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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 26.6.2019 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
164. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Davida Hrbáčka a paní Kateřinu Gemrotovou
a ověřovateli zápisu paní Hanu Slívovou a pana Martina Kaloče.
165. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Hospodaření obce k 31.5.2019,
4. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, zpráva o průběhu realizace projektu,
5. Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa, zpráva o průběhu realizace projektu,
6. Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení, příprava na realizaci
projektu, financování,
7. Informace o ostatních projektech obce,
8. Vydání změny č. 1 Územního plánu Řepiště,
9. Různé,
10. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
11. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
12. Rozpočtové opatření č. 2/2019,
13. Závěr.
166. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.5.2019.
167. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.5.2019:
celkové příjmy: 24.145.244,96 Kč, 33,05 % rozpočtu
celkové výdaje: 29.360.211,07 Kč, 21,10 % rozpočtu
saldo (rozpočtový schodek):
5.214.966,11 Kč.
168. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa“ a průběhu koncesního řízení na provozovatele splaškových kanalizací a ČOV.
169. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě potřeby a v odůvodněných případech uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, zhotovitel“
týkající se termínu stavby či víceprací a méněprací do
výše stanoveného rozpočtu obce v průběhu realizace
projektu.
170. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa“.
171. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě potřeby a v odůvodněných případech uzavřít dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa, zhotovitel“
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týkající se termínu stavby či víceprací a méněprací do
výše stanoveného rozpočtu obce v průběhu realizace
projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
připravit návrh na řešení připojování nemovitostí
na splaškovou kanalizaci pro projekty „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě potřeby rozšířit plán celoplošných oprav
komunikací po výstavbě splaškových kanalizací do
výše schváleného rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o přípravě realizace projektu „Komunitní dům Řepiště
– byty v integraci se zařízením občanského vybavení“.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí registraci akce a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu IROP od Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení“, výše dotace max.
11.795.293,80 Kč, realizace projektu do 31.12.2021,
financování akce do 30.6.2022, předložení ZVA do
31.12.2022, indikátory: počet bytů 9, počet lůžek 13,
průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
9,1 osob za rok.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje
poskytnout obci Řepiště zvýhodněný úvěr z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci programu „Finanční
nástroj JESSICA II“ na spolufinancování vlastních
zdrojů realizace projektu „Komunitní dům Řepiště –
byty v integraci se zařízením občanského vybavení“,
výše úvěru 33.975.393,- Kč, na 25 let, úrok ve výši
50% hodnoty 3M PRIBORU, min. 0%, garantováno
do výše 130% předpokládaných nákladů a pověřuje
starostu obce splnit požadované podmínky pro poskytnutí úvěru.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nezískání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
z Programu obnovy a rozvoje venkova v r. 2019, na
projekt „Obnova místní komunikace č. 7b, ul. Zemědělská v obci Řepiště“, projekt nebude realizován.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získání
dotace z Moravskoslezského kraje z Programu na
podporu přípravy projektové dokumentace 2019 na
projekt „Základní škola Řepiště“, celkové náklady
1.089.000,- Kč, přidělená dotace 500.000,- Kč, termín
realizace do 30.6.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla“ a realizaci
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archeologického výzkumu na náklady obce Řepiště
z důvodu veřejného zájmu a partnerství projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nezískání
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z Programu obnovy a rozvoje venkova v r. 2019, na projekt „Veřejné hřiště Rakovec“, projekt bude realizován z jiného
dotačního titulu, termín realizace do 31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání
žádosti o dotaci z programu Dotace pro jednotky
SDH obcí z MV - generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na projekt „Přístavba požární zbrojnice, Řepiště“, celkové náklady
6,7 mil. Kč, požadovaná dotace 2,5 mil. Kč, realizace
do 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště projednalo a bere na
vědomí pořizovatelem předložený Návrh změny č. 1
Územního plánu Řepiště a důvodovou zprávu.
Zastupitelstvo obce Řepiště konstatuje ověření ve
smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Návrh změny
č. 1 Územního plánu Řepiště není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce Řepiště vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1
Územního plánu Řepiště formou Opatření obecné
povahy č. 1/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště k žádosti o stanovisko k průjezdu obcí po silnici II/477 k návozu cca
1.000.000 t hlušiny v r. 2020 sděluje svůj nesouhlas
z důvodů bezpečnostních, ekologických a hygienických (hluk, prach, otřesy).
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení 1 pracovní pozice vedoucího pracovní skupiny a správce
nemovitostí při obecním úřadu Řepiště, celkový
počet zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2019 se
upravuje na 16 při úvazku 16, z toho jsou 2 místa pro
provoz pěstitelské pálenice a 2 místa jsou pro veřejně
prospěšné práce.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k novým povinnostem obce v rámci odpadového
hospodářství a ukládá místostarostovi panu Hrbáč-
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kovi zapracovat tyto povinnosti do systému nakládání
s komunálními odpady na území obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2019 ze dne 14.5.2019
spolku SPOLEK PŘÁTEL NEVŠEDNÍCH HUDEBNÍCH
ZÁŽITKŮ, z.s., změna účelu dotace nově na zajištění
dopravy účinkujících festivalu nejmenších houslistů
a propagační a dárkové předměty pro účinkující,
ostatní beze změn.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr pronájmu manipulační plochy na parc.č. 50 a 51/2, obě k.ú.
Řepiště pro venkovní zahrádku k restauraci a pověřuje starostu obce vypsat záměr s pravidly provozu
a uzavřít nájemní smlouvu.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
Revizní komise Regionu Slezská brána č. 1/2019 za
rok 2018 ze dne 10.4.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Závěrečný účet DSO Region Slezská brána za
rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku obcí Region Slezská brána za
rok 2018, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a Centra
společných služeb.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 2/2019 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 2.502.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 791.000,- Kč, snížení rozpočtového schodku
o 1.711.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
76.633.000,- Kč,
Výdaje celkem
140.994.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 64.361.000,- Kč,
Financování
64.361.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 64.361.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a částečně půjčkou ze SFŽP.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2019, Aktualizace č. 2 v celkové výši 122.334.000,- Kč dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 6. zasedání zastupitelstva obce 25.září 2019.

Poděkování za organizaci obecních slavností
a příměstského tábora
Chtěl bych touto cestou jako starosta obce poděkovat paní místostarostce Pavlíně Kučerové, předsedovi
Sportovní a kulturní komise panu Romanu Tomicovi a celému týmu lidí kolem nich za výborné zajištění a úspěšný
průběh obecních slavností ve dnech 14.-16.června 2019 a třítýdenního příměstského tábora ve dnech 22.7. –
9.8.2019. Obě velké akce proběhly s velkým úspěchem za velkého zájmu občanů a dětí. Musím oba zastupitele
pochválit, jelikož takto složitou a náročnou organizaci a zajištění bezproblémově zvládli společně s dalšími spolupracovníky při vlastním zaměstnání a na úkor svého volného času.
Rostislav Kožušník, starosta
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Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa
mnohde některé věci nepříjemně překvapí a zaskočí. Ale
operativně se snažíme společně se zhotovitelem, technickým a autorským dozorem řešit nastalé problémy
a pokud možno jim předcházet. V průběhu měsíce srpna
bychom měli být z nejhoršího venku a v září, pokud vše
dobře půjde, bude projekt kanalizace dokončen a stavba
předána. Následovat bude kolaudace splaškové kanalizace a povolení zkušebního provozu ČOV. Obec Řepiště
v současné době realizuje koncesní řízení na provozovatele kanalizace a ČOV, který by měl být vybrán do konce
září 2019.
Projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou ze SFŽP.

