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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 11.12.2019 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
226. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana
Romana Tomicu a pana Lukáše Zárubu a ověřovateli
zápisu paní Hanu Slívovou a pana Josefa Kukučku.
227. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 30.11.2019,
informace z dílčího přezkumu hospodaření,
4. Zprávy výborů,
5. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, zpráva o realizaci projektu,
6. Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa, zpráva o průběhu realizace projektu,
7. Výběr provozovatele kanalizací obce Řepiště, výše
stočného, připojování obyvatel na kanalizace,
8. Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení - schválení realizace
projektu, výběr dodavatele,
9. Informace o ostatních projektech obce,
10. Provoz pěstitelské pálenice, změna cen,
11. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2018/2019,
12. Výběrové řízení na praktického lékaře, záměr pronájmu ordinace v Řepištích,
13. Obecně závazné vyhlášky:
- č. 1/2019 o místním systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- č. 2/2019 o místním poplatku ze psů,
- č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad,
14. Dotace z rozpočtu obce,
15. Převody pozemků do majetku obce,
16. Dopravní obslužnost obce v r. 2020,
17. Plán sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2020,
18. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným místostarostům,
19. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
20. Různé,
21. Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019,
22. Rozpočtové provizorium na rok 2020 a příprava
rozpočtu na rok 2020,
23. Závěr.
228. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
obce ze dne 25.9.2019.
229. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 30.11.2019:
celkové příjmy: 62.429.326,74 Kč 81,25 % rozpočtu
celkové výdaje: 93.787.609,74 Kč 66,42 % rozpočtu

saldo (rozpočtový schodek): 31.358.283,- Kč.
230. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2019 ze
dne 7.10.2019.
231. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 3.12.2019.
232. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 10.12.2019.
233. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ , informaci o výsledku auditu Ministerstva financí
ČR a informaci o výsledku kontroly České inspekce
životního prostředí.
234. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši daru na
investici pro vlastníky rodinných domů fyzické osoby na připojení jejich nemovitosti na vybudovanou
splaškovou kanalizaci ve výši 5.000,- Kč za každou
připojenou nemovitost připojenou do 30.6.2020.
235. Zastupitelstvo obce Řepiště si vyhrazuje právo případně navýšit výši daru na investici pro vlastníky rodinných
domů fyzické osoby na připojení jejich nemovitosti na
vybudovanou splaškovou kanalizaci za každou připojenou nemovitost připojenou do 30.6.2020 u připojení,
které jsou příliš dlouhé či technicky náročné, a to
na základě individuální žádosti vlastníka nemovitosti
podložené odůvodněním.
236. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
připravit podklady a zajistit realizaci předání dokumentací domovních přípojek a poskytnutí darů na
investici připojení nemovitostí na splaškové kanalizace
majitelům nemovitostí.
237. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa“, vydání změnového rozhodnutí o poskytnutí
dotace z OPŽP, posunutí termínu dokončení projektu
a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.
238. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje na základě
rozhodnutí o výběru provozovatele kanalizace obce
Řepiště č. R093/2019 ze dne 18.10.2019 v koncesním
řízení, po kladném stanovisku Ministerstva financí ze
dne 7.11.2019, na základě výsledku kontroly SFŽP
ze dne 11.12.2019 a na základě předchozího zveřejnění záměru pachtu kanalizací č. R112/2019 ze dne
21.11.2019 uzavření smlouvy o nájmu a provozování
kanalizací se společností Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, dle
přílohy; na dobu určitou do 31.12.2029, nájemné pro
rok 2020 je stanoveno ve výši 61.380,- Kč bez DPH.
239. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši stočného
(voda odvedená) pro obec Řepiště pro rok 2020 ve
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výši 43,47 Kč/m3 (bez DPH), tj. 49.99 Kč/m3 (vč. 15 %
DPH) s účinností od 1.1.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení“ o předpokládaných
nákladech 50 mil. Kč vč. DPH a dobou realizace do
konce července 2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise na základě protokolu
o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy
u veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení“ účastníka společnost
BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem: Bruzovice 88,
739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, který předložil nejvýhodnější nabídku dle kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky, nejnižší nabídkovou cenu 43.132.418,16 Kč
bez DPH, tj. 49.602.280,88 Kč vč. DPH, a splnil veškeré
zákonné požadavky a požadavky zadavatele, a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným
účastníkem za podmínky, že předloží veškeré doklady
a splní veškeré úkony, které jsou požadovány jako
podmínka pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise na základě protokolu
o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, uzavřít v případě neposkytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy účastníkem
prvním v pořadí vybrat k uzavření smlouvy u veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zhotovitel Komunitního domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ účastníka, který se umístil
jako druhý, případně jako třetí v pořadí, pokud splnil
veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele,
a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které jsou požadovány
jako podmínka pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí úvěru
v max. výši 130 % předpokládaných uznatelných
nákladů projektu, které jsou 33.975.393,- Kč, maximálně tedy 44.168.010,90 Kč, a rozhodlo o uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru dle přílohy, úvěr na 25 let,
úroková sazba 50% 3-měsíčního PRIBORU.
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 informace o ostatních projektech obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o provozování pěstitelské pálenice obcí Řepiště,
plátcovství spotřební daně z lihu a o připravovaném
navýšení cen za pálení.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 dle
přílohy.

248. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o ukončení provozu ordinace praktického lékaře MUDr. Jana Šimečka v budově Obecního úřadu
Řepiště.
249. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání návrhu
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje na vyhlášení
výběrového řízení na poskytování služeb praktického
lékaře pro ordinaci v budově Obecního úřadu Řepiště
na ul. Mírová 178 v Řepištích a schvaluje vyhlášení
záměru pronájmu těchto nebytových prostor.
250. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle přílohy účinnou od 1.1.2020.
251. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů dle
přílohy účinnou od 1.1.2020.
252. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad
dle přílohy účinnou od 1.1.2020.
253. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
daru Slezské Diakonii, SAREPTA Komorní Lhotka,
IČ: 654685 na dofinancování provozních nákladů domova pro seniory v Komorní Lhotce ve výši 10.000,Kč na základě darovací smlouvy.
254. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi reklamní
plochy na sociálním voze pro Dětský domov bl. Marie
Antoníny Kratochvílové v Řepištích na 5 let od koupě
vozu za dohodnutou cenu ve výši 49.000,- Kč bez
DPH, tj. 59.290,- Kč vč. DPH na základě smlouvy
o prodeji reklamní plochy na sociální vůz uzavřené se
společností KOMPAKT spol.s r.o., Poděbrady.
255. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku parc.č. 14/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 76 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně
všech součástí a příslušenství, od prodávajících pana
… a paní …, bytem …, za sjednanou kupní cenu
5.320,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě
kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemky jsou
kupovány v obecném zájmu jako pozemky pod stávající místní komunikací ul. Úvozovou.
256. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 0523/2019/OD ze dne 26.2.2019
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti území obce Řepiště městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava
a.s. se Statutárním městem Ostrava, včetně rozsahu
spojů dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti
kraje pro linku MHD č. 915081 na období od 1.1.2020
do 31.12.2020 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2019
ve výši předběžného odborného odhadu v částce
842.053,- Kč.
257. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o zajištění dopravní obslužnosti obce v r. 2020.
258. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh
plánu sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2020 dle přílohy.
259. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
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odměny za výkon funkcí neuvolněných místostarostů
obce Řepiště nově s účinností od 1.1.2020 takto:
a) místostarosta Mgr. David Hrbáček
10.000,- Kč,
b) místostarostka paní Pavlína Kučerová 25.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozšiřuje rozsah úkolů pro
místostarostku obce paní Pavlínu Kučerovou o osobu pověřenou zastupovat Obec Řepiště při výkonu
funkce opatrovníka.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený
rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na rok 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený
Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region
Slezská brána na léta 2020-2022.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
z MAS Slezská brána, z.s..
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00669/2019/RRC o spolupráci
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ uzavřené s Moravskoslezským krajem dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje prominutí dluhů
a odpis pohledávek v celkové výši 18.546,- Kč dle
přílohy z důvodů, že úhrada pohledávek je běžnými
postupy nedosažitelná a že náklady spjaté s vymáháním pohledávek jinými postupy by přesáhly potencionální přínos z vymožených pohledávek.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu
č. 159/600/2019 k zajištění oprav a údržby veřejného
osvětlení obce Řepiště pro rok 2020 se společností
TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910,
Frýdek – Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.
Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2020 na 16 při
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úvazku 16, z toho jsou 2 místa pro provoz pěstitelské
pálenice a 2 místa jsou pro veřejně prospěšné práce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 4/2019 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 148.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 54.000,- Kč, snížení rozpočtového schodku
o 94.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
76.981.000,- Kč,
Výdaje celkem
141.248.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 64.267.000,- Kč,
Financování
64.267.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 64.267.000,- Kč
bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
a částečně půjčkou ze SFŽP.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská škola
Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční příspěvek pro rok 2019, aktualizace, ve výši 3.011.770,- Kč,
v tom odpisy ve výši 1.065.770,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést nejpozději k 31. 12. 2019 případně nezbytně nutné rozpočtové opatření na straně
příjmů a výdajů s tím, že rozpočtový schodek příjmů
a výdajů v rámci rozpočtového opatření může být
maximálně 1.000.000,- Kč. Ke krytí případného rozpočtového schodku se použijí prostředky z minulých
let. Na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva
bude toto rozpočtové opatření předloženo s řádným
zdůvodněním.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2020 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 8. zasedání zastupitelstva dne 19.2.2020
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepiště.

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Postup před zahájením realizace kanalizační přípojky:
Vlastník připojované nemovitosti se dostaví na Obecní
úřad Řepiště nejdříve od pondělí 2. března 2020, kde
podepíše s obcí darovací smlouvu (Ing. Libuše Žídková,
tel. 558 671 925, e-mail: zidkova@repiste.eu). Po podpisu
smlouvy mu budou předány následující dokumenty:
- Územní souhlas pro kanalizační přípojku
- Projektová dokumentace
- Souhlas obce s napojením na kanalizaci
- Žádost o zřízení kanalizační přípojky
- Kopie aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku
z katastru nemovitostí

V lednu 2020 byl vydán kolaudační souhlas na
splaškovou kanalizaci a rovněž bylo vydáno povolení
zkušebního provozu pro novou čistírnu odpadních vod
v naší obci. Na konci prosince 2019 byla uzavřena
smlouva o nájmu a provozování kanalizací se společností
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava, IČ: 45193665, která bude provozovatelem
kanalizací v obci. Jsou tedy splněny všechny požadavky
pro spuštění čistírny odpadních vod a napojování
nemovitostí. Toto napojování může vlastník nemovitosti
zrealizovat po vyřízení všech nutných dokladů a za
vhodných klimatických podmínek (předpoklad cca duben
2020).

Před realizaci kanalizační přípojky je nutno doručit na
zákaznické centrum provozovatele kanalizace – SmVaK,
a.s., Zákaznické centrum Frýdek-Místek, Beskydská
124, tyto dokumenty:
- Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky
- Kopii územního souhlasu
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- Kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí a snímku
z katastru nemovitostí
- Kopii vyjádření SmVaK (součástí projektové dokumentace
kanalizační přípojky)
- Souhlas obce jako vlastníka kanalizace s napojením na
kanalizaci

- Po schválení pokládky provozovatelem je možno
provést zásyp potrubí dle projektové dokumentace
a technických norem.

Na zákaznickém centru Vám bude, po doložení výše
uvedených dokladů, předložen Návrh smlouvy o dodávce
vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací
k vyplnění potřebných údajů, který bude následně předán
vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí.
K uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod
kanalizací dojde až po kontrole provedení napojení
kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby
kanalizační přípojky).

Vlastní napojení je možno provést až po zahájení
provozování kanalizace provozovatelem.

