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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 19.9.2018 od 17 hod. ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
915. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Tomáše Laníka a pana Jana Kukučku a ověřovateli zápisu pani Jaroslavu Bezecnou a paní Gabrielu
Kalužovou.
916. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 23. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva o činnosti a stavu obce za volební období
2014 - 2018,
4. Zpráva finančního výboru,
5. Zpráva kontrolního výboru,
6. Hospodaření obce k 31.8.2018,
7. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, půjčka ze
SFŽP, realizace,
8. Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa (Rakovec),
dotace, příprava realizace,
9. Informace o ostatních projektech obce,
10. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Řepiště podané 2017 - 2018,
11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Řepiště za
uplynulé období 2014 – 2018,
12. Dotace, půjčky, dary,
13. Různé,
14. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
15. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
16. Rozpočtové opatření č. 3/2018,
17. Závěr.
917. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2018.
918. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o činnosti a stavu obce za volební období 2014 – 2018.
919. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 18.9.2018.
920. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru za roky 2014 - 2018.
921. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.8.2018:
celkové příjmy: 24.751.730,43 Kč, 52,06 % rozpočtu
celkové výdaje: 35.635.959,88 Kč, 50,50 % rozpočtu
saldo (ztráta): -10.884.229,45 Kč.
922. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozhodnutí
o poskytnutí dotace (změna) z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 od poskytovatele
Ministerstva životního prostředí na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, celková dotace max
31.144.879,45 Kč, vlastní zdroje min 5.496.155,20 Kč,
realizace projektu max do 30.9.2020, předložení
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dokumentace k závěrečnému vyhodnocení max
do 31.12.2020, termín pro dosažení účelu dotace
do 31.12.2020, ostatní podmínky nezměněny, dle
rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č. 115D312010212
ze dne 1.8.2017.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí zápůjčky
ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu
akce č. CZ.05.1.30/0.0/16_042/0004724 financované
v rámci Operačního programu životní prostředí 20142020 s názvem „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“,
celková výše zápůjčky 17.709.833,41 Kč, úročení roční
úrokovou sazbou 0,45% p.a., se splatností 20 let od
r. 2021, včetně dalších podmínek uvedených ve Smlouvě, na základě Smlouvy č. 17000141 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí závěry
z Odborného posouzení možného provozování splaškové kanalizace a ČOV v obci Řepiště zpracované
společností J2V services s.r.o. ze dne 13.9.2018 doporučující upřednostnit oddílný model provozování.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“, zahájení stavby 3.9.2018, ukončení
stavby 2.9.2019, celková cena za dílo 81.056.573,59 Kč
včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace
na základě registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí
2014-2020 od poskytovatele Ministerstva životního
prostředí na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa“, celková dotace max 5.035.808,29 Kč,
vlastní zdroje min 888.672,06 Kč, realizace projektu
max do 31.8.2019, předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení max do 29.2.2020, délka
kanalizace 0,99 km, počet napojených ekvivalentních obyvatel 88, včetně všech dalších podmínek
obsažených v rozhodnutí o poskytnutí dotace id.č.
115D312010367 ze dne 22.8.2018 včetně povinnosti
předložit podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace do 10 měsíců od data vydání rozhodnutí.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí
informaci o zamítnutí zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR na podporu akce č.
CZ.05.1.30/0.0/17_071/0007185 financované v rámci
Operačního programu životní prostředí 2014-2020
s názvem „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“,
z důvodu vyčerpání alokace.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“
a pověřuje starostu obce činit další kroky v souladu
s plánovaným postupem.
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929. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o podané žádosti o dotaci z Integrovaného
operačního programu na projekt Komunitní dům
Řepiště, 9 sociálních bytů, požadovaná dotace
11,8 mil. Kč.
930. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace dalších projektů
obce.
931. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stanovisko pořizovatele Územního plánu Řepiště Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 21.8.2018, které
nedoporučuje v současné době pořizovat změnu
Územního plánu Řepiště, která by vymezovala nové
zastavitelné plochy určené pro bydlení.
932. Zastupitelstvo obce Řepiště na základě posouzení
podaných žádostí o změnu Územního plánu Řepiště
v období od 5.10.2017 do 31.5.2018, skutečnosti,
že v současné době není potřeba vymezovat nové
zastavitelné plochy pro dostatek již vymezených
zastavitelných ploch, a stanoviska pořizovatele
schvaluje rozhodnutí nepořizovat změnu Územního
plánu Řepiště, která by vymezovala další zastavitelné
plochy určené pro bydlení.
933. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Zprávu
o uplatňování Územního plánu Řepiště za období
2014 – 2018 předloženou pořizovatelem Magistrátem
města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje
a stavebního řádu, oddělením územního rozvoje, po
jejím předchozím projednání.
934. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D14/2018.
935. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
2. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního
programu Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.
0/17_067/0005161 ve výši 60.000,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Řepiště č. D15/2018.
936. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím výborem pověřené
osoby paní…, bytem …, na činnost Klubu seniorů
Řepiště v roce 2018 ve výši 10.000,- Kč na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2018.
937. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
o dotaci organizace Charita Frýdek - Místek, F.Čejky
450, 738 01 Frýdek - Místek, IČ 45235201, zastoupena Mgr. Martinem Hořínkem na zajištění činnosti
sociální služby na rok 2018 ve výši 25.000,- Kč a pověřuje starostu jednat o doplnění žádosti o dotaci.
938. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.1
ke smlouvě o zápůjčce ze dne 29.4.2016 ve výši
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100.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti
Vratimov na předfinancování výdajů spojených
s podáním žádosti do Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1
„Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela
sv. Michaela archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky
do 30 dnů od proplacení dotace z IROP, nejpozději
však do 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.1
ke smlouvě o zápůjčce ze dne 7.10.2016 ve výši
50.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předfinancování výdajů spojených s podáním
žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), specifický cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví“,
na „Rekonstrukci kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích“, vratka zápůjčky do 30 dnů od proplacení
dotace z IROP, nejpozději však do 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.1
ke smlouvě o zápůjčce č. 3 ze dne 23.2.2017 ve výši
50.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předfinancování výdajů spojených s podáním
žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), specifický cíl 3.1 „Zefektivnění
prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního
dědictví“, na „Rekonstrukci kostela sv. Michaela
archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky do 30 dnů
od proplacení dotace z IROP, nejpozději však do
31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč do veřejné
sbírky pořádané Sdružením místních samospráv
České republiky za účelem pomoci obci Prameny,
kdy konání sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem
Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j. KUZL 60663/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
domovu pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka,
identifikátor 3056248, Slezská diakonie se sídlem Na
Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, s místem
provozování Komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník na
dofinancování provozních nákladů v r. 2018 ve výši
13 000,- Kč na základě darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
Svépomocné společnosti Mlýnek, o.s., Nádražní
365/196, 702 00 Ostrava 2, IČ 01821504, na dofinancování provozních nákladů r. 2018 ve výši 10 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště vyslovuje souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Řepiště
a členem zastupitelstva obce paní Marií Bednářovou,
jehož předmětem jsou organizační práce na akci
„Prázdniny v Řepištích“ v r. 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.
října 2018 a další informace k těmto volbám.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a spolku
MAS Slezská brána z.s.
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947. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
červen - září 2018.
948. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2018 dle přílohy: zvýšení příjmů rozpočtu
o 1.530.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 890.000,- Kč,
které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem
49.075.000,- Kč,
Výdaje celkem
73.503.000,- Kč,
Ztráta
-24.428.000,- Kč,
Financování
24.428.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 24.428.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.

949. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2018, Aktualizace č. 3,
v celkové výši 54.060.000,- Kč dle přílohy.
950. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést nezbytně nutné rozpočtové opatření na straně výdajů v odpa 3613 Nebytové
hospodářství v návaznosti na zařazení pořízeného
majetku pořízeného v souvislosti se stavbou Společenského domu s restaurací U Máně do maximální
částky schválené v rozpočtu obce na rok 2018. Na
nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude
toto rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Řepiště,
konaných ve dnech 5.10. - 6.10.2018
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech
ze seznamu voličů a jejich dodatků

1
1470

Celkový počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky		

873

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

871

Volební strana č. 1 – Občanská demokratická strana
1. Rostislav Mojžíšek

230 hlasů

2. David Hrbáček

609 hlasů

3. Kateřina Gemrotová

603 hlasů

4. Martin Kaloč

570 hlasů

5. Jan Kožušník

565 hlasů

6. Hana Slívová

479 hlasů

7. Pavlína Kučerová

492 hlasů

8. Roman Tomica

481 hlasů

Volební strana č. 3 – Pro Řepiště

Volební strana č. 2 – Sdružení nezávislých Řepiště

1. Lukáš Záruba

272 hlasů

1. Rostislav Kožušník

2. Josef Kukučka

235 hlasů

673 hlasů

Zpráva o činnosti a stavu obce za volební období 2014 - 2018
Vážení občané, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych
Vám předložil Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a stavu obce za volebního období 2014 – 2018. V tomto volebním období pracovalo jedenáctičlenné zastupitelstvo
obce (9 mandátů Sdružení nezávislých Řepiště, 1 mandát
ODS a 1 mandát KSČM) ve složení: pan Rostislav Kožušník - starosta, paní Jaroslava Bezecná - místostarostka,
pan Jan Kožušník, paní Marie Bednářová, paní Kateřina
Gemrotová, pan Tomáš Břenek, pan Jan Schönwälder
(2014-2016), paní Gabriela Kalužová (2017-2018), pan Jan
Kukučka, pan Miroslav Lyčka (všichni SNŘ), pan Rostislav
Mojžíšek (ODS) a pan Tomáš Laník (KSČM). Ve volebním
období se uskutečnilo 23 zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo zřídilo dva výbory, a to výbor finanční
ve složení: Miroslav Lyčka (předseda), Rostislav Mojžíšek,
Tomáš Břenek, Tomáš Staníček, Jaroslav Jeřábek (20142016) a Kateřina Gemrotová (2016-2018), a výbor kontrolní ve složení: Jan Kukučka (předseda), Tomáš Laník,
Martin Kaloč, Gabriela Kalužová, Kateřina Gemrotová
(2014-2016) a Pavla Polachová (2016-2018). Uvedené
výbory plnily úkoly stanovené zákonem o obcích (kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních

předpisů obecním úřadem) a další úkoly, jimiž je pověřilo
zastupitelstvo obce.
Starosta, který plnil funkci rady obce, ustanovil 3 komise, které pracovaly ve složení:
• Komise sociální a pro občanské záležitosti – Jaroslava
Bezecná (předsedkyně), Alice Nespěšná, Zdeňka Vojtková, Anna Slonková, Lydie Čtveráčková, Pavla Zárubová, Marta Najmanová a Anna Holková.
• Komise sportovní a kulturní - Marie Bednářová (předsedkyně), Jaroslava Bezecná, Radek Šrubař, Dalibor
Musálek, Pavel Záruba, Jan Kožušník (2016 - 2018).
• Komise pro investiční rozvoj obce – Jan Schönwälder
(2014-2017, předseda), Jan Kožušník (2014-2016),
Kateřina Gemrotová (2014-2016), Gabriela Kalužová
(2016-2018, předseda 2018), Tomáš Černý (20162018), Jaroslav Jeřábek (2016-2018), Petr Najman
(2016-2018), Lukáš Záruba (2018).
Komise sociální a pro občanské záležitosti organizovala
vítání občánků, pravidelné návštěvy jubilantů, pomoc starším
občanům (příspěvky na odpad, rozvoz obědů, pečovatelská
služba, návštěvy v domovech důchodců), finanční výpomoc
sociálně potřebným rodinám, přidělování obecních bytů.
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Komise sportovní a kulturní organizovala nebo spoluorganizovala mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí (např. Dny obce, letní příměstské tábory pro děti,
sportovní turnaje, akce pro děti a mládež, akce pro seniory, koncerty, divadla, taneční pro dospělé).
Komise pro investiční rozvoj obce řešila Program rozvoje obce, investiční projekty obce, centrum obce a projekty v něm obsažené, možnosti financování jednotlivých
projektů, dotace.
Počet obyvatel obce se zvýšil od konce r. 2014 z 1812
na 1857 obyvatel v r. 2018 (nárůst o 45 obyvatel). V tomto
čtyřletém období se narodilo 51 dětí. V obci pokračovala
intenzivní výstavba nových rodinných domů. Za volební
období jich bylo zkolaudováno celkem 39. Dle zprávy pořizovatele o uplatňování Územního plánu Řepiště z r. 2018
není potřeba dalšího rozšiřování ploch pro výstavbu RD
z důvodu, že je stále vymezeno dostatečné množství ploch
pro novou zástavbu. V současné době je v procesu zpracování Změna č. 1 územního plánu, a to z vlastního podnětu zastupitelstva obce. Důvodem pro pořízení Změny
č. 1 bylo především upřesnění plánovaných záměrů v centru obce. Změnou č. 1 se nebudou vymezovat nové zastavitelné plochy pro bydlení. Je otázkou, zda do budoucna vymezovat další plochy pro výstavbu rodinných domů
v obci mimo stávající vymezené plochy a kolik domů a obyvatel by obec měla do budoucna mít.
Rozpočty obce byly v tomto volebním období převážně přebytkové, vyjma roku 2018, kdy obec dokončila rekonstrukci Společenského domu s restaurací U Máně
a započala s realizací projektu Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa. Obec Řepiště investovala za 4 roky do projektů
48 mil. Kč. Obec získala dotace ve výši 8 mil. Kč a další
dotace ve výši cca 40 mil. Kč na výstavbu kanalizací pro
léta 2018 – 2021 jsou schváleny a projekty jsou připraveny k realizaci. Obec Řepiště není zadlužena a volební období uzavírá s rezervou ve výši 80 mil. Kč, která umožní
realizaci dalších připravovaných projektů (splašková kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod, rekonstrukce
objektů v centru obce a další). Obec se v červnu 2017
dobrovolně registrovala jako plátce DPH z důvodu ekonomického vyhodnocení v souvislosti s připravovanou výstavbou splaškové kanalizace a s rekonstrukcí Společenského domu s restaurací U Máně. Díky tomu, že se obec
stala plátcem DPH, si nárokovala u finančního úřadu z hospodářských činností z důvodů investic odpočty DPH ve
výši více než 5 mil. Kč. Navíc se dařilo v obci rozumným
hospodařením držet velmi dobrou finanční kondici a vytvářet dostatečně velké provozní saldo na obnovu majetku a další plánované investice. Obec za volební období
rovněž navýšila hodnotu svého majetku jeho zhodnocením,
dále koupí pozemků a staveb (pozemky pod místními komunikacemi, pod ČOV, rodinný dům a pozemky na
ul. Slezská, Dům zahrádkářů s pálenicí). Z největších investičních projektů pak obec zrealizovala rekonstrukci
Společenského domu s restaurací U Máně a dokončila
rekonstrukcí všech tří bytových domů na ul. Vinohradské.
V období 2014 – 2018 obec především plánovala, připravovala a projektovala velké investiční akce, které by měly
být zrealizovány v letech 2018-2022. Jednalo se o dvě