Vážení občané, prázdninové měsíce nepatří v letošním roce v naší obci zrovna ke klidnému období. Skoro
všichni jsme už v obci zabloudili, neprojeli tam, kde to
normálně není problém, či se vůbec nedostali k domu,
přeskakujeme autem nebo pěšky rozkopané komunikace.
K tomu občas nedojedou popeláři, PPL s očekávaným
balíkem nebo se propadne víko staré kanalizační šachty
před naším domem. Jako zástupce investora projektu
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“ se za všechna
způsobená příkoří a občasné časté „zmatky“ omlouvám.
Není vždy úplně možné v daném území všechno „sladit“
tak, aby to všude bez problémů fungovalo. Navíc nás

Rostislav Kožušník, starosta

Připojování rodinných domů v Řepištích na splaškovou
kanalizaci nebude možné dříve jak v prosinci 2019
Po vybudování splaškové kanalizace a ČOV a jejím
předání obci Řepiště (předpoklad do konce září 2019)
bude probíhat kolaudace a povolování zkušebního provozu (předpoklad do konce listopadu 2019). Teprve až po
zkolaudování kanalizace a povolení zkušebního provozu
ČOV a po výběru provozovatele se budou moci začít připojovat jednotlivé rodinné domy, nejdříve tedy asi v prosinci 2019 a až k tomu dá obec pokyn. Důrazně upozorňujeme, že dříve není možné provést žádné napojení
na novou splaškovou kanalizaci!!! Postup a harmonogram přepojování na splaškovou kanalizaci bude upřesněn
s vybraným provozovatelem a bude občanům včas sdělen. Postup mohou posunout nepříznivé podmínky v zimních měsících. Lze tedy předpokládat, že největší množství nemovitostí se bude napojovat v jarních měsících roku
2020.
Vlastníkem a tedy i investorem splaškové kanalizační
přípojky je vlastník připojované nemovitosti. Kanalizační
přípojka připojuje nemovitost (rodinný dům) na kanalizační řád, který je umístěn většinou v místní komunikaci (veřejném prostoru). Obec Řepiště v rámci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ zpracovala a nechala
povolit veřejné části kanalizačních přípojek (odbočka
z kanalizačního řádu a část přípojky včetně kanalizační
šachtičky u hranice z nemovitostí) a tyto části přípojek
rovněž za občany zaplatila. Dále zastupitelstvo obce Řepiště schválilo zpracování projektových dokumentací neveřejných částí kanalizačních přípojek (od rodinného domu
po napojení do kanalizační šachtičky) a také vyřízení
územních souhlasů pro tyto neveřejné části, vše na
náklady obce. Projektovou dokumentaci zpracovává
společnost Dopravoprojekt Ostrava, a.s. K 31.8.2019

bylo vydáno stavebním úřadem ve Vratimově celkem
124 územních souhlasů k těm nemovitostem, ke kterým
vlastníci nemovitostí poskytli součinnost z hlediska požadovaných dokladů. Chybí dořešit a povolit ještě cca
40 nemovitostí.
Připojení na kanalizaci bude umožněno až po řádné kolaudaci stavby kanalizace (kanalizačního řadu)
a po stanovení oprávněného provozovatele této kanalizace!!!!
Připojení nemovitostí na kanalizaci není jednoduchá záležitost a stejně jako obec musí vlastník splnit
mnoho podmínek, aby se mohl připojit.
O kolaudaci kanalizační řadu a výběru provozovatele
s kontakty Vás budeme včas informovat. Poté je možno
vyřídit potřebné doklady a zahájit stavební práce dle výše
níže uvedeného postupu. Upozorňujeme, že se jedná pouze o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je nutno řešit
jiným způsobem (např. stávající napojení na původní dešťovou kanalizaci).
Před realizaci kanalizační přípojky je nutno doručit na
zákaznické centrum provozovatele kanalizace tyto dokumenty:
- Vyplněnou žádost o povolení zřízení kanalizační přípojky
- Kopii územního souhlasu
- Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí
- Kopii snímku z katastru nemovitostí
- Kopii vyjádření SmVaK (součástí projektové dokumentace kanalizační přípojky)
- Souhlas vlastníka kanalizace s napojením na kanalizaci (součástí tohoto dopisu)
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Na zákaznickém centru Vám bude, po doložení výše
uvedených dokladů, předložen Návrh o odvádění odpadních vod kanalizací k vyplnění potřebných údajů. K uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací
dojde až po kontrole provedení napojení kanalizační přípojky na kanalizaci.

-

-

Postup výstavby kanalizační přípojky:
Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní náklady vlastník kanalizační přípojky – investor. Investor při
výstavbě kanalizační přípojky musí dodržet podmínky projektové dokumentace, územního souhlasu, technických
norem a Všeobecné podmínky pro zpracování projektové
dokumentace, realizaci a napojení kanalizačních přípojek
na kanalizaci, odvádění odpadních vod a udržování kanalizačních přípojek.
-

-

-

Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného
stavu provedení kanalizační přípojky, který bude doložen ke smlouvě o odvádění odpadních vod kanalizací
Přizve technika provozovatele ke kontrole provedených
prací, který provede zápis. Bez písemného dokladu
o provedené kontrole zástupcem provozovatele nelze
uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.
Po schválení pokládky provozovatelem je možno provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace a technických norem.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné a provádí ho odborná stavební organizace.
Jelikož jsem v obci zaznamenal již nějaké práce na
kanalizačních přípojkách tak důrazně upozorňuji majitele
nemovitostí na výše uvedený postup. Pokud nebude dodržen, nebude povoleno se na kanalizační řád napojit.
Více informací k postupu vám podá zaměstnanec
obecního úřadu Ing. Libuše Žídková, tel. 558 671 925,
e-mail: zidkova@repiste.eu.
Rostislav Kožušník, starosta

Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno
zabezpečit vytyčení zařízení a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
Po položení potrubí, nafotí investor všechny spoje
a s identifikací.

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa – Rakovec
před domem a případný požadavek na změnu je nutno
nahlásit a projednat co nejrychleji na obecním úřadě (ne
jenom se zhotovitelem).
Společnost Dopravoprojekt bude pro občany zpracovávat na náklady obce projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek. Všichni vlastníci
nemovitostí byli osloveni dopisy s dotazníky a požadavkem na zákres přípojky. Tyto dotazníky je možné odevzdat na obecním úřadě v Řepištích nebo rovněž na
schůzce s projektanty, která se uskuteční ve středu
21.8.2019 od 16 do 19 hod. v restauraci v Rakovci. Zde
mohou občané dostat i technické informace a odbornou
radu, případně dotazník přímo vyplnit. Upozorňujeme
vlastníky stavebních pozemků, aby zvážili možnost zhotovení přípojky pro pozemky určené k zástavbě rodinnými domy. S ohledem na celoplošnou opravu komunikací,
nebude obec Řepiště dávat 5 let povolení výkopu v komunikacích. Vlastní napojování na kanalizaci bude možné až po ukončení realizace a kolaudaci stavby a po
dokončení stavby na území města Vratimov (předpoklad
leden 2020). Vše ostatní k napojování na splaškovou kanalizaci platí obdobně jako v článku Připojování rodinných
domů v Řepištích.
O dalším postupu prací vás budeme průběžně informovat. Kontaktní osobou ohledně stavby kanalizace
a také projektů domovních přípojek bude zaměstnanec
obecního úřadu Ing. Libuše Žídková, tel. 558 671 925,
e-mail: zidkova@repiste.eu.

V místní části Rakovec zahájila Obec Řepiště od
10.7.2019 realizaci další etapy výstavby splaškové kanalizace s názvem „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“.
Stavbu realizuje společnost BDSTAV MORAVA, s.r.o.,
cena je ve výši necelých 9 mil. Kč bez DPH. Projekt řeší
výstavbu gravitační splaškové kanalizace na ulicí Lipová
a části ul. Rakovecké od restaurace Bowling Rakovec.
Stoka bude napojena na kanalizaci budovanou městem
Vratimov v ulici V Údolí. Celková délka stok je 911 m.
Realizace kanalizace umožní odkanalizování cca
25-30 rodinných domů, dětského domova a restaurace
Rakovec. Ukončení realizace se předpokládá v listopadu
2019. Součástí stavby je i následná celoplošná oprava
komunikací.
Omlouváme se občanům za komplikace v dopravě,
zhoršení přístupnosti nemovitostí a zvýšenou hlučnost
a prašnost během realizace stavebních prací. Vlastní
realizace byla zahájena na ul. Lipová odspodu od
ul. V Údolí a bude pokračovat směrem k restauraci (cca
15-30 bm denně). V místech výkopu bude vždy ulice
uzavřena a občané budou moci vyjet pouze na jednu
nebo druhou stranu po ul. Lipová od aktuálního místa
kopání. Současně s kanalizací se budou realizovat také
veřejné části kanalizačních přípojek k nemovitostem. Věnujte prosím zvýšenou pozornost vytýčení vaší přípojky

Rostislav Kožušník, starosta
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Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec Řepiště
Obec Řepiště získala v srpnu
2016 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Program na podporu přípravy
projektové dokumentace 2016 ve
výši 494.273,- Kč na projekt „Úpravy průtahu silnice
II/477 přes obec Řepiště“.
Projekt řešil zpracování projektových dokumentací
projektu pro realizaci projektu Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště s cílem zvýšit dopravní bezpečnost na
průjezdním úseku silnice II/477 přes obec Řepiště. Jedná
se o projekční práce pro rekonstrukci a rozšíření stávajícího objektu - silnice II/477, realizaci přechodu u základní
školy a doprovodných dopravně bezpečnostních opatření a autobusových zastávek v centru obce Řepiště. Zájmové území je cca 2,5 ha a délka upravovaných komunikací je cca 600 bm, přechod, zastávky MHD, cyklotrasa,

parkování kol a aut. Jedná se o plošně
a dopravně technicky náročný projekt.
Celkové náklady projektu dosáhly
724 tis. Kč. Realizace projektu byla dokončena v červnu 2019. Projekt byl ukončen ve fázi vydaného a pravomocného územního rozhodnutí. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí
a je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Rovněž je
zpracována dokumentace pro stavební povolení a nyní
probíhají doprovodné inženýrské činnosti (zajišťování stanovisek dotčených orgánů a vyjádření vlastníků a správců
inženýrských sítí). Zbývá dokončit inženýrské činnosti pro
stavební povolení, vydat stavební povolení a zajistit financování a realizaci akce (předpoklad 2020 – 2021).
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotační podporu realizace projektu.
Rostislav Kožušník, starosta