Připojení na kanalizační řad musí být vodotěsné
a provádí ho odborná stavební organizace.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná pouze
o kanalizaci splaškovou, lze tedy napojit pouze
splaškové vody. Svod a likvidaci dešťových vod je
nutno řešit jiným způsobem!!!
Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva
podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:
− Obec zrealizovala a financovala veřejné části
kanalizačních přípojek včetně napojovacích šachtiček,
− Obec nechala na své náklady zpracovat projektové
dokumentace k soukromým částem kanalizačních
přípojek jednotlivých nemovitostí a vyřídila všem
vlastníkům územní souhlasy,
− Obec připraví vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení
napojení jejich nemovitostí,
− Každý vlastník napojené nemovitosti na splaškovou
kanalizaci obdrží od obce finanční dar na investici ve
výši 5.000,- Kč po připojení této nemovitosti v termínu
do 30.6.2020. Proto s připojením neváhejte a využijte
této nabídky na spolufinancování.

Postup výstavby kanalizační přípojky:
Realizaci kanalizační přípojky zajišťuje na vlastní
náklady vlastník kanalizační přípojky (dále jen 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 SmVaKem.
- 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 (jméno, adresa, označení přípojky) fotografie
zašle SmVaKu na email kanalizacefm@smvak.cz
- Před zásypem rýhy zajistí investor zákres skutečného
stavu provedení kanalizační přípojky, který bude
následně doložen jako příloha ke smlouvě o odvádění
odpadních vod kanalizací
- Dále před zásypem přizve technika provozovatele (pan
Jiří Kresta – 558 639 143, pan Martin Sládek – 558 639
143) ke kontrole provedených prací, který provede
zápis o provedené kanalizační přípojce. Bez písemného
dokladu o provedené kontrole zástupcem provozovatele
nelze uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod
kanalizací a zahájit vypouštění odpadních vod.

Věřím, že poslední fáze realizace projektu výstavby
splaškových kanalizací proběhne bez větších komplikací
a dojde k rychlému napojení obyvatel.
Napojování obyvatel na kanalizaci v Rakovci bude
probíhat až po kolaudaci této kanalizace v Rakovci
a vyřízení všech dokumentů pro napojování nemovitostí
(předpoklad květen – červen 2020). O postupu Vás budeme
informovat.
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.
Rostislav Kožušník, starosta

Hospodaření obce za rok 2019
Příjmy celkem po konsolidaci k 31.12.2019
69.784.480,65 Kč, z toho:
Daňové příjmy
31.097.733,55 Kč
Nedaňové příjmy
4.410.709,24 Kč
Kapitálové příjmy
0,00 Kč
Přijaté dotace
34.276.037,86 Kč

Rezerva obce z předchozích let k 31.12.2019 celkem 62.512..422,84 Kč, v tom stav na účtech obce
19.030.175,75 Kč.
Výše úvěrů k 31.12.2019 celkem 14.709.833,37 Kč
(půjčka ze SFŽP na výstavbu kanalizací).
Největšími investičními projekty byly dvě etapy výstavby splaškové kanalizace a ČOV, a to projekty Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa a 6.etapa. Výstavba kanalizací spojená s dalšími vyvolanými investicemi (např.
celoplošné opravy komunikací po kanalizacích) stály obec
v r. 2019 celkem 87,7 mil. Kč. Dalšími většími investicemi byly projekty Rekonstrukce veřejného osvětlení za
3,6 mil. Kč (výměna svítidel podpořená z projektu EFEKT

Výdaje celkem po konsolidaci k 31.12.2019
104.719.920,99 Kč, z toho:
Běžné výdaje
14.067.185,54 Kč
Kapitálové výdaje
90.652.735,45 Kč
Saldo příjmů a výdajů (rozpočtový schodek)
mínus 34.935.440,34 Kč
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2019 z MP) a projekt Rozšíření víceúčelového veřejného
areálu v osadě Rakovec za 1,1 mil. Kč podpořený z dotace MSK. Obec odkoupila v r. 2019 technologii pěstitelské pálenice v Domě zahrádkářů a započala v říjnu s provozem pálenice. Nově se obec stala plátcem spotřební
daně z lihu a získala živnostenské oprávnění na pěstitelské pálení a povolení Mze k provozování pěstitelské pálenice. Obec pokračovala v projektové přípravě dalších
projektů: Úpravy průtahu silnice II/477 – bylo vydáno
územní rozhodnutí, dokončeno projekt pro stavební povolení a podána žádost o vydání stavebního povolení;
Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice – dokončena
projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Zastupitelstvo obce v roce 2019 schválilo změnu č. 1 Územního plánu Řepiště.

Celkově obec získala v r. 2019 na dotacích částku
34.276.037,86 Kč. Jednalo se o největší dosud získané
dotace v historii obce v jednom roce. Největší částka
dotací byla na výstavbu splaškových kanalizací a ČOV
z Operačního programu Životní prostředí, a to na
1. a 6. etapu, celkem 29,74 mil. Kč, dále pak 1,27 mil. Kč
z Ministerstva průmyslu na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení, 400 tis. s rozpočtu MSK na projekt Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec,
dále pak průtokové dotace pro projekty Základní školy
ve výši 1,8 mil. Kč, dotace na projektovou přípravu ZŠ
Řepiště, na hasiče, na volby do EP a dotace za státního
rozpočtu na přenesený výkon státní správy.
Rostislav Kožušník, starosta

Příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu
pro občany nad 70 let
Na základě rozhodnutí rady obce, kterou zastupuje starosta Obce Řepiště, Rostislav Kožušník, bude poskytnuta
sleva na poplatek za svoz komunálního odpadu všem občanům nad 70 let, žijícím samostatně v domácnosti. Výše
příspěvku je 500,- Kč a bude odečtena při platbě poplatku na obecním úřadě.

