lysek.
Touto cestou bych ráda poděkovala za půjčení klíčů od kostela panu starostovi obce Řepiště Rostislavu Kožušníkovi.
Pro žáky mateřské a základní školy jsme uskutečnily s
kolegyní celkem 25 besed a akcí, z toho jedna byla pro žáky
školní družiny s názvem Muzikohrátky s Lenkou Gavlasovou.
Oblíbenou akcí se stalo čtení před spaním tzv. Poledníček
ve zdejší mateřské škole a četlo se dětem celkem osm krát.
Žáci 2. a 4. třídy ZŠ si přišli vyzkoušet zahrát společenské
hry Piatnik, které jim představil zástupce této firmy.
Žáci 1. a 3. třídy si ve škole vyrobily ptačí budku s pracovnicí sociálního podniku Krabičky v. d. Také jsme zde
přivítali herečku a spisovatelku Marku Míkovou a na podzim
spisovatelku Kláru Smolíkovou s jejím workshopem. Druháky pasoval sám pan rytíř a král Jaroslav. Ráda bych
poděkovala pracovníkům tělocvičny za umožnění noclehů
pro paní spisovatelky a těším se na další spolupráci.

Rádi bychom upozornili na nový prostor pro knihy, Knihobudku na bývalé zastávce na točně, kterou zrealizovaly
v září pracovnice Knihovny města Ostravy za velké podpory Obecního úřadu v Řepištích. Všem, kdo se na realizaci
knihobudky podíleli, velmi děkujeme. Knihobudka je v provozu od 6. října 2017 a smyslem je druhá šance pro knihy,
kdy si můžete libovolnou knihu půjčit, přečíst a zase vrátit
nebo ji vracet nemusíte, ale měli byste přinést na oplátku
knihu jinou. Budeme se snažit, aby postupně všechny darované knihy byly označeny nálepkou Druhý život knih.
Příští rok bude také pestrý, chystáme pro vás zajímavé přednášky a výstavy, sledujte webové stránky a facebook knihovny i výlepní plochy v obci.
Kontakt: Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu
T: 558 637 136, E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz

Půjčovní doba: Úterý 10-12 13-17 Pátek 9-12 13-15:30
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2018.
Za Místní knihovnu Řepiště Marika Zajíčková

Obnova katastrálního operátu a povinnosti vlastníků
nemovitostí podle zákona o dani z nemovitostí
přiznání učinit v průběhu ledna roku 2018, nejpozději
však do 31. ledna 2018.
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní,
vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na
výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve
výši minimálně 500,- Kč).
Ing. Libuše Žídková
referent pro investice a územní rozvoj obce Řepiště

Ve zpravodaji číslo 142 jsme upozornili občany, u kterých došlo v roce 2017 při obnově katastrálního operátu
ke změně číslování parcel a změně výměr, aby u Finančního úřadu ve Frýdku - Místku podali úplné nebo dílčí
daňové přiznání na rok následující po roce, v němž tyto
změny nastaly.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitosti, je povinen občan toto daňové

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2018
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinnosti od 1. ledna 2018 takto:
Voda pitná (vodné) Cena v Kč/m³ 37,08 Kč/m³ (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2018,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
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Letošní drakiáda
Jako každý rok vítáme podzim pouštěním draků, různých tvarů, barev a názvů. Letos byla drakiáda v ohrožení,
jelikož nám dopoledne nepřálo počasí. Ale nakonec se ukázalo sluníčko a foukal, sice studený vítr, který pomohl drakům vznést se do oblak, některým i na střechu tělocvičny.
Letošní drakiáda byla jako tradičně v prostorách za
tělocvičnou v neděli 8. října. Draků bylo opravdu požehnaně, rodičů s dětmi také. Pro děti si naše komise připravila sladkost a teplý čaj, pro rodiče čepované pivo.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští podzimní dráčkový den…….
Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová

Badmintonový turnaj
Na podzim se už tradičně u nás na vesnici scházejí
smíšené páry, aby si změřily své síly v badmintonu. Tak
tomu bylo i letos v sobotu 11.11.2017, kdy sice Martin
nepřijel na bílém koni, ale do naší tělocvičny přišlo celkem
15 párů. Letos se partneři nelosovali k libosti všech.
Hrálo se ve třech skupinách každý s každým, pak
semifinále a finále, které bylo napínavé a po celou dobu
turnaje panovala skvělá sportovní, pohodová nálada všech
sportovců.

Stříbrné medaile získali - Pavla Adamusová a Robin Družkovský
Bronzové medaile měli na krku - družstvo Pepe
Pro všechny soutěžící jsme připravili malé dárky na
památku, pro vítěznou dvojici - hádejte co? No přece husy,
když bylo právě Martina.
Naše komise zajistila po celou dobu turnaje občerstvení pro všechny, ale hlavně bezvadnou martinovskou
sobotu, za vše jim moc děkuji a přeji naší komisi pořád
nové nápady.
PaedDr. Marie Bednářová

Jak to tedy všechno dopadlo?
Zlaté medaile si odnesli - Simona Velčovská a Radek Šodek