etapy výstavby splaškové kanalizace a ČOV (centrum
obce, Rakovec), dále o Komunitní dům Řepiště – výstavba
bytů pro seniory, komplexní řešení centra obce – Úpravy
průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště, přístavba požární zbrojnice, Dům zahrádkářů, dětské hřiště v Rakovci
a další.
Z investičních projektů bych rád uvedl následující:
• schválení Programu rozvoje obce 2016 - 2023,
• schválení studie centra obce Řepiště,
• zahájení pořizování Změny č. 1 územního plánu,
• kompletní rekonstrukce a zahájení provozu Společenského domu s restaurací U Máně,
• dokončení přípravy a zajištění dotace pro realizaci
výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod v centru obce,
• realizace dětského hřiště U Mlýnku,
• rekonstrukce obecních bytů v bytových domech,
• stavební úpravy a přístavba garáží za OÚ,
• převod budovy Domu zahrádkářů do majetku obce
a odkoupení technologie pěstitelské pálenice,
• koupě nového dopravního automobilu pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Řepiště,
• výkupy mnoha nemovitostí do majetku obce (pozemky v centru obce a pod čistírnou odpadních vod, rodinný dům a pozemky na ul. Slezská, pozemky pod
komunikacemi),
• zahájení projektové přípravy projektů: Komunitní dům
Řepiště (byty pro seniory v Osvětovém domě), projekt
Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště, splašková kanalizace v Rakovci, přístavba požární zbrojnice,
Kromě investičních akcí obec podporovala mnoho
dalších aktivit. Jmenoval bych následující: podpora spolkových a občanských aktivit, široká nabídka volnočasových kroužků pro děti a mládež, výuka v keramické dílně,
každoroční příměstský tábor Prázdniny v Řepištích, dostatek míst, kvalitní prostředí a výuka v mateřské a v základní škole, terénní pečovatelská služba pro seniory a rozvozy obědů, nadstandardní dopravní obslužnost,
mezinárodní spolupráce s obcemi Lekawica (Pl) a Vavrečka (Sk), meziobecní spolupráce (svazek obcí Region Slezská brána, MAS Slezská brána z.s., Spolek pro obnovu
venkova) a mnoho dalšího.
Důležitými úkoly, které čekají nové zastupitelstvo
v příštím volebním období 2018-2022, jsou realizace výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, a to
1. etapy (centrum obce) a 6.etapy (Rakovec), na které je
získána dotace z OPŽP, dále pak realizace jednotlivých
připravovaných projektů v centru obce (Úpravy průtahu
silnice II/477 přes obec Řepiště, Komunitní dům Řepiště,
přístavba požární zbrojnice) a organizace oslav 750 let od
založení obce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem za odvedenou
práci, výbornou spolupráci a velkou podporu. Pevně
věřím, že zachováte přízeň i novému zastupitelstvu
a vedení obce po letošních volbách. Přeji vám všem
hodně zdraví a pohody.
S úctou
Rostislav Kožušník, starosta
5
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Komunikace s občany - Mobilní rozhlas
Obec Řepiště na počátku září 2018 začala využívat
pro komunikaci s občany aplikaci Mobilní rozhlas. V měsíci září se do systému zaregistrovala více jak 1/3 domácností obce Řepiště. Tyto domácnosti nyní budou zdarma
dostávat informace o dění v obci, a to podle tematických
okruhů, které si zaregistrovali. Systém zároveň umožňuje
rychle předat informace občanům v rámci krizové situace
nebo informace z obecního úřadu. Již v září obec využila
a registrovaným občanům zasílala aktuální informace (pozvánka na zasedání zastupitelstva, krmášové slavnosti,
divadelní představení U Máně změna stanoviště na velkoobjemový odpad, pozvánka na podzimní zpívání a drakiádu).

Do systému se můžete stále registrovat na adrese
repiste.mobilnirozhlas.cz nebo na Obecním úřadě Řepiště prostřednictvím formuláře.
Doporučujeme vám ve svém profilu vyplnit co možná
nejvíce údajů (telefonní číslo, e-mailovou adresu, ulici), aby
vám neunikly ani přesně zacílené informace, jako jsou
upozornění na výpadky energií či opravy komunikací či jiné
z ulicí spjaté záležitosti.
Vaše osobní údaje jsou v bezpečí dle nejnovější evropské legislativy, tzv. GDPR. Nemusíte mít strach, že by
s nimi bylo naloženo jiným způsobem než k vyžádané
komunikaci.
Rostislav Kožušník, starosta

Seniorské okénko
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou první podzimní dny. Krásné teplé slunečné dny vystřídala studená rána
a občasný deštík. Tak jako příroda, tak i my se musíme
připravit na zimní období, odpočinout si a načerpat sílu do
dalších dní.

Teď už jen můžeme zavzpomínat na celodenní zájezd
14. 8. na Svatý kopeček u Olomouce – prohlídku baziliky,
posezení za krásného počasí a pak exkurzi ve Zvonařské
dílně v Brodku u Přerova. Zástupce zvonařské firmy nás
provedl dílnou, poutavě a vtipně nás seznámil s jednotlivými postupy při výrobě zvonů. Na památku bylo možno
si zakoupit malé zvonky. Pak jsme si poslechli zvonkohru
22 zvonů na náměstí v Brodku. Naši členové si zájezd
určitě užili, protože byl nenáročný a pohodový.
Ve středu 5.9.2018 jsme v časných ranních hodinách
vyjeli na opět celodenní zájezd, tentokrát s CK, do Polska.
Nejdříve jsme se zastavili na Kalwarii Zebrzydowské /jedno z největších poutních míst Polska/, pak jsme navštívili
hrad Wawel, slavnou katedrálu, podívali se i na Rynek
glowny. Poté jsme odjeli do Wieliczki prohlédnout si Solné
doly. Zájezd se líbil, byl zajímavý, avšak pro některé seniory i náročný.
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(v pořadí již třetí). Konat se bude poprvé v sále Společenského domu U Máně. Doufáme, že se pobavíte při dobré hudbě jako minule a přijdete s dobrou náladou ve velkém
počtu. Začátek v 16 hodin. Vstupné 50 Kč.
Spolek seniorů ve Vratimově pořádá ve čtvrtek 18. 10.
2018 v 16 hodin Loučení s létem. Jsme zváni.
Rovněž jsme dostali pozvání od Klubu seniorů v Paskově na jejich tradiční Vinobraní v úterý 23.10.2018
v 15 hodin.
Pokud máte zájem, nahlaste účast důvěrnicím.
Za výbor Klubu seniorů Dagmar Chlupatá