Informace o stanovištích pro zvláštní sběrné nádoby
na třídění komunálního odpadu
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o místním
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
1.
-

Ul. Mírová – hasičská zbrojnice
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

2. Ul. Mírová – obchod
- sklo
- plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
3. Ul. O. Stibora – křiž. Na Kůtách
- sklo
- plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
4.
-

Ul. Rakovecká – Rakovec
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

5.
-

Ul. Slezská – křiž. Horní
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

7.
-

Ul. Vinohradská – byt. domy
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

8.
-

Ul. Vinohradská – křiž. Dolní
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

9.
-

Ul. Zemědělská – křiž. Na Kůtách
sklo
plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy
papír

10. Ul. Br. Musálků - parkoviště u školní jídelny
- papír
11. Ul. Selská (u dětského hřiště)
- biologický odpad – větve
12. Parkoviště u obecního úřadu
- biologický odpad – tráva
- jedlé oleje a tuky

6. Ul. Urbišova – křiž. Cihelní
- sklo
- plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy

V Řepištích dne 1. 1. 2020
Mgr. David Hrbáček, místostarosta
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Poplatek za směsný komunální odpad pro rok 2020
Poplatek za biologický rozložitelný odpad

Poplatek za směsný komunální odpad
Objem
nádoby l
80

Tarif

Počet obsluh

Cena v Kč
za rok

P101 1 x za 14 dní

1 540
2 585

80

P111 1 x týdně

80

P191 1 x měsíčně

120

P201 1 x za 14 dní

1 870

120

P207 1 x za 14 dní v zimě *

1 155

120

P211 1 x týdně

3 160

120

P261

1 x týdně v zimě *,
1 x 14 dní v létě

2 620

120

P271 1 x týdně v zimě *

2 050

120

P291 1 x měsíčně

1 135

240

P301 1 x za 14 dní

2 980

240

P311 1 x týdně

5 650

1100

K101 1 x za 14 dní

1100

K111 1 x týdně

Objem
nádoby l

880

Tarif

Počet obsluh

Cena v Kč
za rok

120

G201 1 x za 14 dní v létě

850

240

G301 1 x za 14 dní v létě

1 010

120

G281

1 x za 14 dní v létě,
1 x za 4 týdny v zimě

1 080

240

G381

1 x za 14 dní v létě,
1 x za 4 týdny v zimě

1 270

Letní svoz bude prováděn v období od 1.4. do 30.11. Zimní svoz bude prováděn od 1.12. do 31.3.
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě
nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č.ú.
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci
plátce napište číslo popisné domu a rok 2020, splatnost do
30. června 2020.

6 745
12 290

* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
Tarif P301 a P311 nelze používat u objektů s vytápěním
na tuhá paliva – hmotnost plné nádoby.

Poplatek za psa 2020

Statistika evidence
obyvatel za rok 2019

Upozorňujeme držitelé psů na povinnost zaplatit
poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2020 v termínu do 30. června 2020. Na základě platné Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku
ze psů.

Počet obyvatel k 31.12.2019 1895 obyvatel (1879 občanů + 16 cizinců = přechodný pobyt 7, trvalý pobyt 9).

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Úmrtí 15 občanů – 9 žen, 6 mužů
Narodilo se 15 dětí – 6 dívek a 9 chlapců
Stěhování:
- přihlášeno 80 občanů (26 žen, 22 mužů, 19 chlapců,13 dívek, z toho 15 narození)

a) za jednoho psa

100 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele

500 Kč,

c) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
300 Kč.

- odhlášeno 45 občanů (24 žen, 13 mužů, 4 chlapci,
4 dívky, z toho 15 úmrtí)

Pravidelný svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů 2020
Oznamujeme občanům, že pravidelný sběr a svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v roce 2020 proběhne v termínech:
jaro – v pátek 24. dubna 2020 od 15.00 – 19.00 hod.
podzim – v pátek 18. září 2020 od 15.00 – 19.00 hod.
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
a stavební odpady (okna, suť, lepenka, střešní krytiny) nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu
s platnou legislativou. Upozorňujeme občany, že elektrozařízení a lednice musí být odevzdány v kompletním stavu,
tj. vč. šňůr, obrazovek, výparníků, kompresorů apod.
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Jízdenkomaty Dopravního podniku Ostrava
nově přijímají eura i platby kartou
Po měsíci od zrušení prodeje papírových jízdenek
zavádí Dopravní podnik Ostrava (DPO) u nových jízdenkových automatů další možnosti úhrady. KREDITní jízdenky a další nákupy v jízdenkomatech je nyní možné
hradit i eurobankovkami nebo bankovní platební kartou.
Cestující dosud mohli v jízdenkomatech DPO nakupovat kreditní jízdenky nebo dobíjet kredit pouze za hotovost, a to jen českými bankovkami, případně elektronickou peněženkou ODISky. Nyní se však platební
možnosti rozšířily také o možnost úhrady platebními
kartami a eurobankovkami. „Těší mě, že se nám již během
prvního měsíce podařilo úspěšně zprovoznit další plánované funkce jízdenkomatů, které jsme cestujícím chtěli

nabídnout. K dnešnímu dni bylo vydáno již přes 20 000
kreditních jízdenek a věřím, že nové jízdenkomaty teď
budou využívány ještě častěji.“ uvádí generální ředitel
DPO Daniel Morys. Zahraniční turisté a další cestující,
kteří nemohou nebo nechtějí svou platební kartu využívat
přímo v prostředcích MHD, mají nyní ještě více možností, jak si jízdné zakoupit, a nemusejí přitom spoléhat na
příslušnou hotovost v české měně. Od 1. února přijímají
jízdenkomaty v Ostravě bankovky s hodnotami 100, 200,
500 a 1000 CZK nebo 5, 10, 20 a 50 EUR, a dále platební karty jak ve fyzické tak virtuální podobě (Apple/Google
Pay) a platby prostřednictvím elektronické peněženky
ODISky.