Tříkrálová sbírka 2018 se blíží
Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků a chodí
od domu k domu s koledou a přáním
všeho dobrého do Nového roku. Díky
dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou
se koledníci setkávají s vlídným přijetím. „Tříkrálová sbírka je o našem
dávání – koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci těm,
kdo naši podporu potřebují. Sbírka nám umožňuje být součástí něčeho velkého, vždyť co do rozsahu se jedná o největší sbírkovou akci v České republice,“ sdělil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými organizacemi. Na obecních a městských úřadech jsme v rámci
Charity Frýdek-Místek zapečetili v roce 2017 celkem 293
pokladniček. Některé pokladničky jsme dokonce pro zájem
koledníků dopečeťovali ještě v průběhu sbírky. Výnos koledování činil 1 962 141,-Kč, z nichž se 36 310 Kč vybralo
v obci Řepiště. V letošním roce plánujeme podobný počet

pokladniček a skupinek. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Pokud byste měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se koordinátorce Lenka Talavaškové na tel. čísle 733 741 564.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2018.
Výtěžek sbírky jsme využili například na aktivity s dětmi a pro mládež, stejně jako podporu terénních služeb pro
seniory a nemocné a stavební úpravy v pobytových zařízeních či dovybavení služeb pro psychicky nemocné. Záměry pro letošní rok naleznete na webových stránkách
Charity Frýdek-Místek v sekci Tříkrálová sbírka. „Při tvorbě záměrů na využití sbírky se snažíme o co nejširší pokrytí, tak aby peníze získané koledování pomohly na co nejvíce místech. Proto májí své záměry vytvořeny všechny naše
služby a budou tak podpořeni senioři, osoby se sníženou
soběstačností, nemocní, stejně jako děti a rodiny, osoby
v tísni,“ dodává ředitel frýdecko-místecké Charity Martin
Hořínek.
Více informací o sbírce najdete na http://www.
trikralovasbirka.cz/
Za Charitu Frýdek-Místek
Lenka Talavašková, koordinátorka Tříkrálové sbírky
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NĚKOLIK RAD A INFORMACÍ
PRO OBDOBÍ ADVENTU, VÁNOC A SILVESTRA
Požáry v bytech se velmi rychle šíří z důvodu
přítomnosti hořlavých materiálů (např. koberců, záclon, ubrusů, ...) a způsobují velké materiální škody!!!

Pokud přece jen dojde k požáru, zavolejte na
tísňovou linku. Zamezte přístupu vzduchu a menší požár v počátku se pokuste uhasit pomocí jednoduchých hasebních prostředků např. dekou,
mokrým ručníkem či utěrkou. V případě hašení
vodou POZOR na el. přístroje zapojené do el. sítě
!!! Nepřeceňujte své síly, lidské zdraví je vždy
cennější než majetek.

Proto pamatujte:
• Zapálená svíčka by měla být umístěna na nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu
svíčky s podkladem (chvojím adventního věnce, ubrusem). Vždy zajistěte, aby nehrozilo
převrácení hořící svíčky.
• Dávejte pozor na děti a zvířata, mohou snadno hořící
svíčky převrhnout. Děti si bez dozoru nesmějí hrát se
svíčkou či prskavkou.
• Hořící svíčky umísťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů.
• Nikdy nenechte hořící svíčky bez dozoru. Pokud
opouštíte byt nebo jdete spát, přesvědčte se, že jsou
svíčky zhaslé.
• Vánoční stromek, na kterém hoří klasické svíčky nebo
prskavky, by měl být rovněž neustále pod dozorem.
• Adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny
nehořlavou podložkou bránící kontaktu s věncem,
slouží pouze jako dekorace a v žádném případě se
nesmí zapalovat !

V ánoční
koncert

•

•

Při vaření nenechávejte bez dozoru otevřený plamen
plynového sporáku a postupujte tak, aby nedošlo ke
vznícení připravovaných potravin.
Hořící olej na pánvi NIKDY nehaste vodou, zamezte
přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem na pečení.

Před použitím pyrotechniky si vždy přečtěte a dodržujte návod k použití! Stejně tak je třeba dodržet návod
výrobce při vypouštění lampionu štěstí, který je nekontrolovatelným otevřeným ohněm a velmi snadno může způsobit požár.
Pyrotechnika by se měla odpalovat venku (ne z balkonů) a výhradně na volných prostranstvích – mimo domy
a dostatečně daleko od parkujících aut.
Petardy nepatří do rukou dětí ! ! !

I počasí nám přálo!
Takový byl letošní krmáš. Je to již tradice, která se dostala do povědomí Řepišťanů, ať už ta historická, která má
svůj původ v dávném středověku, v počátcích obce, anebo
ta novodobá, kterou se podařilo vzkřísit po takřka čtyřiceti
létech zapomenutí, nadšencům z místní ODS, hasičům
a leteckým modelářům v roce 2005. A tak jsme mohli i letos
společně oslavit jakési narozeniny nebo jmeniny obce. Přesněji, připomenout si výročí posvěcení chrámu a poděkování za úrodu, což bylo v dávných dobách totéž. Je to obdoba toho, čemu na Moravě říkají hody a v Čechách
posvícení. Tolik tedy jen malé připomenutí toho, co jsme
vlastně slavili, když jsme se tak dobře bavili. Ne vždy
v minulosti byl ale takový důvod ke spokojenosti. Buďto
nám nepřálo počasí, nebo byla v okolí spousta jiných lákadel, ale v posledních létech je tomu jinak. Občanům obce
se již tato tradice dostala pod kůži, takže každý s ní jaksi již
počítá a druhý zářiový víkend již rezervuje tomuto svátku.
Je to již tradice, zapojit se do soutěže o nejlepší pálenku „Konečného kalíšek“, i když letos počet hodnocených
vzorků nebyl největší, ale to pro vítěze nebylo nikterak důležité. Dále jsou již tradicí soutěže a prezentace v místní
knihovně, či výstavka v keramické dílně a hlavně zábavné
odpoledne pod patronací domu dětí a mládeže ve Vratimově. I když se mnozí návštěvníci do žádných soutěží nezapojili, určitě si pochutnali na dobrotách z kuchyně, či ze
stánků nebo z lahodného a dobrou náladu způsobujícího
burčáku. To vše za příjemného hudebního doprovodu.