Hned na následující den, 6. září, jsme dostali pozvání
na Bowlingový turnaj seniorů ve Frýdku-Místku, pořádaný
městem Paskov. Naši členové vytvořili 8členné družstvo,
povzbuzovat přijelo našich 9 seniorů.
Další připravené akce:
Středa 3. 10. 2018 – exkurze do Marlenky ve Frýdku-Místku ve 13.00 hod. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 25. 10. 2018 – bowling v Rakovci ve 13.30
Pátek 9. 11. 2018 – srdečně zveme všechny naše
seniory a ostatní naše příznivce na retrovečírek Čaj o páté

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám
v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním
stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období
v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit
na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic
Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti
a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života
strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží,
které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny, které
pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni
naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které
mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři
i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je

udržet vysokou kvalitu života až do úplného konce. Není to
lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře.
Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje
Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz
od paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na
příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla
to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez
jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou
situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě
na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA.,
do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více
informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.
umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova
459/11, Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336.
Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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Centrum společných služeb v roce 2018
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí v
území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a obcí
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat do 31.
června 2019.
Region Slezská brána
3. května 2018 se novými členy dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána staly obce Dobratice a
Vojkovice. Ke vstupu do DSO byly tyto obce motivovány službami Centra společných služeb.

Dobratice
Počet obyvatel: 1 239
Rozloha: 7,04 km2
Web obce: www.dobratice.cz
Název obce vychází nejspíše z vlastního jména Dobrata. První
písemná zmínka o obci pochází z doby okolo roku 1580. Vesnice
byla založena v rámci rozšiřování vrchnostenského hospodářského
zázemí, kdy místní osadníci sloužili při nově založeném panském
dvoře, mlýně a ovčinci. Mezi místní pamětihodnosti patří kostel sv.
Základní škola v Dobraticích
Filipa a Jakuba menšího vysvěcený roku 1865 s vlastní farou od
roku 1868. Škola byla v Dobraticích založena roku 1852 napřed s
výukou v pronajaté chalupě a od roku 1871 ve vlastní budově. Od
roku 1888 byla zprovozněna také železnice na trase Frýdek-Těšín,
název Dobratice pod Prašivou nese zastávka ve Vojkovicích od roku
1958. Nejstarším místním spolkem byl Dobrovolný spolek hasičů
založený roku 1927. Dobratice byly v roce 1938 zabrány Polskem a
za německé okupace připadly k Německé říši. Po válce byly
Centrum obce Dobratice
Dobratice samostatné až do roku 1980, kdy byly spojeny s Dobrou
a nově osamostatněny byly až roku 1991. V obecním znaku je na modrém poli zlatý pluh, který se
poprvé objevil už na nejstarší pečeti obce a odkazuje na zemědělskou minulost a také je tady buková
ratolest, která odkazuje na dříve samostatnou ves Bukovec, která se stala součástí Dobratic roku 1850.
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Mezi další sídelní jednotky spadající pod území Dobratic patří Hranice, Šprochovec a Podlesí. Dobratice
jsou výchozím bodem k výšlapu na Prašivou a další
vrcholky Beskyd. Obcí protéká řeka Lučina, která dále
protéká dalším územím DSO Region Slezská brána. Co do
rozlohy i počtu obyvatel jsou Dobratice v rámci tohoto
svazku obcí desátým největším územním celkem.

Vojkovice
Počet obyvatel: 674 Rozloha:
4,86 km2 web obce:
www.vojkovice.eu
Vojkovice měly podobnou historii jako sousední Dobratice.
Založeny byly někdy počátkem 16. století. První zmínka o
Vojkovicích pochází z roku 1573. Název Vojkovic má údajně
původ ve jménu Vojtěch či Vojek. Vojkovice ležící na soutoku
Lučiny, Holčiny a Račoku byly zemědělskou obcí s tradičním
domácím tkaním. Obec leží na významné dopravní trase z Frýdku
do Těšína. V minulosti se na této cestě vybíralo clo a šavle
strážných, kteří cestu hlídali se dostaly také do znaku obce. Od
roku 1888 doplnila obchodní cestu také železnice se zastávkou
na území Vojkovic. V letech 1890 až 1948 se ve Vojkovicích
vyráběla slovutná Vojkovická hořká v lihovaru rodiny Glesingrů
později v Joklově lihovaru, který byl roku 1952 přebudován na
kravín. Školu měly Vojkovice od roku 1869 (vyučování ale
probíhalo už od roku 1846). Škola zanikla roku 1879. Mezi místní
zajímavosti patří pivovar Koníček s oblíbeným Ryzákem a
Grošákem. Vojkovice nemají kostel, zato zde stojí od roku 1890
kaple Navštívení Panny Marie navštěvované o poutích a
listopadovém krmáši a mezi církevní zajímavosti patří také
zrestaurovaná socha sv. Karla Boromejského z roku 1712, která
je na seznamu národních kulturních památek. Vojkovice jsou
rozlohou šestou nejmenší obcí a čtvrtou nejmenší obcí co do
počtu obyvatel v rámci DSO Region Slezská brána.