Tříkrálová sbírka 2020
S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové úterý. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích,
vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky. Pomyslnou štafetu po statečných kolednících, které
od koledování neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství
plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, zejména pak všem malým i velkým koledníkům.
Stejně tak patří naše díky také dárcům, kteří podpořili pomoc
potřebným a rozvoj charitního díla v regionu, České republice i zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme všem co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo ve vaší obci
vybrat krásných 45 883 korun. Celkový výnos letošní sbírky
na Frýdeckomístecku činí neskutečných 2 374 608 korun.
Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy pobytových
zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné osoby. Všem
moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Obec Řepiště děkuje všem sponzorům našeho plesu
Hlavní sponzor plesu:
AUTOSERVIS ZIKA, Frýdek – Místek
Další sponzoři:
UNICAR, spol. s r.o.
Kadeřnictví Marcela Foldýnová, Řepiště
Santini Cosmetic
Radek Sojka – Bioclean
Ing. Lucie Matušková
Společenský dům s restaurací U Máně
SDHO Řepiště
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Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

Ostrava 15. ledna 2020
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v záNeodmyslitelnou součástí dětského světa se stala kověru loňského roku jedním z autorů plk. PhDr. Ondřejem
Ostrava
15. ledna
2020
munikace prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skuMoravčíkem s avizací zahájení
programu
v úvodu
roku 2020
piny dětí, trávící čas sice společně na jednom místě, nic(https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvojeméně vzájemně nekomunikující slovem, nýbrž
-cesta-onlinem.aspx)
prostřednictvím
telefonů
tzv.
na
síti.
I
dítě,
jež
tráví
volný
čas
Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji
ve svém pokoji či v přítomnosti dospělého, se může velmi
Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika
jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel na počátku
sociálních sítí.
zahájí komunikaci přátelsky, často jako vrstevník, následně
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala sociálních
komunikace
prostřednictvím internetu. Častý je
však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba
sítích a neuvědomují si, že odkrýváním svého
skupiny
dětí,dalšítrávící
čas sice
na útočníkům
jednom výrazně
místě,zjednodušují
nicméněpráci.
vzájemně
i kobrázek
nátlaku, aby
oběť zaslala
intimní fotografi
e… společně
soukromí
Statistiky
nekomunikující
slovem,
nýbrž
prostřednictvím
telefonů
tzv.
na
síti.
I
dítě,
jež
tráví
volný
ve
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou.
jsou v této oblasti neúprosné – počet nahlášenýchčas
trestných
v vpřítomnosti
dospělého,
se může
jednoduše
stát obětí
trestného
činu.
I vsvém
našempokoji
regionu či
jsme
předchozích měsících
prověřovačinůvelmi
spáchaných
prostřednictvím
internetu
se za posledních
na okolnosti
počátkutrestných
zahájí komunikaci
přátelsky,
často
jako
všakzpřistoupí
k
li Pachatel
či vyšetřovali
činů spáchaných
pro5 let více
nežvrstevník,
zdvojnásobilnásledně
a téměř třetina
nich je mravstřednictvím
internetu,
kdy
se
obětí
staly
děti.
Zvyšující
se
nostního
charakteru.
Dnešní
děti
si
již
osvojily
základní
bezmanipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní fotografie…
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Špálova 820/3
702 00 Ostrava Špálova 820/3
K tématu preventivní doporučení:
702 00 Ostrava
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací.
Tel.:
+420
974 722 230
Tel.: +420 974 722 230
Jejich výhodou je možnost komunikace na velké vzdáleEmail:
gabriela.pokorna@pcr.cz
Email:
gabriela.pokorna@pcr.cz

Vítání občánků 13. 10. 2019

V minulém čísle Zpravodaje jsme pozapomněli připomenout jednu z důležitých událostí v loňském roce. V neděli 13. 10. 2019 jsme do naší obce přivítali hned 16 nových
občánků. Krásné nedělní odpoledne jsme společně strávili ve Společenském domě s restaurací u Máně, kde jsme za
poslechu dětských písní z pohádek přivítali mezi naše nové

občany: Štefana, Arona, Matyáše, Petra, Rozálii, Valerii,
Alexe, Ondřeje , Veroniku, Anežku, Tomáše, Františka, Karolínu, Terezu, Marka a Jana. Na klavír nám celou dobu hrál
Jan Kaloč a krátký program plný básniček a písní předvedly děti z Mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany
Nožičkové. Slavnostní odpoledne bylo zakončeno zápisem
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do Pamětní knihy. Rodiče obdrželi pamětní listy spolu se
stříbrnými dukátky se znamením zvěrokruhu, děti krásné
patchworkové deky z dílny KiddyLu - paní Lucie Volné a maminky kytičku. Celé odpoledne pro nás fotograficky zdokumentovala slečna Michaela Petrošová.

Všem novým občánkům v roce 2019 přejeme v novém
roce 2020 pevné zdraví, hodně radosti, síly na objevování
nových zajímavostí a maminkám stálý úsměv.
Těšíme se na další krásná odpoledne s našimi novými občánky.
Pavlína Kučerová, místostarostka

Činnost ZO Paskov v roce 2019
Nový rok zahájila početná část našich členů společně
povánočním setkáním v restauraci Na Rychtě v Paskově.
A pak už se rok rozběhl svým ustáleným tempem. Na konci
ledna proběhl odběr vzorků měli, které byly u 12 členů nadlimitní. Roztoč Varroa destructor se ukázal jako velký protivník a ještě o něm bude řeč.
Na jaře jsme počítali, jak si naše včelstva vedla při přezimování. K 1. 9. 2018 jsme zazimovali 341 včelstev, k 1. 5.
2019 jich zůstalo 299, tzn. 87, 7% z původního stavu. Sezona však nebyla tak příznivá jako loni, což se projevilo jak
v menší úrodě, tak v nižším výnosu medu.
Během roku se naše činnost ubírala tradičními kroky.
Objednali jsme léčivo Thymovar, aby roztoč Varroa destr.
nezískal přílišnou rezistenci na léčivo Gabon. Také jsme
pro členy nakoupili včelí matky pro „osvěžení“ chovu
a sklenice na med.
Kvůli nepříznivému počasí proběhla jarní brigáda až
v červnu a s malým odstupem jsme se setkali i u tradičního smažení vaječiny. Domluvena byla i včelařská exkurze
ZŠ Paskov.
V podletí byl odevzdán soupis počtu včelstev, na která
žádají členové dotaci od ministerstva zemědělství. Ta jim
pak byla v listopadu také vyplacena. Proběhla i několikerá
léčení, a to fumigací a nakonec aerosolem. Přes všechna
opatření, která každoročně podnikáme, abychom dosáhli
co nejlepšího stavu včelstev, se však letos na podzim objevil problém, který se v posledních letech už sice vyskytoval,
ale naší organizaci se zatím vyhýbal. Včelaři zjišťovali, že