26. 12. 2017
16:00 hod.

Svatomichaelský pěvecký sbor a sportovní a kulturní komise
vás srdečně zve na vánoční koncert pořádaný dne 26. 12. 2017
v 16:00 hod. v kostele sv. archanděla Michaela v Řepištích.
V programu zazní Venkovská vánoční mše současného
českého skladatele Mgr. Edvarda Schiffauera.
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Celou akci by pořadatelé z ODS a SDH nemohli tak
spolehlivě realizovat bez významné podpory obecního
úřadu. Děkujeme! A tak spontánní dobrá nálada přetrvala
ze soboty až do nedělního dopoledne, kdy po slavnostní
mši v místním kostelíku zazpívali členové Svatomichaelského pěveckého sboru při křtu nového hasičského auta

v jedné ruce s výbornými koláčky a v druhé ruce s perlivým
burčákem.
Byly to příjemné chvíle pobýt s dobrými sousedy. Hřeje mě zjištění, že Řepiště, ač jsem již byl značně skeptický,
mají duši!
Jiří Peterek

Fotbal v roce 2017
V předvečer nejkrásnějších svátků v roce a končícího
roku 2017, bych se chtěl trošku ohlédnout za rokem 2017.
V úvodu bych chtěl vzpomenout na úžasné zakončení
předcházejícího fotbalového ročníku 2016-2017. Jak jistě
víte, po katastrofálním podzimu 2016, tým mužů na jaře
zabral a ukončil soutěžní ročník 2016-17 na krásném třetím místě v krajské soutěži 1. B třídy skupiny C. Rovněž
„muži B“, po přestupu pod Městský fotbalový svaz Ostrava, jako by pookřáli a v rámci své soutěže, se probojovali až do vyřazovacích zápasů o postup do Městského
přeboru, kde se jim již tolik nedařilo. Napříč soutěžemi
nebojovali jen muži, ale i další mužstva oddílu TJ Řepiště
hrály své soutěže v rámci kategorií „starší žáci“, „mladší
žáci“ a „starší přípravky“. Všichni se zhostili reprezentace
někdy s lepšími, a někdy s horšími výsledky. Nicméně
všichni mají podíl na vzorné reprezentaci jak oddílu
TJ Řepiště, tak obce Řepiště.
Do nového ročníku 2017-2018 jsme se rozhodli udělat
jednu změnu. Jelikož z družstva „starších žáků“ odcházelo 7 hráčů do starší kategorie (dorost) a v kategorii „starší
žáci“ by zůstalo celkem 5 hráčů, z toho 1 dívka (ta už je
hráčkou MFK Vítkovice), rozhodli jsme zrušit kategorii
„starších žáků“ a založit oddíl „dorostu“. Přes letní prázdniny se nám podařilo obvolat jak bývalé hráče žákovských
kategorií, tak kluby ve kterých někteří hráči působili a sehnat trenéra. To vše se podařilo a oddíl „dorostu“ mohl
obnovit svou činnost v rámci oddílu TJ Řepiště v soutěžním
ročníku 2017-2018 Městského fotbalového svazu Ostrava.
A po vyhodnocení po podzimní části ročníku 2017-2018
musíme na založení oddílu dorostu vidět, jen samé pozitiva.
To už jsem začal hodnocení druhé části a to nového
soutěžního ročníku 2017-2018. Jak už jsem uvedl, v tomto ročníku máme v rámci soutěží rovněž 5 mužstev, kde
jsme kategorii „starších žáků“ nahradili kategorií „dorostu“.
Kromě mužů A, kteří hrají krajskou soutěž, všechny ostatní týmy hrají pod hlavičkou Městského fotbalového svazu
Ostrava a vedou si se střídavými úspěchy. Na podzim jsme
rovněž chtěli nastartovat benjamínky a zjistit jaký zájem
by byl pro tuto kategorii s výhledem pro příští sezónu.
Počasí na podzim pro pobyt na hřišti moc nepřálo a termín
tělocvičny koliduje s polovinou benjamínků, kteří navštěvují hasiče. Pro 5 hráčů nemůžeme blokovat celou tělocvičnu na 90 minut. Nicméně určitě tuto kategorii budeme
znovu realizovat v jarních měsících roku 2018 s výhledem
na soutěžní ročník 2018-2019. Nyní k mužům A. Nevím,
jestli se to nestává tradicí, ale podzimní část fotbalové
sezóny 2017-2018 mužstvu „muži A“ opět vůbec nevyšla.