Společenský dům s restaurací U Máně oslavil
první rok provozu
Dne 4. června 2019 uplynul první rok provozu Společenského domu s restaurací U Máně. Objekt byl otevřen
po kompletní rekonstrukci, která probíhala v letech 20172018 a kterou realizovala obec Řepiště jako vlastník objektu. Zastupitelstvo obce na základě vyhlášeného záměru vybralo v září 2017 nájemce a provozovatele objektu,
společnost ManaArt s.r.o., která je rodinnou společností
rodiny Macurových. Za obec Řepiště bych chtěl nájemcům
a celému kolektivu zaměstnanců poděkovat za obětavou
práci při rozjíždění provozu tohoto objektu, za jejich úsilí
a nadšení, bez kterého nelze žádný objekt občanské vybavenosti úspěšně provozovat. A že to není vůbec jednoduché, zjišťujeme dnes a denně. Kromě restaurace obec
pronajala i společenský sál, který slouží občanům, spolkům, dětem ZŠ a MŠ a kde se uskutečňuje pestrá paleta

společenských, kulturních a hudebních akcí všeho druhu.
Pro zlepšení pohodlí hostů byla v červenci letošního roku
nainstalována do restaurace klimatizace a rovněž obec
zrealizovala manipulační plochu pro venkovní zahrádku za
objektem, kterou pronajala provozovatelům restaurace.
Zbývá než popřát Společenskému domu s restaurací
U Máně k letošním 150 letům mnoho spokojených hostů
konzumujících nejen jídlo a pití, ale i kulturu a společenské
události. Věřím, že zachováte „Máni“ přízeň a budete ji
hojně využívat a navštěvovat. Budu rád, když se zde budeme potkávat jako soused se sousedem, kamarád s kamarádem, známý se známým. Aby hospoda byla a ať
stále je a bude místem komunitního a společenského života vesnice.
Rostislav Kožušník, starosta

Rekonstrukce objektu Společenského domu s restaurací
U Máně je součástí národní výstavy Má vlast cestami proměn
V rámci 11. ročníku národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn prezentuje obec Řepiště v ročníku
2019/2020 proměnu Společenského domu s restaurací
U Máně. Tato proměna je i oslavou 150 let historie tohoto
objektu č.p. 49, která započala v r. 1869 udělením hostinské a výčepní koncese.
Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel
v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady
donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální

objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu. Více informací a prezentace jednotlivých Proměn na http://www.cestamipromen.cz/vystava
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí.
Pro proměnu naší Máni můžete rovněž hlasovat
v soutěži o nejkrásnější proměnu ročníku 2019/2020
na adrese http://cestamipromen.cz/hlasovani, a to do
30.3.2020.
Rostislav Kožušník, starosta
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Odkoupení pěstitelské pálenice v Domě zahrádkářů
Dne 1.8.2019 obec odkoupila zařízení pěstitelské pálenice v domě zahrádkářů na č.p. 195 na ul. Selské v Řepištích. Po vyřízení povolení pro provozování pěstitelské
pálenice na Ministerstvu zemědělství a dalších potřebných
administrativních úkonů převezme provozování pěstitelské
pálenice obec (předpoklad září 2019).
Došlo k ročnímu opoždění s převzetím ze strany obce
z důvodu zaneprázdněností obce při realizaci několika velkých projektů. Chtěl bych tímto poděkovat panu Mojžíškovi,
že náročnou sezonu 2018/2019 v pálenici ještě odprovozoval

a personálně zajistil. Zastupitelstvo rozhodlo technologii koupit a zachovat do budoucna kromě moštování ovoce i službu
pěstitelského pálení, které má v obci tradici od r. 2001.
Z tohoto důvodu hledáme nyní nové a spolehlivé zaměstnance, kteří by si chtěli přivydělat v pálenici (i na
částečné úvazky, velmi vhodné pro seniory, studenty
apod.). Předpokládaný nástup na konci září 2019. Bližší
informace u místostarosty obce pana Davida Hrbáčka,
e-mail: hrbacek@repiste.eu, tel. 558 671 925.
Rostislav Kožušník, starosta

Máňa informuje
Společenský dům s restaurací U Máně v Řepištích zve širokou veřejnost k návštěvě nově
klimatizovaných prostor restaurace.
V nabídce pro Vás máme připraveno mj.
znamenité pivo Bernard, a to jak v nealkoholické, tak alkoholické podobě, dále nabídku
domácích limonád Oktarína, samozřejmě nechybí Plzeňský Prazdroj a měnící se nabídka
regionálních pivovarů. Naše kuchyň je připravena
vyhovět Vašim mlsným jazýčkům. V týdenní nabídce nechybí obědové menu, které pečlivě sestavuje kolektiv
našich kuchařů. O jeho skladbě Vás pravidelně informujeme
na našich webových stránkách www.umane.cz a sociálních
sítích, konkrétně Facebooku, kde nás najdete jako Společenský dům s restaurací U Máně. Pro ty z Vás, kteří dává-

te přednost posezení na čerstvém vzduchu, nabízíme nově vybudovanou venkovní zahrádku
za Máňou, kde ve stínu letitého dubu naleznete tolik potřebný klid a pohodu po náročném
pracovním dni.
K čemu by nám byl kulturní dům bez
čilého společenského života a tak po krátké
prázdninové přestávce přivítá 13. září společenský sál U Máně americkou zpěvačku Joyce
Hurley, jejíž hudební styl je založen na standartním
jazzu, přes latinskoamerické rytmy, až po pop a funky
music. O její hudební doprovod se postará trio ostřílených
muzikantů Joe After Trio.
Příjemný zbytek prázdnin a na Vaší návštěvu se těší
kolektiv nadšenců U Máně.

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad, bioodpad a poplatku ze psů
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního
poplatku ze psů byl do 30.06. 2019.
K 31.07.2019 dosud nezaplatilo poplatek za svoz komunálního odpadu 101 občanů, za
svoz bioodpadů 8 občanů a poplatek za psa 63 občanů!

Oznámení termínu svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne:

pátek 13. září 2019 v době od 15 do 19 hodin
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci
objektů na území obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.
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Výzva – příprava monografie obce Řepiště
Vážení občané,
vedení obce Řepiště před časem iniciovalo přípravu
monografie, která by měla zevrubně mapovat minulost
i současnost Řepišť. Knihu autorsky připravuje tým odborníků pod vedením historika David Pindura (Muzeum Těšínska), který v roce 2013 zpracoval monografii řepišťského
kostela. Náplní připravované publikace by mělo být syntetizující zachycení minulosti naší obce (včetně částí Rakovec
a Vinohrad) dovedené až do současnosti, dále by zde mělo

být např. pojednáno o vývoji názvu obce a její symbolice.
Samostatná kapitola bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu prostředí v Řepištích a nejbližším okolí.
Vydání publikace je plánováno na příští rok.
Obecní úřad i autoři připravované publikace se na Vás
touto cestou opět obracejí s prosbou o spolupráci formou
zapůjčení dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů
atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového
i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Řepišť,
zdejšímu životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti. V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž Vám bude
po digitalizaci v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jejich obsahu, který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat na obecním úřadě, případně se kontaktovat přímo s D. Pindurem,
a to až do konce tohoto roku.
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla po dvou
starších publikacích (z let 1970 a 1995) obsáhleji mapovat
historii naší obce, potěší každého z Vás a posílí vztah k našemu domovu. Zároveň touto cestou děkujeme všem,
kteří již reagovali na naši výzvu a poskytli zajímavé podklady pro připravovanou monografii Řepišť.