Aktivity Centra

Sportovní hřiště v Dobraticích

Obecní úřad ve Vojkovicích

Budova Mateřské školy ve Vojkovicích

Kaple Navštívení Panny Marie ve Vojkovicích

Centrum společných služeb a GDPR
Od března 2018 Centrum společných služeb rozšířilo své služby o poskytování poradenství v oblasti
ochrany osobních údajů a zajištění Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro členské obce a

9

č. 148

www.REPISTE.eu

jejich příspěvkové organizace. V souvislosti s poskytováním této služby do CSS Slezská brána přistoupily
další dvě obce. CSS uspořádalo několik školení, všem obcím poskytlo osobní konzultace na jejich
obecních úřadech, připravilo veškeré dokumenty potřebné pro zdárnou implementaci GDPR a bylo
obcím a příspěvkovým organizacím k dispozici v průběhu celého procesu přijímání opatření souvisejících
s Obecným nařízením. Tento proces byl v průběhu května dokončen, kdy některé obce plně využily
spolupráci s CSS, plnily doporučené instrukce, jiné naopak méně. V současné době pověřenec pro
ochranu osobních údajů poskytuje obcím aktuální informace související s GDPR, zodpovídá konkrétní
dotazy související s ochranou osobních údajů, reviduje smlouvy a další právní dokumenty, které členové
CSS vyhotovili nebo obdrželi od třetích stran, poskytuje osobní i telefonické konzultace. Poradenství
touto formou bude pověřenec pro ochranu osobních údajů obcím nabízet i v případě další potřeby.
CSS a veřejné zakázky
Centrum společných služeb poskytuje obcím Regionu Slezská brána odbornou pomoc s agendou
veřejných zakázek. Obce dosud projevují o tuto agendu velký zájem. Využívání těchto služeb umožňuje
obcím získat prostor a čas pro řešení jiných agend, ale přináší také určitou finanční úsporu.
Nejvíce využívají obce pomoc při zpracování zadávací dokumentace s následnou administrací veřejné
zakázky. Rovněž vyhledávají pomoc při plněním? zákonných povinností související zejména s vedením
profilu zadavatele.
Od června 2018 bylo zpracováno okolo 30 veřejných zakázek, z nich některé byly řešeny kompletně
včetně výběrového řízení a jiné do fáze zpracování a předání zadávací dokumentace. Zpracované zakázky
byly zaměřeny např. na opravy chodníků, střech, vodní nádrže, stavební úpravy kuchyně a učebny v ZŠ,
výstavbu sportoviště, dodávky kuchyňských zařízení apod.
Den regionů Slezská brána a Olešná
Na rozdíl od předcházejících tří ročníků se letos na konci září rozroste společná akce obou svazků a Města
Paskov z jednoho dne na dva a spolupořadatelem se stane také Obec Řepiště. Hlavní změna spočívá v
rozšíření kulturní části o samostatnou divadelní scénu. Její zázemí poskytne nově zrekonstruovaný
Společenský dům U Máně v Řepištích, a to už v pátek 21. září od 17:00. Hlavní program pak proběhne
tradičně v sobotu – tj. 22. září v areálu paskovského zámku. I zde je připravena změna. Podia pro kulturní
program bude doplňovat „stánkové městečko“ s produkty místních potravinářů a výtvarníků. Tím chce
Město Paskov přenést dávnou tradici paskovských jarmarků do současnosti. Nikoli náhodou se proto v
plném rozsahu letošní akce jmenuje „Dny regionů Slezská brána a Olešná a Výroční paskovský jarmark“.
Promítání filmu na téma život, outdoor a filmy
Zajímavou kulturní ale zároveň i výchovnou akci ke konci školního roku připravilo DSO pro školu z
Paskova a blízkého okolí. V mezích kapacity paskovského kina Panorama se jí zúčastnily také školy z
Řepišť, Žabně a Paskova. Mladý kameraman a producent Aleš Nenička připravil pro žáky promítání svých
čtyř filmů s tématikou přírody a horské turistiky. Jeden z nich se věnoval také projektu „Společně na
Lysou“, který pro školy organizuje Klub českých turistů. Po projekci doplnil informace o tomto projektu
také přítomný zástupce turistů p. Jiří Stejskalík.
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Sportovní akce pro školy
Od dubna do konce července 2018 proběhlo několik sportovních akcí:
-

Branný závod žáků 2. stupně, který proběhl v Raškovicích 16. května a jeho hlavním
organizátorem, resp. garantem, byla ZŠ a MŠ Raškovice
Lehkoatletické závody žáků 2. stupně na stadionu TJ Slezan Frýdek-Místek 24. května, kde se
tradičně stala garantem akce ZŠ Vratimov – Datyňská s učitelkou Mgr. Janou Biolkovou.

Vítězné družstvo Šenova na lehkoatletických závodech 2. stupně ZŠ na slezanském stadionu ve Frýdku

-

Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně proběhl ve spolupráci s DSO Olešná rovněž na stadionu TJ
Slezan Frýdek Místek 1. června. Stejně jako soutěže starších žáků, které se konaly jen o pár dnů
dříve, byl lehkoatletický čtyřboj organizačně náročnou akcí. Zúčastnilo se ho 12 škol. Díky
spolupráci s týmem TJ Slezan však byl výborně zvládnutý.