U mužstva na vlastní žádost k 30.09.2017 ukončil trenérskou činnost pan Keler. Po dohodě se do 4.11.2017 mužstva ujal pan Pikonský a mužstvo nakonec po podzimní
části obsadilo v tabulce 12. příčku. V současné době se
vedení oddílu dohodlo na spolupráci pro jarní část soutěže u mužstva mužů A, s panem Müllerem. V době vydání
tohoto zpravodaje jsme ve fotbalovém poločase soutěží,
ale již v současné době se mládežnická mužstva TJ Řepiště účastní různých zimních halových turnajů, aby nevypadla z fotbalového kolotoče úplně. A hráči družstev mužů
užívají zaslouženého odpočinku před zahájením zimní
přípravy, která jak je známo – vždy bolí. Nyní bych se chtěl
ohlédnout za podzimní části a to tou společenskou. Ta
vyvrcholila televizním domácím utkáním v rámci programu
„Můj fotbal“ s mužstvem Doubravy dne 14.10.2017. Tato
společenská událost vysoce převyšovala sportovní část
a výsledek utkání berme takový, jaký byl. Po utkání sám
předseda oddílu Doubravy řekl, „poprvé v sezóně nám
dnes do čeho jsme kopli, vyšlo“. Od tohoto utkání ovšem
Doubrava nezískala v soutěži ani bod. Ztrátou tří bodů
v domácím utkání, jsme zaplatili pořadatelskou daň. Na
druhé straně, jsme byli ohodnoceni pořadatelskou agenturou za vynikající a bezproblémový průběh akce, kdy vše
běželo bez jakéhokoliv zádrhelu (což se v minulosti, jak
avizoval zástupce pořádající agentury p. Zajíček, nestávalo). Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě
tohoto utkání podíleli. Ať, zajištěním občerstvení panem
Gelnarem, tak pomocí hráči týmu mužů B, tak dorostu při
věšení bannerů a pořadatelské službě, tak firmě „Anglický
trávník“ za přípravu hřiště. Rovněž zdejšímu Hasičskému
sboru za vynikající organizaci dopravy, parkování návštěvníků a udržování pořádku mimo areál hřiště v době konání této akce. A nemalý dík patří vedení obce Řepiště, starostovi panu Kožušníkovi za pomoc při problémech, které
se podařilo vyřešit pomocí pracovníků obce v čele s panem
Pavelkem. Rovněž bych chtěl touto cestou jménem fotbalového oddílu poděkovat divákům, kteří navštívili toto utkání a nemalou měrou se podíleli na zdárném průběhu této
akce.
Blíží se konec roku 2017 a to každý z nás trošku
u vánočního stromečku zjihne, a bude chtít do roku 2018
vstoupit s různými předsevzetími. Já bych chtěl, jménem
fotbalového oddílu TJ Řepiště, popřát hráčům, trenérům,
lidem činným kolem kopané v Řepištích a rovněž Všem
občanům Řepišť, krásné a pokojné Vánoční svátky v kruhu svých blízkých a hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho
úspěchů v tom roce 2018.
za fotbalový oddíl TJ Řepiště Jaroslav Jeřábek
7
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Družinová noc
V pátek 24. 11. 2017 jsme my, vychovatelky školní
družiny, pro děti připravily družinovou noc, kterou pořádáme dvakrát ročně, a to v předvánočním čase a na závěr
školního roku. Jedná se o akci, při které dětem zajistíme
večerní program, přespáni a večeři se snídani. Tématem
této poslední byl adventní čas.
Děti se v družině začaly scházet od 17:30 hod a postupně si ukládaly své spacáky a karimatky do připravené
učebny 1. třídy. Po příchodu všech přihlášených nocležníků jsme děti vyzvaly, aby nám napsaly, co si přejí od
Ježíška a dále, co se jim nejvíce líbí v družině. Mezitím se
začal připravovat tradiční program družinové noci, stezka
odvahy. Ta vedla po školní zahradě a byla ukončena sladkou odměnou pro všechny malé odvážlivce. K našemu
překvapení se našel pouze jeden statečný klučina, a to
dokonce prvňáček, který šel sám. Oproti němu jinak odvážné žákyně páté třídy utvořily nejpočetnější skupinku.
Na každém z dětí bylo vidět, že si stezku odvahy užilo
a dokonce padly návrhy na strašidelnější průběh. Máme
tedy o čem přemýšlet do příští družinové noci.
Po ukončení stezky odvahy na děti čekala večeře a po
ní se již postupně převlékaly do pyžama, myly si zubu
a některé uléhaly do spacáků. Pro ty méně unavené a plné
zážitků ze stezky odvahy a večerního pobytu ve škole byla
připravena pohádka, která se promítala v 1. třídě a děti tak
u ní postupně usínaly.

Ráno se první děti začaly probouzet již před sedmou
hodinou a postupně se k nim přidaly také ostatní. Na nás
bylo připravit snídani. Poté si již děti postupně balily své
spacáky a další věci, které si se sebou přinesly. Od osmé
hodiny si přicházeli rodiče vyzvedávat své nocležníky.
Všechny děti odcházely z družinové noci nadšené a plné
zážitků, což je pro nás velkou odměnou a vidíme tedy
smysl v tom, co pro děti připravujeme. Rozhodně se spolu s dalšími zájemci o školní přespáváni můžeme těšit na
závěrečnou, předprázdninovou družinovou noc.
Vychovatelky ŠD při ZŠ Řepiště

Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!
Mezi tradiční akce, které se uskutečňují ve spolupráci se
ZŠ patří Rozsvěcování stromečku s vánočním jarmarkem. Kdo
jste se zúčastnili, dáte mi za pravdu, že jste si mohli zakoupit
pěkné ozdoby, věnce, svícny i něco dobrého na zub. Začal
krásný adventní čas a těšení se na vánoční svátky. Děkujeme
všem maminkám, které přinesly své výrobky k prodeji.
Mikulášskou nadílku si děti MŠ užily dvakrát. 5.12.2017
na již tradiční akci ve Vratimově s názvem „Mikulášská
s Hopsalínem“ a 6.12.2017 při návštěvě čertů s Mikulášem
a Andělem s nadílkou, kterou zajistil Klub rodičů.
Ve dvou třídách MŠ proběhlo vánoční posezení s rodiči, kde se zpívalo, tančilo, bubnovalo, ochutnávalo cukroví a zakončili jsme tak společně rok 2017.
Děkuji všem rodičům za materiální či finanční podporu.
Rok 2017 se nezadržitelně chýlí ke konci. Dovolte mi,
abych všem za celý kolektiv pracovníků MŠ popřála