V roce 1926 ozdobila centrum Řepišť nová školní budova, která vznikla adaptací starého školního objektu z let
1874–1875 a přístavbou. Stavbu realizoval stavitel Alois
Tyleček ze Sviadnova podle plánů architekta Ludvíka Juroše
z Frýdku. Na fotografii z roku 1931 je mezi žáky v popředí zvěčněn zdejší řídící učitel Ondřej Zahradník, rodák ze
sousedních Sedlišť

Za přípravný tým
Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště
(kozusnik@repiste.eu; 558671925)
Mgr. Jan Kukučka
(jan.kukucka@volny.cz; 604967166)
PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor
(david.pindur@muzeumct.cz; 558761228)

Bezpečné prožití léta
Prázdniny jsou za dveřmi, děti už se nemohou dočkat
a dospělí se těší na dovolenou. I toto odpočinkové období
však není zcela bez rizik. I v létě bychom měli dbát na základní pravidla požární bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila chvíle pohody.
Nezapomeňte, že v období dovolených ponecháváme
na delší čas svou domácnost bez dozoru. Před odjezdem
na dovolenou proto všechny spotřebiče, které nemusí být
nezbytně v chodu, vypněte a odpojte z elektrické sítě. Ideální je vypnutí celého elektrického okruhu na centrálním
jističi, spolu se zastavením plynu a vody na centrálních
uzávěrech.
Během letního období zůstávají také děti bez dozoru
doma častěji, než bývá zvykem. V této době se děti mohou
nudit a zpestřují si chvíle volna různými experimenty. Snaží
se například překvapit rodiče samostatně uvařeným obědem, což nezřídka končí vzplanutím oleje na pánvi, vznícením chňapky nebo utěrky. Častou příčinou požárů v tomto
období je již tradičně hra dětí se zápalkami a cigaretami
v blízkosti hořlavin, nejčastěji ve sklepích, senících nebo

v lese. Děti se v tomto období také rády „baví“ telefonováním na tísňová čísla a neuvědomují si, že mohou blokovat
volání jiných, kteří skutečně potřebují pomoc.
Při výletech do lesa nezapomínejte, že je v lese zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chcete rozdělat oheň
ve volné přírodě, pak pouze za přítomnosti dospělých na
bezpečném ohništi vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa
a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody na případné
uhašení ohně rozšířeného mimo ohniště a zalití ohniště po
opékání. Nazapomínejte, že také při grilování je třeba dbát
bezpečnostních opatření a v případě silného větru raději
negrilovat vůbec. Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování na balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou
zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál umístěný
na balkónech sousedů a to i ve značné vzdálenosti a třeba
až za několik hodin.
Přesto, že nevěříme, že by se ještě našel někdo, kdo by
v současné době vypaloval trávu nebo pálil jiný odpad,
upozorňujeme na přísný zákaz těchto činností.
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Velké obezřetnosti by měli také dbát lidé, kteří musí
manipulovat s hořlavými kapalinami. Vlivem teplého počasí dochází k intenzivnějšímu odpařování a rychlejšímu vzniku výbušné koncentrace.
V horkých letních dnech se teplota v motorovém vozidle může rychle vyšplhat k vysokým hodnotám. Nevyplatí se spoléhat na to, že je vozidlo zaparkováno ve
stínu pod stromy, postupem času se slunce otočí a sluneční paprsky mohou dopadat přímo na vozidlo. Pone-

chání zvířete nebo dokonce dítěte v takové sauně je vyloženě hazard s jejich zdravím. Častým zlozvykem
kuřáků je také ponechání plynových zapalovačů volně za
čelním sklem vozidla. Na přímém slunci pak dochází
k přehřátí plynové náplně a k výbuchu zapalovače, který
je v uzavřeném prostoru vozidla často doprovázen požárem.
Bezpečné a bezstarostné prožití léta přeje
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje!

Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům
městské hromadné dopravy
Statutární město Frýdek – Místek si Vás dovoluje informovat, že v termínu do 7.9.2019 lze předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské
hromadné dopravy, a to osobně či písemně na odboru
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku – Místku, Radniční 1148, Frýdek – Místek nebo elektronickou poštou na adresu das@frydekmistek.cz

Platné jízdní řády jsou k dispozici na internetových
stánkách statutárního města Frýdek – Místek.
Připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům
městské hromadné dopravy budou sloužit jako jeden
z podkladů pro přípravu nových jízdních řádů. Nové jízdní
řády městské hromadné dopravy budou platit od
15.12.2019.

Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA
„Naše péče zde netrvala ani měsíce
ani týdny ani dny. Naše návštěva by se
dala počítat na minuty, a přesto věřím,
že splnila to, co v tu chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy jsme s lékařkou přijely… Vše,
co se odehrálo do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo to pro ně velmi náročné, neboť
stav nemocného se zhoršoval doslova ze dne na den.
Nyní byla situace docela jiná, pacient byl úplně klidný
a pomalu končící svůj život. Nebyla potřeba žádných
léků… Naše pozornost byla tedy plně věnována pečující,
milující a velmi vnímavé rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo
v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého blízkého vše, co mohli, že to udělali správně a v dostatečné
míře. Já pevně věřím, že se jim tohoto ujištění z úst paní
doktorky dostalo. Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy, v blízkosti rodiny.“
Po pár dnech přišel krásný e-mail, poděkování za klid,
který jsme do rodiny vnesly, i za to ujištění, že vše dokázali zvládnout až do konce. Děkujeme.
Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi jejich
nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny
tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi svými blízkými
až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní
sestry k pacientům domů. Pomocnou ruku podávají také
sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše
pacienty jsme k dispozici 24 hodin denně. Působíme
v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro děti. Provozujeme ambulanci

paliativní medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihovnu.
Nebojte se nás v případě potřeby
kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek,
o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566
336. Více informací naleznete také na
www.mhondrasek.cz.
Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA.
Týden pro mobilní hospice“, do kterého se letos zapojí
21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým
dnem. Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na
www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.papucovyden.cz.
Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO
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Výše uvedené osobní údaje spravuje Královéhradecký kraj pro následující účely:
Vydání a správa karty Rodinný Pas, kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání
magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas odvoláte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu Rodinný Pas využívat. Vaše osobní údaje zpracovávané za
tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro Moravskoslezský kraj spravuje nasmlouvaný subjekt
a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu Rodinné Pasy. V nezbytném rozsahu
se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu a newsletteru.
Aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu Rodinné Pasy je zveřejněný na webových stránkách www.rodinnepasy.cz . Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením, tím však
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
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RODINNÉ PASY
Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez složení manželského slibu. K výhodám plynoucích z projektu
získáte přístup po provedení registrace, která je díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako neodmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.
Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku.

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?
Podmínky registrace:
l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.
Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.
Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).
Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.
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Způsob registrace:
l přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz
l zaslání vyplněné žádosti o registraci

na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
l zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu
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Dětský den v Řepištích
V sobotu 1. 6. 2019 jsme společně s dětmi oslavili Den
dětí. Sváteční odpoledne začínalo ve 14 hodin. Spolu s Domem dětí a mládeže Vratimov jsme připravili bohatý program. Naši kamarádi z DDM měli pro děti nachystáno
8 stanovišť s různými disciplínami, které prověřily jejich
vědomosti, obratnost i paměť. Za splnění úkolů si děti
mohly vybrat ze široké nabídky cen. Kdo nechtěl soutěžit,
mohl si s námi zatančit anebo shlédnout westernové kouzelnické představení. Po celý den bylo pro návštěvníky
připraveno občerstvení, a hlavně pro děti toužebně očekávaná zmrzlina a párek v rohlíku. Jen ti nejodvážnější si

mohli domů odnést i památku na kůži, a to třpytivé tetování všech možných barev, tvarů, zvířátek i symbolů. Závěrečnou tečkou dne a pomyslnou třešničkou na dortu
byla kouzelná pěna, kterou nám připravil Sbor dobrovolných hasičů Řepiště. Počasí nám přálo a už se těšíme na
příští rok. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
jakoukoli měrou podíleli na organizaci a hladkém průběhu
akce, členům Sportovní a kulturní komise a Sboru dobrovolných hasičů Řepiště.
Pavlína Kučerová, místostarostka

O Pohár Medarda
Turnaj ve volejbale „O pohár Medarda“ je již po mnoho
let součástí sportovního programu naší obce. Ne jinak tomu
bylo i letos, kdy se v sobotu 8. července sešlo na kurtech
v Řepištích 9 volejbalových týmů z širokého okolí.
Na úvod jsme vypustili hejno bílých holubic symbolizujících přátelskou atmosféru spjatou s tímto turnajem. Během
celého dne nás provázelo slunečné počasí, takže jsme na
Medarda byli velice rádi za schopnosti českých meteorologů určit nesprávnou předpověď.
11
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Vítězem letošního ročníku turnaje se po těžkém boji
stal tým Pačanga z Horních Datyň, na druhém místě se
umístilo družstvo Rapl Team a na třetím, bronzovém,
skončili soutěžící hrající pod názvem Žampióny. Tento
volejbalem naplněný den jsme zakončili příjemným posezením u zpěvu doprovázeném hrou na všemožné nástroje.
Budeme se na Vás těšit zase příští rok.
Za sportovní a kulturní komisi obce
Roman Tomica