Již 27. dubna proběhla také vědomostní soutěž žáků. Konala se tentokrát v kinosále Společenského
domu ve Vratimově. Dobře připravenou akci opět organizoval tým DDM Vratimov. Letos ji vtiskl akčnost
formou atraktivního pojetí. Soutěžící si vybírali otázky dle náročnosti, tak jak to je v pravidlech známé
soutěže Riskuj. Napětí jistě ocenilo i hlediště plné fandících spolužáků.
Celá atmosféra se v odpoledních hodinách zopakovala i u soutěží družstev seniorů. Také ti projevili zájem
o pokračování tradice těchto soutěží.
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Vítězné družstvo vědomostní soutěže v kategorii žáků 1. stupně - ZŠ a MŠ Václavovice

Také proto se připravuje cyklus sportovních a vědomostních soutěží pro stejné kategorie na školní rok
2018/2019. S řediteli škol bude projednán tentokrát již před vlastním zahájením školního roku, tj. v tzv.
přípravném týdnu na konci srpna. Předpokládá se opět 7 sportovních akcí a samostatná vědomostní
soutěž. U vědomostní soutěže budou hledány zdroje pro financování, a to alespoň části nákladů,
zapojením této aktivity do projektu Místní akční plán II.
Detailnější informace o průběhu většiny sportovních akcí a vědomostních soutěží jsou uvedeny na webu
DSO www.slezskabrana.cz v odkaze „Archiv akcí DSO RSB“, kde jsou rovněž odkazy na fotodokumentaci.
Z akcí bývají obvykle navíc pořizovány videodokumenty. Ty jsou umisťovány na speciálním webu
www.crtv.cz. Prolinkování k němu s přímým napojením na část sloužící obcím Regionu Slezská brána je
však možná opět z webových stránek DSO prostřednictvím kliknutí na čtvercovou ikonu při dolním okraji
úvodní stránky označenou jako „Regionální TV zpravodajství“.
Raškovický čtvrtmaraton a Paskovská devítka
Podobně jako loni asistuje DSO při přípravě běžeckého závodu „Raškovický čtvrtmaraton“, který DSO
před rokem sama iniciovala. Vznikající tradice byla potvrzena i termínově. Sportovní akce pro širokou
veřejnost, která pamatuje na všechny věkové kategorie – od nejmenších až po seniory - a je zařazena
také do cyklu běžeckých závodů okresů Frýdek-Místek proběhne opět druhou zářijovou neděli – 9. 9.
2018
Po dohodě s organizátorem celého cyklu okresních závodů – TJ Atletika Slezan Frýdek-Místek - se DSO
Region Slezská brána podařilo pro letošní rok do tohoto cyklu zařadit další nový běžecký závod pořádaný
na území Slezské brány. Jde o „Paskovskou devítku“. Volba trasy vzdáleně připomíná slavnou frýdecko-
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místeckou Hornickou desítku. Podobně jako u tohoto městského běhu i zde jde o uběhnutí tři okruhů.
Jen součet jejich vzdálenosti je o jeden kilometr kratší. Běh se bude konat v neděli 18. listopadu 2018. U
obou závodů spočívá zapojení DSO vedle iniciování akcí také v přípravě propozic a v podpoře propagace.
CSS je kontaktním místem pro občany
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat k projektům
uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS mohou občané
obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou obracet na CSS ve věci
poradenství.
Kde nás najdete?
Centrum společných služeb
Nádražní 38
Paskov 739 21
kontaktní osoba:
tel:
email:

Provozní doba CSS:

Po: 7.00 – 17.00
Út-Pá: 7.00 – 14.30

Vítězslav Klega (manažer CSS)
601 333 773
vitezslav.klega@slezskabrana.cz

V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu Slezská
brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb1, informuje o svých
aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci Centrum
společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své
činnosti rozšiřuje a aktualizuje o čerstvé informace.

Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána
připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců:
Vítězslav Klega (manažer CSS)
Ing. Miroslav Lysek (specialista pro rozvoj mikroregionu)
Mgr. Tomáš Řeha (specialista pro rozvoj mikroregionu)
Mgr. Michaela Neumahr (pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů)
Ing. Kristýna Sochová (specialista na veřejné zakázky)
Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze „Centrum
společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“.

1

Informace o veřejných službách naleznete na tomto odkaze: http://www.slezskabrana.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/prehledverejnych-sluzeb
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na ceny přispěla firma:

a Obec Řepiště
pořádají

BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI od 8 do 17 let ČTYŘHRY

v sobotu 17. listopadu 2018
tělocvična Řepiště
Prezence: 8:45 -

9:00 kategorie B

Prezence: 12:30 - 12:45 kategorie C
podrobnosti o kategoriích v propozicích
Předpokládaný konec: 12:00 a 16:00 hodin

Startovné : 50 Kč/hráč
V ceně: pitný režim, poplatek DDM

TERMÍN REGISTRACE DO PÁTKU 16. 11. 2018.
Bližší informace: Marcela Grácová tel.: 739 201 077, 596 732 333
m.gracova@ddmvratimov.cz
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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
V sobotu 8. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov připravili pro děti a rodiče akci ZASTÁVKA - VOLNÝ
ČAS v okolí Osvětového domu.