během několika dnů jim včely z úlů „zmizely“. Zásoby zůstaly, ale úl byl prázdný! U několika členů se dokonce stalo,
že přišli o všechna včelstva! Takovou situaci jsme ještě neřešili. Na jaře, kterému předcházela tuhá zima, možná ano,
ale na podzim po zakrmení ne. Tento jev se objevuje i jinde
po celé republice. Výzkumy ještě nesdělily své výsledky, ale
je velmi pravděpodobné, že za tím stojí zvýšený výskyt roztoče Varroa destructor a jeho vliv na stav včelstev. V budoucnu to zřejmě bude velký problém.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a podzim se konaly mimořádné členské schůze (na jaře výroční,
na podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství).
Během letošního roku jsme přijali 3 nové členy, 2 členství
ukončili a jeden je k naší ZO přiřazen jako nečlen.
K 1. 1. 2020 měla naše organizace 43 členů a 1 přiřazeného nečlena. K 1. 5. 2019 jsme obhospodařovali 299 včelstev, k 1. 9. 2019 pak 387. Vyprodukovali jsme 3 579 kg medu
a 148 kg vosku, vychovali 107 včelích matek. Medu bylo ve
srovnání s rokem 2018 mnohem méně, vosku naopak více.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou nám
každoročně poskytují. Díky jejich finanční podpoře jsme
mohli nakoupit včelí matky a léčivo a také materiál na opravu včelařské chaty a jejího okolí.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov
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Zpráva o činnosti SDH Řepiště za rok 2019
zúčastnili pravidelného ročního školení V8 na stanici HZS ve
Frýdku-Místku. Pravidelně se provádí školení a výcviky jednotky dle ročního plánu, především v dýchací technice. Nezapomněli jsme ani na vyškolení členů požárních asistenčních hlídek, řidičů a obsluhy elektrocentrál.
Pravidelné Taktické cvičení okrsku jsme v roce 2019
pořádali u nás, na budovu osvětového domu. Tématem byl
požár budovy v rekonstrukci a vyhledávání osoby v zakouřeném prostoru. Při cvičení si zasahující jednotky měly možnost vyzkoušet svoji techniku a připravenost na takovéto
typy zásahu. Zpestřením byla možnost zapůjčení přístroje
na výrobu umělého kouře, který ve sklepních prostorách
vytvořil téměř nulovou viditelnost a velmi se podobal skutečnému požáru. Mimo dýchací techniky si jednotky mohly
rovněž vyzkoušet komunikaci na místě zásahu pomocí radiostanic, kterými jsou již vybaveny všechny jednotky v okrsku. Taktického cvičení se zúčastnily všechny sbory z okrsku.
Rovněž jsme pořádali 1. kolo požárního sportu a pohárovou soutěž O pohár svatého Floriána. Obě soutěže proběhly 8. května před soutěží s historickými stříkačkami PS 8.

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám v novém
roce popřáli vše nejlepší a ve stručné podobě Vás seznámili s naší činností v roce 2019.
V tomto roce proběhly všechny plánované akce, a to
zejména: Hasičský ples, turnaj v bowlingu, stavění máje,
Hasičská galuska, soutěž PS 8, kácení máje, výlet MH, zakončení sezony a další.
Kromě těchto akcí se sbor podílel na organizačním zajištění oslav výročí 30 let Sametové revoluce. Delegace sboru se pak zúčastnily akcí a oslav spřátelených organizací
(účast na plese DHZ Vavrečka, svatováclavská mše ve Václavovicích, setkání praporů na sv. Hostýně, soutěž generací
SDH Horní Datyně a s technikou a praporem jsme se zúčastnili oslav 50 let HZS ve Frýdku.)
Dalšími úkoly realizovanými v roce 2019 jsou:
Zúčastnit se dotačních programů pro rok 2019 v rámci dostupných výzev.
Bylo opětovně požádáno o podporu v rámci programu
MŠMT zaměřeném na podporu mládežnického sportu, v letošním roce jsme získali částku 102.300,- Kč. V rámci výzvy
KÚ MSK pak byla podána žádost o dotaci na projekt „Pořízení skladovacího kontejneru“. Žádost byla v druhém kole
přijata a obdrželi jsme dotaci v požadované výši 51.000,- Kč,
celkové náklady činily 67.518,- Kč. V rámci projektu byl
pořízen kontejner pro uskladnění sportovního náčiní umístěný na místě cvičiště u tělocvičny.

Vybavení jednotky:
V loňském roce se nám podařilo dohodnout s firmou
KMH, aby nám vyrobila technický kontejner do zásahového
vozidla Ford pro umístění prostředků potřebných pro zásah.
Rovněž jsme obměnili a doplnili vybavení jednotky o tyto
technické prostředky: 2 nové zásahové obleky, brodící kalhoty, nomexové kukly a teleskopická ruční pilka. Do zdravotnického batohu byl doplněn pulzní oxymetr a bezkontaktní teploměr. Také proběhla pravidelná revize elektro
zařízení, elektrocentrál a hasicích přístrojů.

Spolupráce s OÚ na přípravě realizace rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice
V roce 2019 byla schválena nová verze rekonstrukce HZ
dle návrhu Ing. Lichnovského, a bylo požádáno o vydání
stavebního povolení.

Zásahová činnost:
Rok 2019 byl na zásahy opět bohatý, vyjeli jsme celkem
18 x. Je to sice o 2 výjezdy méně než rok předchozí, ale zato
pozorujeme nárůst zásahů (ZOZ) kterých bylo 15, oproti
činnosti (ZOČ), ty byly jen 3.
Požár: 3 x. - 1 x požár osobního automobilu, 1 x požár
odpadu, pálení kabelové izolace v lese a 1 x saze v komíně.
Technická pomoc: 12 x. - 8 x odstranění nebezpečných
stavů - strom přes komunikaci, nebo na drátech elektrického vedení, 1 x překopnutá plynová přípojka, 1 x asistence
nehodové pohotovosti ČEZ při instalaci sloupu elektrického
vedení, který byl zlomen spadlým stromem a 2 x likvidace
obtížného hmyzu.
Ostatní pomoc: 1 x, požární asistence při pálení vatry.
Planý poplach: 1 x, podezření na zahoření střešní izolace
při rekonstrukci RD.
Taktické cvičení: 1 x.