Obecní slavnosti v Řepištích – 14.-16. června 2019
Jako každým rokem započaly Obecní slavnosti obce
Řepiště v pátek odpoledne. Letos tuto již tradiční událost
odstartovalo folklorní představení dětského tanečního souboru DANSE-VOYAGE, který k nám přijel až z daleké
Kostromy ležící 13 km od Moskvy. Tento ruský soubor
zavítal do našeho kraje kvůli účasti na Mezinárodním
folklorním festivalu ve Frýdku-Místku a v našem kraji strávil celý týden, i díky tomuto mohli obyvatelé naší obce
shlédnout jejich krásné vystoupení.
Hlavním dnem slavností byla sobota, jež se pyšnila bohatým programem. V průběhu dne jsme si mohli užít našich
místních pěveckých sborů, jako jsou Svatomichaelský pěvecký sbor či Teatet. Jako hosté vystoupila nejprve dechová hudba Galička, hlavní hvězdou večera byli David Stypka
& Bandjeez a nejslavnější hity skupiny Team nám

zazpívali kluci ze Slovenska – Team Revival Martin. Samozřejmě nesmělo chybět poděkování významným členům TJ
Řepiště. Úplný závěr sobotního programu patřil rockové
kapele Sagar, která svým vystoupením ukončila tento den.
Celý den probíhal také doprovodný program. Pro děti byl
k dispozici například skákací hrad, elektrické tříkolky, anebo
ukázka výcviku psů skupiny Fron Fighter. Velmi zábavnou
formou nám předvedla a představila dravé ptáky sokolnická
skupina Nyctea, později nechyběla ani ukázka hasičské techniky našeho Sboru dobrovolných hasičů Řepiště.
Nedělní část obecních slavností každoročně patří symfonickému orchestru Moravskoslezské Sinfoniettě. Na podiu zazněla především vážná hudba, a to v různých kombinacích. Ke slyšení bylo například propojení vážné hudby
s rockovou kapelou Marian&333, dále také kombinace

Páteční Folklorní vystoupení
12
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s elektronickou hudbou v podání Housegen. Jako vždy
hudebníci předvedli nevídaný koncert. Nádhernou tečkou
celých slavností bylo ztvárnění jedné z nejznámějších písní
Freddyho Mercuryho a Montserrat Caballé – Barcelona –
v podání Vojtěcha Malchárka a Oldřišky Honsové.
Velké díky patří všem, kteří se jakkoli podíleli na hladkém
průběhu Obecních slavností a byli nám oporou, respektive

všem členům Sportovní a kulturní komise, Sboru dobrovolných hasičů Řepiště, pracovní četě Obecního úřadu
a spoustě dalším, jejichž seznam by vydal na celou stránku,
bez nich by tyto slavnosti nebylo možné uspořádat.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další ročník
Obecních slavnosti Řepiště.
Roman Tomica, Sportovní a kulturní komise

Sobotní Obecní slavnosti

Nedělní Moravskoslezská Sinfonietta
13
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Školní družina na výletě v Českém ráji
dvoří zámku na Valdštejnově náměstí. Ocitli jsme se v interaktivním prostředí příběhů o loupežníkovi Rumcajsovi,
Mance a Cipískovi. Pomocí různých mechanismů děti uváděly obrázkové modely do pohybu. Prošly si také Rumcajsovu ševcovnu v malém domku, kde se nacházela Rumcajsova ševcovská dílna, Mančina zahrádka a Cipískovo ZOO.
Posledním cílem družinové výpravy bylo zastavení
v Miletíně. Po výborném obědě a načerpání energie ve
velmi příjemném prostředí, byla pro děti připravena exkurze v továrně na výrobu Hořických trubiček. Následoval
vtipný výklad historie výroby trubiček, nahlédnutí do výrobny oplatků, ochutnávání trubiček a na závěr si všechny
děti vyrobily svou vlastní Hořickou trubičku.
I přes technické problémy autobusu jsme v pořádku
přijeli zpět do Řepišť, kde na spokojené děti, plné dojmů
a zážitků, netrpělivě čekali jejich rodiče.
Chtěli bychom pochválit všechny děti, které se výletu
zúčastnily a poděkovat rodičům a sponzorům za finanční
příspěvky na tuto akci.
Poděkování za sponzorské dary na výlet pro školní družinu:
• Ing. Pavel Stachiv, DRÁŽNÍ REVIZE S. R. O – OSTRAVA. Již po druhé věnoval školní družině finanční částku pro aktivity školní družiny
• Bc. Renáta Petroncová – sponzorský dar od Dopravního závodu 5, ZOOS KOVO, MITTAL STEEL – OSTRAVA
• Rodiče Kuby Bednáře – sponzorský dar od firmy ENESPO, s. r. o.
• Rodiče Aničky a Borka Konečných Zollezi – poskytli
ŠD soukromý finanční dar

Děti od první do páté třídy, navštěvující školní družinu,
zavítaly v rámci dvoudenního výletu, který se konal 6.6 –
7. 6. 2019, do Českého ráje. Ve čtvrtek ráno zaplnily autobus a vydaly se společně s vychovatelkami a jednou
maminkou za poznáním Královehradeckého kraje.
První den jsme navštívili hrad a zámek Staré Hrady,
kde jsme si prošli dva pohádkové okruhy čaroděje Archibalda. Průvodkyně čarodějnice nás provedla zámeckým
pohádkovým sklepením, palácem plným skřítků, draků,
víl, obrů, vodníků i čertů, jejichž příběhy děti se zaujetím
sledovaly. Škola létání na koštěti nás zavedla k druhému
pohádkovému okruhu. Na hradní pohádkové půdě se zabydlely kouzlobabky, skřítkové a strašidla a byla zde k vidění také čarodějná prádelna a mydlírna.Za prohlídku také
stála Čarodějná bestyjola, kterou obývaly černé kozy,
ovečky, králíčci, slepičky a další zvířátka. Po tomto vzrušujícím programu na děti čekala nejen výborná večeře, ale
také ubytování a nocleh ve 20 km vzdálené Sobotce.
Druhý den po snídani a úklidu pokojů jsme zavítali do
města Jičína a navštívili Rumcajsův svět Radka Pilaře v ná-

Všem rodičům přejeme krásné, pohodové léto a dětem
veselé prázdniny plné zážitků. Budeme se na Vás opět
těšit v příštím školním roce.
Vychovatelky školní družiny

Teatet Řepiště slaví 5 let své existence
zámku pod záštitou starosty Paskova, pana Petra Baďury.
Společně s kapelou Lucky Band jsme udělali kus krásné
práce a tento koncert řadíme k těm pocitově nejlepším!
Začátek dubna byl pro nás ve znamení módy. V takřka
domácím a příjemném prostředí Divadla Nadšených Amatérů, pod vedením Luďka Lednického z Frýdku-Místku,
jsme zpříjemnily našimi vokálními vstupy módní přehlídku
Frýdecko-Místeckého butiku Moda Lena.
Na druhý květnový svátek jsme vyjely směr Brušperk.
Smíšený pěvecký sbor Lašan nás pozval na svůj „Jarní
koncert v podloubí“. Po perfektním výkonu sboru nastala
obava, jestli se publikum nerozejde. Obavy ale brzy vzal
vítr. Neodešel nikdo, naopak. Po vytleskaném přídavku
jsme se se všemi ještě dlouho loučily.
Rovněž se nám dostalo pocty zazpívat na svatbě jednomu sympatickému páru z Řepišť. Snad jsme jim jejich

Náš (k)vokální soubor Teatet se od začátku letošního,
pro nás narozeninového roku téměř nezastavil. V lednu
jsme přijaly pozvání do známého hudebního klubu Stolárna ve Frýdku-Místku, kde jsme se zúčastnily rozmanité
akce „Muzikantská slezina“, pořádané úspěšnou a jedinečnou kapelou Šuba Duba Band, vedenou uměleckým
vedoucím a trumpetistou – Karlem Jirglem. Na této šou se
objevilo hned několik kapel různorodých žánrů a i když se
zdálo, že tam nezapadnem, opak byl pravdou.
Pozvánka na březnovou oslavu pětiletých narozenin výborné řepišťské kapely Lucky Band nás nastartovala ke zvýšenému zkouškovému období, jelikož jsme se během necelých dvou měsíců musely naučit několika novým písním vše
ve sborové úpravě Lukáše Havíře, kapelníka a klavíristy Lucky
Bandu. Nás to ale nesmírně bavilo a jsme skutečně poctěny,
že nás Lukáš oslovil. Koncert se uskutečnil v Paskově na
14
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svatební den zpříjemnily a do společného života přejeme
hromadu štěstí a vzájemné lásky.
Chtěly bychom poděkovat Svatomichaelskému pěveckému sboru za pozvání na dva koncertní výjezdy do
Orlických hor a do Znojma!
Obecními slavnostmi dne 15. 6. 2019, kde nás na klavír doprovodil i výborný, řepišťský muzikant Lukáš Havíř,
jsme zakončili koncertní půlrok a o prázdninách jsme si
naordinovaly tvůrčí volno. Nicméně zahálet nebudeme.
V rámci oslav 50. výročí od založení profesionálního hasičského sboru ve Frýdku-Místku, jsme dne 14. září 2019
HZS MSK pozvány ke třem koncertním vstupům. První se
bude konat od 10 hodin přímo v Basilice Panny Marie, kde
nás čeká svěcení nového praporu. Po mši se oslava pře-

sune na náměstí. Tam se veřejnosti od 12:00 opět představíme a náš program zakončíme od 13:30 vystoupením
ve společenském sálu Frýdeckého zámku. Budeme moc
rády, když přijdete podpořit svou návštěvou nejen nás,
ale hlavně všechny skvělé hasiče! ☺