Podzimní období bylo v naší mateřské škole velmi
pestré. Děti zhlédly čtyři divadelní představení v MŠ. Každý rok přijíždí do Vratimova Michal Nesvadba z televizního pořadu „Kouzelná školka“. Naše děti také letos nechyběly na jeho představení „Michalova snídaně“, které bylo
zaměřeno na zdravou výživu, a bylo v souladu s našimi
projekty, které uskutečňujeme s dětmi v MŠ.
Třídu Berušky navštívila paní Gluchová, která se tradičně dětem představuje s programem „Prima pokusy“,
který se letos týkal vody.
V rámci environmentální výchovy jsme uskutečnili ve
třídě Beruška projekt o Ježkovi. Pan O. Závalský přivezl
3 ježky ze Záchranné stanice v Bartošovicích a společně
s dětmi je vypustil do přírody.
Ve všech třídách proběhlo podzimní tvoření s rodiči.
Třída Motýlek jej nazvala „Kaštánkovo tvoření“ a „Bramboriáda“. Ve třídě Beruška se tvořili podzimníčci z dřevěných polínek a džbánků. Děti ve Sluníčku uspávaly skřítky.
V říjnu již tradičně proběhlo vánoční focení.
V listopadu v MŠ proběhl projekt „Medová snídaně do
škol s Ministerstvem zemědělství“. Všechny děti se formou
zábavně – naučné přednášky seznámily s životem a posláním včel, s výrobou medu a zdravým životním stylem.
V závěru přednášky děti ochutnaly chléb s máslem, který
dodal organizátor akce. Dále děti dostaly jablka, omalovánku a pastelky.

Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není.
Dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na Vánoce,
hodně zdraví v novém roce.
Jana Nožičková
Mateřská škola bude otevřena do 22.12.2017
Provoz MŠ začíná 2.1.2018
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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
Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost
kroužků na všech jeho pobočkách bude v tomto roce
ukončena v pátek 22. 12. 2017. Po vánočních prázdninách
se spolu opět uvidíme od středy 3. 1. 2018.
Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů
i akcí a všem našim příznivcům klidné prožití vánočních
svátků. Dětem hodně sněhu a bohatého Ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.
za DDM Vratimov Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

Kalendář akcí
23. 12. 2017 začátek vánočních prázdnin
2. 1. 2018
konec vánočních prázdnin
2. 2. 2018
pololetní prázdniny – horolezecká
stěna
12. 2. – 16. 2. jarní prázdniny F-M – program
pro děti
• laser game
• aquapark Olešná
• ZOO Ostrava s výukovým
programem

Pololetní prázdniny
V pátek 2. 2. 2018 připravujeme pro děti návštěvu
horolezecké stěny TENDON HLUBINA
v areálu Vítkovic. Akce je pouze pro přihlášené.

Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na
www.ddmvratimov.cz

Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka ŘEPIŠTĚ
nabízí volná místa v kroužcích
V Řepištích mohou děti navštěvovat různé zájmové útvary (kroužky), které mají činnost v budově základní školy
a tělocvičny. Možnost vyzkoušet nový kroužek a přihlásit se stále trvá. První návštěva je zdarma. Uvedené zápisné
je od ledna do konce května docházky.
Přijďte se podívat do:

NOVINKA 

• DĚTSKÝ AEROBIC – malá tělocvična
- středa od 16:30 do 17:30 hod.

• KLUB RODIČŮ S DĚTMI – malá tělocvična
- středa od 9:30 do 11:00 hod.

ZÁPISNÉ? 910 Kč
Lektor: Renáta Míčková
Seznámíme se hravou formou s kroky aerobiku. Dáme
zabrat svému tělu posilovacími cviky a naučíme se
jednoduchou sestavu s hudbou.

ZÁPISNÉ? dítě 800 Kč, rodič 200 Kč
Lektor: Věra Pacíková
Děti poznají nové kamarády, rozvoj samostatnosti, pohybových dovedností, trénování paměti a pozornosti,
říkanky, písničky, výtvarná výchova. Příprava na mateřskou školu.
Určeno pro děti ve věku 1 – 2 roky. Mladší nebo starší
děti po domluvě.

• HRÁTKY NA KLAVÍR – třída ZŠ
- pátek od 15:00 do 16:00 hod. (pro děti 3. – 5. třída)
- pátek od 16:00 do 17:00 hod. (pro předškoláky – děti
2. třída)

PRVNÍ SCHŮZKA
středa 10. 1. 2018 

ZÁPISNÉ? 1 140 Kč
Lektor: Hana Kukučková
Hravou formou se naučíme zahrát písničku a tu doprovodit jednoduchým klavírním doprovodem. Pokusíme
se o základní orientaci v notovém písmu, o jednoduchá
rytmická cvičení (výborný nácvik pro vnímání a zdokonalení rytmu v rámci jazyka, řeči, čtení). Budeme luštit
hudební hádanky, seznamovat se s jednoduchými harmonickými funkcemi (tonika, dominanta, subdominanta) a hrát klavírní doprovod pomoci kytarových značek.