Závěrem
Ke dni 31. 12. 2019 má sbor celkem 84 členů, z toho:
18+		
49
15-18 let
7
Do 15 let
28
Celkem
84
Ve vyšších orgánech SH ČMS nás zastupují Josef Šnajder v odborné radě mládeže a Jaromír Adamus st. jako
vedoucí odborné rady prevence, člen VV OSH a starosta
3. Okrsku.

Činnost JPO Řepiště za rok 2019
Stav jednotky, školení a výcvik:
Výjezdová jednotka čítá 24 členů, kteří splňují odbornou,
praktickou a zdravotní způsobilost. Funkční obsazení jednotky jsou tedy 4 velitelé, 6 strojníků, 7 starších hasičů
a 7 hasičů. Z odborností máme vyškolených 14 nositelů DT,
10 pilařů, 4 zdravotníky. Byli vyškolení 2 noví velitelé 2 zdravotníci, 2 pilaři a 2 strojníci se zúčastnili kurzu v Jánských
Koupelích k získání odborné způsobilosti. Velitelé se

Spolupráce s obcí a ostatními složkami:
Vybavení jednotky a pomoci hasičů bylo také využíváno
při kulturních a společenských akcích pořádaných v naší
obci. Namátkou lze uvést především řízení provozu a organizaci parkování při letním koncertě, provádění preventivních
12
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Tématem výletu bylo „Horolezci, horolezkyně a horolezčata….“ Vznikly nám skupiny Tarzani, Horalky a Skálotřasi,
které po celou dobu mezi sebou soutěžily. Během pobytu
jsme si udělali túru na Godulu, hráli jsme bojovou hru o poklady. Neminula nás ani přednáška o chování a bezpečnosti v horách a na skalách, neboť nás čekaly cvičné skály
bývalého pískovcového lomu Godula, kde jsme si vyzkoušeli lezení s jištěním. Tradičně si také každá skupina 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. Všem nám moc chutnalo. Poslední den jsme ještě
hráli olympijské hry a po ukončení a rozdání cen jsme všichni odjížděli spokojeně domů.
Od září se všechny kategorie připravovaly na podzimní
kolo dalšího ročníku hry PLAMEN. A abychom si před Plamenem vyzkoušeli, kde máme nedostatky, zúčastnili jsme
se 25. ročníku memoriálu Lukáše Pastrňáka ve Vratimově.
Starší žáci se umístili na 10. a 11. místě a mladší žáci na
krásném 2. místě. Podzimní kolo okresní soutěže v branném
závodě se konalo ve Starém Městě. Mladší žáci se umístili
na 3. místě z 21družstev a starší žáci na 5. místě z 31 družstev v okrese.
Kromě těchto soutěží se ještě starší žáci zúčastnili nočních pohárových soutěží, a to v Oprechticích, a také oblíbené soutěže O Bochořskou sovu v Bochoři u Přerova, kde se
z 63 družstev umístili na 9. místě. Poslední noční soutěž byla
na Těrlicku - Hradišti, kde krásně zaběhnutý útok dostal
starší žáky na nejvyšší příčku – 1. místo.
Na úplný závěr sezóny v soutěžích požárních útoků byli
starší žáci pozváni na superpohár ve Zlínském kraji do Ludslavic

požárních hlídek na plesech a koncertech a také požární
asistence při pálení čarodějnic pořádané klubem rodičů.
Technika:
Díky dobré údržbě a spoustě brigádnických hodin věnovaných přípravě techniky jsme opět úspěšně absolvovali technickou prohlídku s Avií, Tatrou 805 a Fordem. K zásahům, STK, výcvikům, soutěžím a hospodářským jízdám bylo
celkově ujeto: DA Ford Transit 2858 km, z toho k zásahům
122 km, Avia 196 km, z toho k zásahům 11 km. Při zásazích,
výcvicích a zkouškách bylo: motorovou pilou odřezáno
14 Mth, ostatní agregáty zhruba po 1 Mth.

Zpráva mladých hasičů a dorostu za rok 2019
V tomto roce pracovalo v kolektivech mladých hasičů
a dorostu 38 dětí, a to ve věku od 6 do 18 let. Ve hře Plamen
byla zapojena 2 družstva – mladší žáci, starší žáci – a dorostenci, kteří soutěžili za jednotlivce.
Činnost mladých hasičů:
Během zimních měsíců jsme se scházeli v tělocvičně,
kde jsme si procvičovali hasičské dovednosti a hráli různé
hry. Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. V této soutěži se v okresním kole z našeho
SDH umístily v kategorii ZŠ 1 Anetka Brodová na 1. místě,
v kategorii ZŠ 2 Adélka Krasulová na 2. místě, v kategorii ZŠ
3 Denča Adamusová na 1. místě a v kategorii ZŠ 4 Jana
Polachová také na 1. místě. Ceny byly předány v květnu
okresním sdružením v prostorách Muzea Beskyd ve frýdeckém zámku a byla spojena s prohlídkou výstavy k 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru ve Frýdku-Místku. Připravovali jsme se také na zkoušky odbornosti,
které se konaly v dubnu u nás v Řepištích. Plnili jsme všechny odbornosti a 22 dětí z našeho kolektivu úspěšně zkoušky splnilo. V březnu jsme se zúčastnili dvou soutěží, a to
okresní soutěže ve Frýdku-Místku v hadicové a uzlové štafetě a pak soutěže Datyňský trojboj v Horních Datyních.
Fyzickou přípravu jsme obohatili tím, že jsme dvakrát navštívili lezeckou stěnu ve Frýdku-Místku. Lezení se nám zalíbilo,
a proto jsme ho zahrnuli i do programu letního soustředění.
K tomu jsme si pořídili vlastní lezecké vybavení, které jsme
financovali z dotací volnočasových aktivit MŠMT. Kromě
přípravy na soutěže jsme se také na jaře věnovali silovým
disciplínám, např. přebíhání přes pneumatiky, přemístění
figuríny, posunutí břemene gumovou palicí a další.
V sobotu 18. května 2019 se ve Frýdku-Místku konalo
na stadionu TJ Slezan okresní kolo hry Plamen 2018/2019.
Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m s překážkami,
štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF a požárním
útoku s vodou. Celkově po sečtení všech výsledných umístění i z podzimního a zimního kola se mladší žáci umístili na
8. místě z 24 družstev a starší žáci na 5. místě z 31 družstev
v okrese.
Každý rok pořádáme na začátku prázdnin tradiční výlet.
V tomto roce jsme si zvolili malebnou podhorskou vesnici
Komorní Lhotka. Ubytováni jsme byli v penzionu Zátiší, kde
jsme v horkých dnech využili hlavně venkovní bazén.