S dostatečným předstihem si Vás dovolujeme pozvat na náš benefiční koncert

e Předvánoční Máňozpěvy e

který se uskuteční 29. listopadu 2019 ve Společenském domě s restaurací U Máně, a na kterém
nám jako host vystoupí u nás i celosvětově uznávaný muzikant Radim Zenkl. Na tomto koncertě
oficiálně oslavíme své páté narozeniny a možná bude i dort! Všichni budeme moc rádi,
když si nás přijdete poslechnout a přispějete finančním obnosem na dobrou věc.
Děkujeme za Vaši dosavadní přízeň! Váš Teatet

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
V Týdnu knihoven ve dnech 1. a 4. října 2019 platí:
• Amnestie dlužníkům knih – nebudeme posílat upomínky a všechny upomínky budou prominuty
• noví čtenáři budou přihlášeni zdarma – nebudou platit
registrační poplatek do konce roku 2019
• prodej starších vyřazených knih za 2 Kč/kus
• možnost zhlédnutí prodejní výstavy obrazů V. Kalach

Vážení čtenáři a návštěvníci,
dovolujeme si vás pozvat na novou výstavu Prvorepublikové knihovnictví, která je putovní a vznikla v rámci
oslav 100. výročí přijetí prvního knihovnického zákona
z roku 1919. Obsahuje dobové materiály z období první
republiky, které vás seznámí nejen s významnými osobnostmi knihovnictví našeho regionu, ale také s provozem
knihoven a dalšími zajímavostmi. Výstava potrvá do
30. srpna 2019. Od 3. září do 18. října se můžete přijít
podívat na výstavu obrazů výtvarnice Vladimíry Kalach.
V sobotu 7. září 2019 se uskuteční zábavné odpoledne
pro děti od 6 do 12 let v rámci Krmášových slavností od 15
do 18 hodin. V knihovně si děti mohou zasoutěžit o drobné
odměny nebo si mohou jen přijít zahrát deskové hry. Téma
letošního zábavného odpoledne zní Kam létal Albatros?
V týdnu od 30. září do 6. října 2019 se uskuteční celostátní akce Týden knihoven, 23. ročník, kterou pořádá Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR na podporu četby
a knihoven. Připravili jsme program jak pro děti z MŠ a ZŠ,
tak i pro dospělé. Srdečně vás zveme na besedu se spisovatelkou Markétou Harasimovou, jejíž téma bude Problém
zvaný domácí násilí (na motivy knihy Purpurové doteky), která se uskuteční ve středu 2. října v 17:00 hodin v knihovně.
Pro žáky základní školy 1. třídy a děti z mateřské školy spisovatelka Markéta Harasimová uskuteční besedy 3. října od
8 a 9 hodin na téma KOČKOHRÁTKY S KOČIČKOU ŤAPIČKOU (na motivy knižní novinky Z deníku kočičky Ťapičky).

V měsíci říjnu plánujeme pro žáky 2. třídy tradiční akci
nazvanou Pasování druháků.
Srdečně vás zveme na besedu pro veřejnost s Janou
Mlčochovou na téma o zdraví v úterý 29. října v 17:30 hodin. Vstupy na besedy jsou zdarma.
Doufáme, že se vám naše plánované kulturní akce
budou líbit a těšíme se na vás.
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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Seniorské okénko
Letošní rok je již za svou polovinou, ale musíme si ještě
připomenout poslední květnový pátek, kdy naši senioři vyjeli na zájezd do Brodku u Konice podívat se do přírodní
lékárny fy Naděje, kde si vyslechli přednášku známé léčitelky p. Mgr. Jarmily Podhorné a také si zakoupili některé
jejich produkty. Pak ještě navštívili Čechy pod Kosířem,
kde si prohlédli zámek a prostory zámecké zahrady.
Další, tentokrát dvoudenní zájezd jsme uskutečnili spolu se Svatomichaelským pěveckým sborem začátkem června, kdy jsme vyjeli do východních Čech. Podívali jsme se
na Masarykovou chatu u česko-polské hranice, navštívili
jsme známá poutní místa Neratov s krásným kostelem, Horu
Matky Boží u Králík a ČM Fatima Koclířov u Svitav. Prohlédli jsme si i zámek v Litomyšli a zámeckou zahradu. Svatomichaelský pěvecký sbor měl v některých památkách naplánován svá vystoupení, a my jsme vždy byli jejich věrný
“fan klub“. Prožili jsme krásné dva dny plné zajímavostí.
Oba tyto zájezdy se uskutečnily v rámci „Programu na podporu zdravého stárnutí“, který organizoval a vedl projektový manažer pan Miroslav Lysek. Patří mu naše poděkování.
Na pozvání Domu dětí a mládeže Vratimov se 5. června naši senioři zúčastnili v prostorách DDM Divadelního
festivalu, který pak pokračoval zahradním Mezigeneračním
piknikem. Dne 22. června se konalo v řepišťské tělocvičně
závěrečné vystoupení Festivalu nejmenších houslistů, kde
rovněž přišli naši senioři a obdivovali výkony dětí v hraní
na smyčcové nástroje.
Na středu 26. 6. 2019 jsme se všichni těšili, protože
projít si Stezku Valašku na Pustevnách chtěl každý, který
na rozhledně ještě nebyl. Protože počasí bylo nádherné,
tak si někteří vyšlápli až na Radhošť, či se šli jen vyfotit
s Radegastem. Pak autobus zamířil na Soláň, udělali jsme
malou vycházku, občerstvili se a pak spokojeni zamířili
zpět domů. Cestu nám zpestřoval p. Ing. Tomáš Staníček
vyprávěním zajímavostí projížděné oblasti.

Klub seniorů v Krmelíně pořádal v sobotu 27. 7. taneční odpoledne s opékáním steaků a ochutnávkou domácích
koláčů. Někteří naši členové jejich pozvání využili a byli
ochutnat.
Připravované akce:
Pátek 20. 9. 2019 – Obecní úřad Řepiště připravuje
v rámci akce Den seniorů výlet do Kunčic pod Ondřejníkem
– prohlídka dřevěného kostela a dalších zajímavostí, po
návratu do Řepišť se všichni výletníci ještě zúčastní kulturního programu zaměřeného na vystoupení amatérských
divadelních souborů ve Společenském domě U Máně.
Bližší informace ještě obdržíte.
Středa 25. 9. 2019 – celodenní zájezd do Polska.
Podíváme se do města Wisla, kde je zajištěna prohlídka
zámku GÓRNY, což je rezidence polských prezidentů.
Pro vstup do zámku je nutné nahlásit důvěrnicím č. OP
do konce srpna. Podíváme se na skokanský můstek
A. Malysze (možnost výjezdu lanovkou). Dále pojedeme
do lázeňského města USTROŇ (zde možnost pozdního
oběda). Doporučujeme vzít si jídlo na cestu a cca 50 zlotých na útratu (lanovka, oběd).
Odjezd: Rakovec 7.00 hod., OÚ 7.30 hod.
Cena zájezdu: 300 Kč (nevratná)
Čtvrtek 10. 10. 2019 – bowling Rakovec, začátek
v 13.30 hod.
Středa 13. 11. 2019 – Čaj o páté v 16 hod.
V polovině října (asi 16.-17.) plánujeme dvoudenní zájezd na jižní Moravu s prohlídkou Valtického podzemí,
návštěvou vinného sklepa a dalších místních zajímavostí.
Abychom zjistili Váš zájem, přihlaste se předběžně u svých
důvěrnic.
Pro naše členy, kteří pracují s počítačem, jsme zřídili
facebookové stránky na adrese: https://www.facebook.
com/SenioriRepiste/, aby jste měli kdykoliv přehled o dění
v Klubu seniorů.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá

Letošní opékání párků ve čtvrtek 11. 7. se nám vydařilo. Počasí přálo, rakovečtí senioři nám ostatním připravili voňavé klobásky, krásné odpoledne a posezení při
kytaře. Účast byla jako každoročně veliká.
16
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Výlet mladých hasičů SDH Řepiště
Pro letošní výlet mladých hasičů jsme si zvolili malebnou podhorskou vesnici Komorní Lhotku. Ubytováni jsme
byli v penzionu Zátiší, kde jsme v horkých dnech využili
hlavně venkovní bazén.
Tématem výletu bylo „Horolezci, horolezkyně a horolezčata…“ Vznikly nám skupiny Tarzani, Horalky a Skálotřasi, které po celou dobu mezi sebou soutěžily.
V sobotu dopoledne jsme si udělali túru na Godulu a v odpoledních hodinách jsme hráli bojovou hru o poklady. Neminula nás ani přednáška o chování a bezpečnosti v horách a na skalách, neboť v neděli nás čekaly cvičné skály
bývalého pískovcového lomu Godula, kde jsme si vyzkoušeli lezení s jištěním. Odpoledne si každá skupina opět
připravila ohniště, abychom si mohli v kotlíku uvařit večeři. A abychom měli co vařit, museli jsme si v lese ulovit
zvířátka (plyšová), ve kterých byly pro každou skupinu
uloženy recepty. Děti se ujaly úkolu zodpovědně a uvařily
si Džuveč s lilkem, Džuveč s vepřovým a okurkem a Džuveč s červenou řepou. Všem moc chutnalo. Poslední den

jsme ještě hráli olympijské hry a po ukončení a rozdání cen
jsme všichni odjížděli spokojeně domů.
Za kolektiv mladých hasičů SDH Řepiště
Pavla Polachová
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Soutěž mladých hasičů v Řepištích
Další ročník soutěže MSL MH, která se konala v sobotu 22. 6. 2019, máme úspěšně za sebou.
Soutěž proběhla v novém prostoru u tělocvičny, kde
se průběžně sjelo víc než 50 družstev mladých hasičů.
V kategorii mini soutěžila 3 družstva a dort, který nám
věnovala paní Zuzka Brodová, si vybojovali miníci z Malenovic.
Dále se soutěžilo v kategorii mladších žáků, kde náš
sbor zastupovala dvě družstva, a v kategorii starších žáků
jedno družstvo. V kategorii dorostu jsme měli také zastoupení a naši dorostenci se umístili na 3. místě.
Pozvání také přijali mladí hasiči z družební obce Vavrečka, se kterými jsme ještě po soutěži strávili spolu

s našimi členy a rodiči mladých hasičů pěkné odpoledne.
Soutěžním družstvům děkujeme za účast a zdárný
průběh soutěže.
Našim členům i mladým hasičům a rodičům děkujeme
za pomoc jak při přípravách, tak po celou dobu konání
soutěže.
Poděkování patří také sponzorům Potraviny Bednář,
Lašská pekárna Řepiště, firma Dante – p. Šadibol a hlavně velké díky obci Řepiště za věnování cen do soutěže
a poskytnutí sportovního areálu u tělocvičny, který využíváme celoročně.
Za SDH Řepiště Pavla Polachová

TJ Řepiště - STARŠÍ ŽÁCI
Starší žáci pod vedením trenéru Rostě Pikonského
a Lukáše Hyblíka odehráli městskou soutěž Ostrava. A to
s VELKÝM ÚSPĚCHEM, vždyť v nabité konkurenci obsadili 1. MÍSTO a stali se tak lídrem tabulky.
S bilanci NEJLEPŠÍHO TÝMU na domácím hřišti kde
získali 22. bodů s celkových 40. bodů.
V minitabulce utkání na venkovních hřištích jsme skončili na 5. místě s 18. body, ale moc jsme nezaostali za Klímkovicemi, které získali na venkovních hřištích o 2. body více
a tuto minitabulku vyhráli. Jenže my jsme CELKOVÍ VÍTEZI!!
Navíc s nejmenším počtem obdržených gólů!!! Vždyť
v 21. utkáních dostali jen 50. gólů. Což je v průměru
2,3 gólu na zápas. V tomto ohledu se na tom nejvíce podílel v bráně Petr Košťál, v obraně pak Adam Roleček,
Vašek Navrátil, Vašek Mojžíšek a v zimě přestoupivší
do Frýdku Místku Filip Pikonský.

V záloze tvořili hru a bojovali Matyáš Harok, Kuba
Nelhübel, Filip Tichý, Filda Křivánek, který se ke konci
sezóny zranil a Damián Štach, který jako nová posila byl
velkou osobnosti v bojovnosti a příkladem pro ostatní!
V útoku se pak střídali Bobeš Kursa, který se stal
nejlepším střelcem a Vojta Biedroň, který vypomáhal
i mladším žáčkům. V týmu působí a trénují také, Pavel
Záruba, Ondra Sysala a Barča Hyblíková.
JEŠTĚ JEDNOU BYCH CHTĚL VŠEM HRÁČŮM
PODĚKOVAT ZA SKVĚLÝ VÝKON KTERÝ PODÁVALI
BĚHEM CELÉ SEZÓNY ZA 1.MÍSTO A ZA SKVĚLOU
REPREZENTACI ŘEPIŠŤSKÉHO FOTBALU! PŘEJEME
TAKÉ TRENÉRŮM ZA JEJICH PRÁCI, ABY TYHLE
USPĚCHY ZOPAKOVALI, TŘEBA UŽ V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ.
18
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Rozpis – podzim 2019
Rozpis - muži "B" Řepiště - 3. třída, sk. A - podzim 2019

Rozpis CANIS I. B třída sk. B - muži - podzim 2019
kolo den + datum

čas

doma - venku

kolo den + datum

čas

doma - venku

2.

Ne 11.8.2019

17.00 Bohuslavice - Řepiště

5.

So 31.8.2019

3.

So 17.8.2019

17.00 Řepiště - Svinov

6.

So 7.9.2019

16:00 Polanka - Řepiště B

4.

Ne 25.8.2019

17.00 Kozmice - Řepiště

7.

Ne 15.9.2019

16:00 Řepiště B - Rychvald

5.

So 31.8.2019

16.30 Řepiště - Šilheřovice

8.

Ne 22.9.2019

16:00 Řepiště B - Hrabůvka

6.

So 7.9.2019

16.00 Darkovice - Řepiště

9.

So 28.9.2019

15:30 Pustkovec - Řepiště B

7.

So 14.9.2019

16.00 Řepiště - Slavoj Rychvald

10.

Ne 6.10.2019

15:00 Řepiště B - Klimkovice B

8.

Ne 22.9.2019

16.00 Strahovice - Řepiště

11.

Ne 13.10.2019 15:00 Hrabová B - Řepiště B

9.

So 28.9.2019

15.30 Řepiště - Chuchelná

2.

Ne 20.10.2019 14:00 Řepiště B - Pustkovec B

10.

So 5.10.2019

14.00 Ostrava - Jih - Řepiště

3.

So 26.10.2019 11:30 Klimkovice B - Řepiště B

11.

So 12.10.2019 15.00 Řepiště - Klimkovice

4.

Ne 4.11.2019

12.

So 19.10.2019 14.00 Hrabová - Řepiště

1.

So 9.11.2019

13.

So 26.10.2019 14.00 Řepiště - Krásné Pole

1.

Ne 3.11.2019

Řepiště B - VOLNO

14:00 Řepiště B - Hrabová B
Hrabůvka - Řepiště B

14.00 Hať - Řepiště

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

KALENDÁŘ AKCÍ
			

7. 9.			

ZASTÁVKA – volný čas

od 15:30 do 18:00

			
			

16. 9. – 20. 9.
28. 10. – 30. 10.

UKÁZKOVÝ TÝDEN
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

zahájení činnosti kroužků
nejsou kroužky

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

HURÁ PRÁZDNINY
V úterý 25. června jsme připravili pro děti 1. stupně
základní školy Řepiště bezpečnostní akci „Hurá prázdniny“. Byl krásný slunečný den. Děti si vyzkoušely první
pomoc, např. zástava dechu, ošetření oděrek nebo zlomenin. Následovalo „opáčko“ z bezpečnostních pravidel,
které probíhalo na stanovišti BESIP. Oblíbenou zastávkou
byla interaktivní hra „Hurá do provozu“. Nakonec si děti
zahrály nové sportovní hry, např. „Pukec“.

Děti odcházely s drobnými dárky od Besipu a ochrannými předměty proti sluníčku.
Pedagogický doprovod i děti hodnotily celou akci
kladně a všem dětem přejeme hezký zbytek prázdnin bez
úrazů.
Děkujeme obci Řepiště, která byla finančním partnerem akce.
za DDM Vratimov
Renáta Míčková
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Dům dětí a mládeže Vratimov pobočka ŘEPIŠTĚ
nabízí ve školním roce 2019/2020 zájmové útvary
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v tělocvičně, třídě ZŠ a sále společenského domu U Máně.
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2019.
Bližší informace a přihlášky od 2. 9. 2019 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz

Taneční klub Bailarinas	

Natálie Šavarová, Pavlína Hlavatá

6 – 14 let
Pondělí 16:00 – 17:30 hod. – sál Společenský dům U Máně
Přijďte mezi nás! Připravujeme zajímavé taneční choreografie, plánujeme soutěže a vystoupení pro širokou veřejnost. Balet, gymnastika, sestavy s hudbou, sóla, dua, malé i velké formace.