Podrobnější informace:
Renáta Míčková
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz
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Volba prezidenta České republiky 2018
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 23. srpna 2017 zveřejněném ve Sbírce
zákonů č. 275/2017, byla vyhlášena volba prezidenta republiky, která byla stanovena na tyto dny:
• v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
• v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve spojení s § 6 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“),
zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním úřadem České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními
konzulárními úředníky (dále jen „zastupitelský úřad“)
v místě pobytu. Na základě ustanovení § 6 odst. 5 zákona
o volbách do Parlamentu vedou zvláštní seznam voličů
trvalého charakteru, obdobném jako stálý seznam voličů
na území České republiky, zastupitelské úřady pro voliče,
který má bydliště mimo území České republiky, a to na
základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené originálem,
popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost
žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště
v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být
zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena
nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů
přede dnem voleb, což je 3. prosince 2017. Pro žádost
o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný předepsaný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbě
prezidenta České republiky ve volební místnosti zřízené
u tohoto zastupitelského úřadu.
Pokud se volič nebude vyskytovat v době volby prezidenta České republiky v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě
jeho žádosti podle ustanovení § 33 zákona o volbě prezidenta republiky voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude tento volič
automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo
trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu
chtěl volit v jakýchkoli volbách na území České republiky,
bude nutné žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto
potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu
úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého
pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž
obvodu má místo trvalého pobytu.

Případné druhé kolo voleb se koná:
• v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
• v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Informace pro voliče
Hlasování při volbě prezidenta na území České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích.
Právo volit prezidenta České republiky má každý státní občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let. Ve
druhém kole voleb může volit občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.
Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí,
nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Voličský průkaz
Žádost o vydání voličského průkazu je možné podávat
ode dne vyhlášení voleb
• v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky
• osobně
Prvním dnem, kdy může nejdříve úřad předat voličský
průkaz je 28. prosince 2017.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský
průkaz je 5. ledna 2018.
Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz je
10. ledna 2018 do 16:00 hod.
Voličský průkaz může vydávat zastupitelský úřad, za
stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče,
který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta
České republiky
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola
volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek
požádat také v době mezi prvním a druhým kolem.
Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský
průkaz na druhé kolo je 19. ledna 2018.
Konec lhůty pro osobní žádost o voličský průkaz na
druhé kolo je 24. ledna 2018 do 16:00 hod.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.

Možnost volit při krátkodobém pobytu v zahraničí
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí, je vhodnější volit při volbě prezidenta České republiky v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 33 zákona o volbě
prezidenta republiky obecní úřad v místě jeho trvalého

Možnost volit prezidenta České republiky v zahraničí
Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 31
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
10
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Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na
jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.
O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.

pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Voličský
průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad,
záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbě prezidenta
České republiky hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné
podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo
žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí
(zvláštní okrskovou volební komisí) do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací
lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise (zvláštní
okrskové volební komise), a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou. O přenosnou volební schránku může volič Obecní úřadu Řepiště zažádat
u paní Michaely Kusákové, tel.: 558 671 925, písemně na
e-mail: kusakova@repiste.eu nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, tel.: 558 671 940.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Hlasování a přenosná hlasovací schránka
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi) svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat volební komisi (zvláštní okrskové volební komisi), ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky nebo zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě
České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové komise (zvláštní okrskové volební komise) prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou
úředním razítkem příslušného obecního úřadu, zastupitelského nebo konzulárního úřadu a hlasovací lístky.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého
zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku
je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je
uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále
je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci
nebo senátory anebo navrhujícím občanem. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva
vnitra. Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku,
obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů
potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů,
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se
druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního
kola volby prezidenta České republiky.
Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů
oprávněných voličů.

Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič
neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič
vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta,
pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se
nijak neupravuje.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta
České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících
do druhého kola volby ve volební místnosti.
Informace o volbách naleznete na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.
Výsledky voleb naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.
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Informace Místní akční skupiny Slezská brána
Místní akční skupina Slezská brána, z.s. připravuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci na
rok 2018. Výzvy nebudou určeny jen místním samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským
subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. MAS Slezská brána má na
podporu těchto projektů připraveno pro rok 2018 cca
35,2 mil. korun. Schválené výzvy budou zveřejňovány ve-

Termín
leden 2018
leden 2018
leden 2018

leden 2018
leden 2018
leden 2018
leden 2018
únor 2018
březen 2018
duben 2018

dle oficiálního informačního systému také na webu
MAS (http://masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také termíny pro příjem žádostí o dotaci
podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele. Detailnější informace budou poskytnuty na seminářích pro
žadatele a příjemce, které bude MAS pořádat před každým
vyhlášením výzvy.

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018
Podporované aktivity
Hmotné investice v živočišné a rostlinné
Zemědělské stavby
výrobě, uvádění výrobků na trh,
a technologie
monitoring kvality, zpracování výrobků
Značení a infotabule, rekonstrukce
Posílení rekreační funkce
stezek, stanoviště, posezení, odpočívky,
lesa
krmelce.
Skladování potravin, rekonstrukce
Zpracování a skladování
objektů pro skladování, modernizace
zemědělských produktů
provozu.
Podpora tvorby pracovních míst,
Získání kompetencí pro
rekvalifikační kurzy, JOB kluby, kariérové
aktivní začlenění na trh práce a pracovní poradenství, podpora
zahájení podnikatelské činnosti,
Podpora aktivit zaměřených příměstské tábory, dětské skupiny,
na prorodinná opatření
doprava dětí do škol a kroužků.
Vybavení učeben a zajištění
Vybavení učeben, pomůcky, připojení
vnitřní konektivity ZŠ a MŠ
k internetu.
Sociální služby a sociální
Rozvoj činnosti sociálních služeb
začleňování
Stavba a rekonstrukce
Budování lesnické infrastruktury, lesní
lesních cest
cesty.
projekty v oblasti pohostinství,
Rozvoj cestovního ruchu
stravování, ubytování, rekreační,
sportovní a zábavní činnost
Zvýšení bezpečnosti
Chodníky (včetně přechodů pro chodce,
dopravy formou výstavby
semaforů, bezpečnostních prvků).
a rekonstrukce chodníků I.
Výzva