V letošním roce jsme poprvé spolupracovali s místní
knihovnou Řepiště. Pro veřejnost bylo příjemné zjištění, že
mají plnit úkoly nejen u Osvětového domu, ale i v knihovně.
Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat
vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých stanovištích. Čekala je ukázka z nové míčové hry „Kinball“,
skládání z elektronické stavebnice, nácvik tanečních kroků, ochutnávka medu i malá zkouška z hudby. Na památku dostaly děti upomínkový předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových
útvarů v novém školním roce.
Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily možnost volného vstupu na skákací hrad.
Děkujeme obci Řepiště za finanční podporu akce
a všem externím za dobře připravenou akci.
Přeji všem úspěšný nový školní rok.
za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

KALENDÁŘ AKCÍ
29. 10. – 30. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - nejsou kroužky
- pouze akce pro přihlášené děti!
17. 11.
BADMINTONOVÝ TURNAJ pro děti 8 – 17 let
- tělocvična Řepiště
- 8:45 – 9:00 prezence kategorie B
- 12:30 – 12:45 prezence kategorie C
- startovné 50 Kč/hráč
Bližší informace o akcích naleznete na
www.ddmvratimov.cz
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
dovolujeme si vás pozvat na tyto akce:
• Výstavu fotografií Libora Buzka s názvem Krajina,
která trvá do 26. října
• Výstavu fotografií Luďka Krulikovského, která potrvá během listopadu a prosince
• Přednášku s Evženií Káňovou o Patagonii v úterý
6. listopadu v 17.30 hodin
• Vystoupení pražských herců z cyklu LiStOVáNí podle knihy Nejlepší kniha o fake news – jedná se o projekt nadace Open society fund na podporu mediální
gramotnosti (riziko dezinformací na internetu) v pátek
9. listopadu v 17 hodin. Vstupy na přednášky jsou
zdarma.
• Zpívání s kytarou v úterý 4. prosince v 17.30 hodin.
Po úspěšné akci My jsme Valaši letos v únoru, kdy
jsme si zazpívali lidové písničky s Alešem Nitrou v doprovodu jeho kytary, se můžete těšit na další písničky
a společné zpívání.

•
•
•

pátek 19. října – Pasování druháků na čtenáře
listopad – beseda kam zmizela Rebarbora? (pro 3., 4.
a 5. třídu)
beseda pro děti MŠ

V rámci celostátní akce Týden knihoven se uskutečnila přednáška se světoznámým mořeplavcem Richardem
Konkolskim dne 2. října 2018 ve Společenském domě
s restaurací U Máně. Účast byla velká a tímto děkuji obci
Řepiště a Společenskému domu za perfektní techniku
a prostor pro pana Konkolského.

Akce pro žáky Základní školy v Řepištích:
• čtvrtek 18. října – Beseda se spisovatelem Janem
Opatřilem o Kapříku Metlíkovi

Knihobudka po ročním provozu je stále k dispozici.
Můžete si v ní knihu půjčit a vrátit nebo vyměnit za jinou
knihu.
Kontakt:
				
				
				
				
				

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

Půjčovní doba: Úterý 10-12 13-17
				
Pátek 9-12 13-15:30
Za Místní knihovnu Řepiště
Marika Zajíčková
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Milé Řepiště,

30. listopadu 2018 v 17:00
Vás srdečně zveme na naše první

„Předvánoční Máňozpěvy“
Atmosféru nadcházejícího adventu se Vám pokusíme zpříjemnit nejen písněmi
a dobrou náladou ale také malým pohoštěním.
Spolu s námi uvidíte a uslyšíte naše milé hosty.
Letos přijaly pozvání děti z MŠ Řepiště pod vedením Mgr. Pavlíny Skybíkové.
Dobrovolné vstupné z této akce věnujeme dětem z MŠ Řepiště.
Těšíme se na Vás v sále Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích.
Váš Teatet
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WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ

Přijmeme

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

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ

ZKUŠENÉ ZÁMEČNÍKY A SVÁŘEČE

‐ KLASICKÉ PLETIVOVÉ
‐ SVAŘOVANÁ PLETIVA
‐ SVAŘOVANÉ PANELY 3D
‐ BETONOVÉ ‐ RŮZNÉ VZORY
‐ KOVANÉ PLOTY, ATD.

pro výrobu plechových dílců
menších rozměrů,
***

VÝRÁBÍME:

STROJNÍKY NA CNC

BRÁNY A BRANKY s různou výplní, plotové dílce ‐ výplně
ZÁBRADLÍ na balkóny, ke schodišti, kovová schodiště
MŘÍŽE do oken a dveří, pevné i otevírací

ohraňovací lis a laser (na HPP nebo ŽL).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

***





GARÁŽOVÁ VRATA
dvoukřídlá, výklopná

Dále PRACOVNÍKA
NA OBČASNOU VÝPOMOC
v zámečnické dílně a úklid strojírenské haly
(vhodné jako přivýdělek v penzi).

Zajišťujeme i montáž.
www.VRATA‐OSTRAVA.cz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐




POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE

***

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

IVT centrum, s.r.o.,
Kirilovova 822, Paskov
tel. 558 672 888, mail: ivt@ivt.cz

napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, ohřev
klece pro křepelky, pasti a sklopce, atd.
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
tel.: 722 550 000. Otevřeno v pracovní dny 8‐15 hod.
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