Badminton III. - pokročilí

Petr Nademlejnský
12 – 18 let
Pondělí 17:00 – 18:00 hod. - velká tělocvična
Základní pravidla hry, fyzická příprava, hra fair-play, rozvoj postřehu a pohybových schopností. S sebou - vlastní raketu a sálovou obuv.

Badminton I. – začátečníci (noví členové)

Bc. Marcela Grácová, Richard Klímek
8 – 12 let
Úterý 14:30 – 15:30 hod. - velká tělocvična
Základní pravidla hry, fyzická příprava, hra fair-play, rozvoj postřehu a pohybových schopností. S sebou - vlastní raketu a sálovou obuv.
20
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Badminton II. – mírně pokročilí (stávají členové)

Bc. Marcela Grácová, Richard Klímek
9 – 15 let
Úterý 15:30 – 16:30 hod. - velká tělocvična
Základní pravidla hry, fyzická příprava, hra fair-play, rozvoj postřehu a pohybových schopností. S sebou - vlastní raketu a sálovou obuv.

Mažoretky Žížalky

Anna Grossmannová
5 – 10 let
Úterý 17:00 – 18:00 hod. - malá tělocvična
Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy. Děti v druhém školním pololetí se účastní vystoupení na veřejnosti. Přijímáme nové zájemkyně o mažoretkový sport 

Sportovky

Klára Pastorková

6 – 10 let
Čtvrtek 16:00 – 17:00 hod. - velká tělocvična
Budeme rozvíjet pohybové schopnosti, smysl pro fair play, znalost pravidel sportů. Nepůjde jen o fotbal a florbal.
Naučíme se základy např. baseballu a dalších sportů.

Hrátky na klavír I. 

Mgr. Hana Kukučková

Pátek 15:00 – 16:00 hod. – třída ZŠ
Pouze pro členy z loňského školního roku.

Hrátky na klavír II.

Mgr. Hana Kukučková

Pátek 16:00 – 17:00 hod. – třída ZŠ
Pouze pro členy z loňského školního roku.

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“

ZASTÁVKA
VOLNÝ ČAS

v termínu 16. 9. (pondělí) – 20. 9. (pátek)

ŘEPIŠTĚ

• 		kroužky dle platného rozvrhu
			viz. www.ddmvratimov.cz
• 		možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
• 		možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

7. 9. 2019
15:30 - 18:00

nabídka kroužků, hry,
soutěže, skákací hrad
za každého počasí

Věra Pacíková
// 734 443 694
// v.pacikova@ddmvratimov.cz
Dům dětí a mládeže
Vratimov
Frýdecká 377/61 //
www.ddmvratimov.cz
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www.REPISTE.eu

KRMÁŠOVÁ SLAVNOST ŘEPIŠTĚ 2019
sobota 7.9.2019, 15:30 hod
areál u osvětového domu

Vlaštovičky se slétají
a na dráty usedají,
mezi sebou štěbetají,
že na cestu se vydají,

zábavné odpoledne
v místní knihovně
a další atrakce pro děti
vyhlášení výsledků
soutěže o nejlepší pálenku

Dobře tady, dobře všude,
v tomto kraji mrznout bude!
Máme svoje tradice,
strávit zimu v Africe.
Ale než se tam vydáme,
do zobáčku ještě dáme,
támhle kousek jitrničky
a kapičku slivovičky!

Přátelské posezení
v sobotu odpoledne
nám zpříjemní
slovem, hudbou
a dobrými nápady
známý bavič Bob Kubis

Když v Řepištích krmáš je,
to se každý raduje.
Máma, táta i ten ptáček,
rád si smočí svůj zobáček!

Večer nám zahraje
Václav Fajfr&Acustrio
neděle 8.9.2019
v 10:45 hod
slavnostní mše
v sále
společenského
domu u Máně

pátek 6.9.2019
soutěž o nejlepší pálenku
„Konečného kalíšek“
sběr vzorků do 12:00
na Obecním úřadě
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Město Paskov a Obec Řepiště ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí zvou na

DNY REGIONŮ SLEZSKÁ BRÁNA A OLEŠNÁ
A VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK 2019
PÁTEK 20. ZÁŘÍ 2019 – 16:00 – 19:30
ŘEPIŠTĚ – SPOLEČENSKÝ DŮM U MÁNĚ

5. ROČNÍK

16:00 Školní družina ZŠ Paskov „MECHULÁCI“ (vedoucí: Lenka Michálková)
16:30 Divadélko za školou při Domu děti a mládeže Vratimov „ZAMILOVANÝ SHREK“
(vedoucí: Pavlína Kožušníková, Lenka Parmová)
17:30 Komorní divadlo Arté „LEŽ“ – KOMEDIE O PRAVDĚ A LŽI OD FLORIANA ZELLERA
(hrají: Jakub Vašek, Lucie Okonová, Aneta Porubová, Richard Žilmen, režie: Jakub Vašek)

SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019 14:00 – 18:45
PASKOVSKÝ ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK

HUDEBNÍ, PĚVECKÉ A TANEČNÍ SOUBORY

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK

Místní potravinářské a zemědělské produkty
Tvorba místních výtvarníků a řemeslníků
Publikace a propagační materiály s regionální tematikou

14:00 Zahájení
14:10 Smyčcový orchestr a cimbálové muziky
Vrzuška a Malina ZUŠ Vratimov
15:10 Mažoretky skupiny ZIK-ZAK při DDM Vratimov „1“
15:15 Dětský folklorní soubor Paskovjanek
15:45 Mažoretky skupiny ZIK-ZAK při DDM Vratimov „2“
15:50 Mažoretky skupiny ZIK-ZAK při DDM Vratimov „3“
16:00 Dechový orchestr ZUŠ Vratimov
17:15 Bluesrocková kapela Dobráci od Kosti

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VÝSTAVY

DOPROVODNÝ PROGRAM

Zábavné atrakce: skákací hrad, program DDM Vratimov pro děti.
Stánky s občerstvením.

www.mesto-paskov.cz
www.repiste.eu

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana
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• Galerie erbů držitelů Paskova
• Stálá expozice k dějinám Paskova
• Edmund Reitter a jeho svět
• Modely dřevěných kostelů kaplí a zvoniček Těšínska
a severovýchodní Moravy Jana Blizňáka
• Sezonní výstavy podzimní výstavní sezóny

www. slezskabrana.cz
www.ddmvratimov.cz

Řepiště
Společenský dům s restaurací U Máně
Bývalý hostinec U Máně byl několik let zavřený a chátral. Historický
objekt byl po revoluci vrácen dědičce původních majitelů. V průběhu
let měnil vlastníky a nájemce a jeho technický stav se zhoršoval. Obec
dlouhodobě postrádala zázemí pro společenský život. Od roku 2010, kdy
obec postavila tělocvičnu, probíhaly společenské akce provizorně právě
zde. O čtyři roky později zastupitelé využili příležitosti a výhodně koupili
bývalý hostinec se sálem v centru obce. Opravená budova hostince byla
opětovně uvedena do provozu v červnu 2018. Objekt slouží občanům
jako vesnický společenský dům s kulturním sálem a přísálím. V budově
se nachází kvalitní restaurace s kuchyní. Po dobu rekonstrukce místního
dřevěného kostela sv. Michaela archanděla v roce 2019 se v sále konají
nedělní mše svaté.
Foto: roman polášek

Moravskoslezský kraj

Má vlast

CESTAMI PROMĚN
2019/2020

období realizace:
červen 2017 – červen 2018
iniciátor proMěny:
Obec Řepiště

Vrbno p. P.

autor projektu:
Ing. arch. Petr Lichnovský
(studie)
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. (projekt)

Bruntál
Rýmařov

Krnov
Opava

Bohumín

Hlučín
Ostrava

Orlová
Havířov

Řepiště
Odry

Frýdek-Místek

Kopřivnice

Nový Jičín
Frenštát p. R.

Karviná
Český Těšín
Třinec

Tato proměna je vystavena na 10. ročníku
národní putovní výstavy
Má vlast cestaMi proMěn, kterou pořádá
Asociace Entente Florale – Souznění CZ,
v partnerství s kraji České republiky.
Vystavené proměny můžete vidět
na mnoha místech Česka:
www.cestamipromen.cz/putovani

Až do 30. 3. 2020 hlasujte o nejlepší proMěně na www.cestamipromen.cz/hlasovani
POŘÁDAJÍ

HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

SPOLUPRACUJÍ
www.vysehradskyzahradnik.cz

Asociace
Entente Florale CZ

Souznění
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