Příjemci / Žadatelé
Zemědělští podnikatelé v území
Regionu Slezská brána.
Vlastníci lesních pozemků, myslivecké
a turistické spolky, města a obce.
Zemědělský podnikatel, výrobce
potravin území Regionu Slezská
brána.
Příspěvkové organizace, vzdělávací
a poradenské organizace, OSVČ,
města a obce Regionu Slezská brána.
Příspěvkové organizace, spolky,
města, obce Regionu Slezská brána.
MŠ a ZŠ Regionu Slezská brána.
Sociální služby
Vlastníci lesních pozemků, města
a obce v území Regionu Slezská brána.
Podnikatelé, mikro podniky, malé
podniky, zemědělci
Města a obce Regionu Slezská brána.

červen 2018

Rekonstrukce budov IZS

Rekonstrukce budov IZS.

JHZS, města a obce Regionu Slezská
brána.

září 2018

Zvýšení bezpečnosti
dopravy formou výstavby
a rekonstrukce chodníků II.

Chodníky (včetně přechodů pro chodce,
semaforů, bezpečnostních prvků).

Města a obce Regionu Slezská brána.

říjen 2018

Rozvoj sociálních služeb

prosinec 2018 Rozvoj cykloturistiky

Nákup vybavení již fungující sociálních
služeb.
Zřízení a rekonstrukce cyklotras.

Poskytovatelé sociálních služeb.
Města a obce Regionu Slezská brána.

Mgr. Bc. David Novák, MAS Slezská Brána

Volejbalový turnaj
Jako každoročně v předvánočním čase se členové
řepišťského volejbalového oddílu sešli v sobotu 25. listopadu, aby si zasportovali a udělali něco pro své tělo.
Přestože se volejbalisté z místních oddílů "Rumíci"
a "Ležáci" tentokrát nemohli turnaje zúčastnit, sešlo se
nás dost, abychom vytvořili 4 družstva a pořádně si zahráli a zasoutěžili.
Podpořit nás přijeli sportovci z Luhačovic, Lískovce
a Paskova a výsledky byly opravdu vyrovnané. Nakonec

po litém boji turnaj vyhrálo družstvo z Paskova (posíleno
sice o hráče z Luhačovic a Řepišť) a odnesli si tak cennou
výhru.
Po sportovním zápolení následovalo kamarádské posezení s kytarou a bohatým občerstvením, o které se postarali pořadatelé i hosté.
Celý turnaj dopadl po všech stránkách na výbornou
a už se těšíme na další......
Za organizátory turnaje Blanka Musálková
12
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Seniorské okénko
Podzim je v plném proudu, zima klepe na dveře, blíží
se čas předvánoční, čas shonu, uklízení, pečení a nakupování dárků, ale také čas, na který se těšíme dlouho – čas
vánoční, kdy si sedneme u nastrojeného stromečku, sejdeme se s blízkými a zavzpomínáme na uplynulý rok, co nás
potkalo hezkého, někdy i méně, ale tak to již v životě je.
My si ale připomeňme ještě náš výlet do Planetária
12.10.2017 v Ostravě-Krásném Poli a následující prohlídku Národního památníku II. Světové války v Hrabyni. Vše
jsme si prohlédli, počasí nám jako obvykle přálo a po
dobrém obědě a občerstvení jsme se vydali domů.
V úterý 17.10. jsme byli vyzkoušet, jak chutná víno
i další dobroty na Vinobraní v Paskově v Zámecké Krčmě.
Nálada výborná, pohoštění taktéž. Ve čtvrtek 19.10. se
konal v Rakovci další turnaj v bowlingu, kde se nás sešlo
39, soutěžilo 24 hráčů. Pohár vyhrál a do příštího klání
bude leštit pan Mirek Michenka.

ně, pozvali vratimovští senioři na Mikulášský večírek, kde
je vždy dobrá nálada.
Na konci roku vždy bilancujeme naši činnost, která by
nebyla tak široká bez pomoci našeho Obecního úřadu,
který nás podporuje jak po finanční stránce, tak i fyzickou
pomocí. Děkujeme všem pracovníkům OÚ za ochotnou
spolupráci a přejeme jim krásné a spokojené Vánoční svátky, zdraví a štěstí do Nového roku.
Klidné a příjemné prožití svátků Vánočních, hodně
zdraví, štěstí a pohody do nastávajícího roku 2018 přejeme
také našim členům, ostatním seniorům i všem spoluobčanům.
Další zpravodaj vyjde až v příštím roce, proto Vás zveme již teď na společenský večírek seniorů, který se bude
konat v pátek 26. ledna 2018 v 16.00 hodin v tělocvičně.
Srdečně jsou zváni nejen senioři.
Výbor Klubu seniorů

Senioři ze Sedlišť nás pozvali 15.11.2017 k nim na
přátelské posezení s pohoštěním do Kulturního domu,
které jsme rádi přijali. Ve čtvrtek 7.12. nás, jako každoroč-

Přehled akcí Klubu seniorů v roce 2017
27.01. 2017
16.02. 2017
21.02. 2017
23.02. 2017
		
11.03. 2017
29.03. 2017
20.04. 2017
28.04. 2017
11.05. 2017
12.05. 2017
25.05. 2017
08.06. 2017
		
22.06. 2017
07.07. 2017
13.07. 2017
22.07. 2017

23.08. 2017
		
30.08. 2017
06.09. 2017
		
		
12.10. 2017
		
17.10. 2017
19.10. 2017
		
15.11. 2017
		
07.12. 2017
		

Večírek klubu seniorů v tělocvičně
Večírek klubu důchodců v Krmelíně
Pochování basy v Paskově v Zámecké krčmě
Výstava v Ostravském muzeu
- Korunovační klenoty
retrovečírek Čaj o páté
Exkurze v pivovaru Radegast v Nošovicích
BOWLING v Rakovci
Soutěž Slezská brána v Paskově
Večírek ke Dni matek ve Vratimově
Výroční schůze spojená se Dnem matek
Smažení vaječiny v Osvětovém domě
Zájezd Karviná a zahradnictví PUDELEK
v Polsku
Zájezd na Lysou horu
Výstava obrázků Ježkové Mirky
Opékání párků v Rakovci
Opékání selete v Krmelíně

Výstava porcelánu HEREND v Ostravském
muzeu
Návštěva p. Vojtkové v RS na Čeladné
Zájezd do likérky Rudolf Jelínek
ve Vizovicích a exkurze v muzeu bot
a Baťův mrakodrap
Zájezd do Planetária v Ostravě a prohlídka
památníku Hrabyně
Vinobraní v Paskově v Zámecké krčmě
BOWLING v Rakovci a promítání DVD
- naše akce
Přátelské posezení v Kulturním domě
v Sedlištích
Mikulášský večírek ve Společenském domě
ve Vratimově

Každou první středu v měsíci máme výborovou schůzi.
Každý čtvrtek se v hasičské zbrojnici pravidelně schází
členové klubu seniorů.
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Všechno je jednou poprvé…
… rodiče nám pomalu stárnou před očima, sil ubývá,
otázek přibývá – budu se o ně umět jednou postarat? Budu
umět okoupat tatínka? Přebalit maminku? Budou to vůbec
po mně chtít? Budeme si ještě užívat jeden druhého nebo
na sebe budeme protivní z únavy, studu, bezmoci? Za kým
si jít pro pomoc? Nezavrhnou mě, že to nezvládám?
Otázek kolem péče o své nejbližší je mnoho a na některé si člověk neumí odpovědět dříve, než opravdu nastanou. Každý také zvládáme zátěž jinak, ale každý chceme
jistě být nablízku těm, které milujeme a vrátit jim alespoň
trochu to, co nám celý život sami dávali.
Někdy je zhoršení zdravotního stavu náhlé a nečekané,
jindy síly ubývají postupně. Není důvod se obávat říci si
o pomoc a podporu v tak citlivé oblasti jako je péče o své
blízké, týká se to totiž každého z nás.
Pečovatelská služba je poskytována člověku v domácím prostředí, aby mohl zůstat co nejdéle se svou rodinou
a v prostředí, na které je zvyklý. Také pro pečující rodinu je
podstatné, že se můžou o péči podělit a mít čas na vyřízení svých záležitostí nebo si prostě jen fyzicky odpočinout.
Konkrétně se jedná například o pomoc s úklidem, nákupy, s osobní hygienou, přípravou a podáním jídla, doprovodem k lékaři nebo dohledem nad člověkem doma, když
je rodina mimo domov.
Pokud budete mít zájem, kontaktujte nás:
Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.
J. Čapka 721, Frýdek-Místek
Tel. 737 057 515, 558 680 281
Email: pecovatelka@pomadfm.cz
Web: www.pomadfm.cz
Naše organizace nabízí
komplexní služby od začátku života až po jeho závěr:
- Domácí ošetřovatelská
péče (předepsaná praktickým lékařem klienta nebo
ošetřujícím lékařem z oddělení v nemocnici popř.
LDN, odkud je pacient
propuštěn do domácího
prostředí)
- Mobilní hospicová a paliativní péče
- Půjčovna zdravotních
a kompenzačních pomůcek
- Lymfatické masáže
- Předporodní kurzy a poporodní péče
- Nastřelování náušnic
- Cvičení s miminky, zdravotní cvičení na posílení
pánevního dna pro těhotné a ženy po porodu
14

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

obec Řepiště

Jubilanti
Blahopřejeme jubilantům
v měsících leden – únor.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

Leden

••

Zdeněk Jedlička
Jaromír Lohnický
Roman Tomica
Melicher Viskup
Jiří Bílecký
Naděžda Turečková
Miroslav Bednář
František Bucha
Petr Kobert
Vlasta Kožušníková
Ludovít Juhos

Agneša Jelínková
Elena Tomicová
Marta Najmanová
Milan Laník
Pavel Bortel
Marie Supíková
Anna Jiříková
Karel Škopek
Libuše Viktorová
Jaroslav Hrazdira

Únor
Renata Klimešová
Miroslav Toman
Jaroslav Sojka
Jaroslav Michenka
Helena Horecká
Karol Šmíra
Alena Janšová
Silvie Kubicová

Radek Henych
Irena Matějková
Kamila Mojžíšková
Milada Burdová
Martin Soška
Stanislav Horecký
Ján Dudáš

••

Narodili se:

Rozárka Ševčíková – září, Izabela Kluková – říjen
Matěj Hrbáček – listopad

••

Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Marie Valová – říjen
Arnošt Pastrňák – listopad
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Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na

Společenský večírek
v pátek 26. ledna 2018
v 16.00 hodin
v tělocvičně v Řepištích.

Hraje hudba ,,Duo Star“.
Vstupné 80 Kč.
Bohatá tombola. Občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast
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