MSL MH:
Za celou sezónu od jara do podzimu jsme absolvovali
15 kol soutěží v požárním útoku. V kategorii mladších žáků
bylo zapojeno 19 družstev. Nejlépe se jim dařilo v Nové Vsi,
kdy se umístili na 3. místě, v Nýdku na 4. místě a pak v Trojanovicích na 2. místě. Celkově se mladší žáci umístili na
10. místě.
Starším žákům se nejlépe dařilo na soutěžích v Malenovicích, Fryčovicích, v Hnojníku a Lubnu, kde se umístili na
2. místech, a pak ještě 4. místo v Oprechticích a 3. místo
v Brušperku. V kategorii starších žáků tak získali celkové
4. místo z 20. družstev.
Dorost
Činnost dorostu spočívá hlavně v přípravě na okresní
kolo. Pravidelnými tréninky jak u nás v Řepištích, nebo na
dráze u HZS v Nošovicích jsme si vylepšovali své výkony.
Dorostenky také měly příležitost zúčastnit se dvou dvoudenních dorosteneckých kempů pořádaných Krajským sdružením hasičů MSK. Týden před okresním kolem jsme se zúčastnili soutěže v běhu na 100 m s překážkami v Kravařích
u Opavy. Petra Polachová se ve střední kategorii umístila na
3. místě a Tonda Hynčica na 4. místě.
Závěrečné kolo celoroční činnosti dorostu se letos konalo v neděli 19. 5. 2019 na stadionu TJ Slezan ve
13

č. 156

www.REPISTE.eu

V okrskové soutěži se naše družstvo umístilo na 1. místě
a v soutěži O pohár sv. Floriána na 3. místě. Dále na soutěži PS8 se nám povedlo postavit hned 3 družstva, a to jak
družstvo starších a mladších mužů, tak nově i družstvo žen
pod taktovkou Pavly Polachové. Starší muži zabojovali
o příčky nejvyšší a umístili se na krásném 2. místě, mladší
na místě šestém. Ženám se premiérový závod povedl
a umístily se na 2. místě.
Po klasickém jarním začátku sezóny začala příprava na
její letní část. To pro nás znamenalo každotýdenní společný
trénink a zúčastňování se pohárových soutěží v našem okolí. Letos na nás čekaly nové, vylepšené podmínky pro trénink.
Místo tréninku zůstalo stále stejné vedle tělocvičny. Díky
zpevněné ploše u tělocvičny nám při trénincích odpadly
problémy s řešením podmáčeného okolí základny, a tudíž
se zvýšila bezpečnost pro naše sportovce. V tomto roce
opět soutěžní družstvo objíždělo pohárové soutěže v blízkém
okolí. Hned při první soutěži se nám povedlo dovézt si ze
soutěže v Řece krásné 2. místo. Po zbytek sezóny už se nám
tolik nedařilo, ale družstvo se snažilo nezaostávat za ostatními a za zmínku stojí také ne moc oblíbené 4. místo na
soutěži v Raškovicích, která se tradičně honosí nabitým
startovním pořadím.
Je třeba vyzdvihnout také zapojení našich dorostenců
do činnosti soutěžního družstva. Aktivně se účastnili tréninků a sbírali zkušenosti pro další léta.
Družstvo letos fungovalo ve složení: Jan Matějka, Jan
Kusák, Jakub Lyčka, Jakub Trubiroha, Tomáš Staniševský,
Jiří Kaloč, Rostislav Vašíček, Josef Kukučka ml., Ondřej
Šadibol, Michal Slaný, Jakub Kusák, Adam Nytra.
Na závěr je třeba, jak slušnost velí, poděkovat všem,
kteří mají podíl na té vší zmiňované činnosti a jejich výsledcích. Děkujeme všem rodičům, aktivním členům sboru, instruktorům a vedoucím, především Pavle Polachové, Pepovi a Blance Kukučkovým, Pepíkovi Kukučkovi, Honzovi
Matějkovi, Rosťovi Vašíčkovi a Honzovi Kusákovi a také
Adamu Nytrovi. Také mladým hasičům, dorostu a mužům
za dosažené výsledky. A v neposlední řadě pak sponzorům,
příznivcům, zastupitelstvu obce a obecnímu úřadu, bez jejichž podpory by naše činnost nemohla takto fungovat.

Frýdku-Místku, kde máme zastoupení v kategorii jednotlivců. Ti soutěží ve svých věkových kategoriích v běhu na 100
m s překážkou, dvojboji jednotlivců, testu z požární ochrany
a závodu požární všestrannosti (v podzimním kole). Ve starší kategorii (17-18 let) se Jana Polachová umístila v okrese
na 2. místě ze 14 dorostenek. Ve střední kategorii (15-16 let)
soutěžila Dáša Lukesová, která se umístila na 4. místě a Petra Polachová na 3. místě ze 14 dorostenek. Antonín Hynčica získal 2. místo z 9 dorostenců. V kategorii mladší (1314 let) soutěžila Denča Adamusová, která získala 1. místo.
Naši dorostenci soutěžili také za jiná družstva v okrese.
Ondra Šadibol a Michal Slaný soutěžili za SDH Raškovice
a umístili se na 2. místě. Jakub Kusák soutěžil v družstvu
SDH Frýdek, které získalo 1. místo v okrese.
Také se nám podařilo zapojit dorostenky do soutěží
v kategorii žen. V květnu se zúčastnily spolu s dalšími členkami našeho sboru naší netradiční soutěže v PS8, kde soupeřily se ženami z Václavovic a Horních Datyň a umístily se
na 2. místě. V září se zúčastnily tříčlenných hlídek žen ve
Václavovicích, kde ve své kategorii získaly 2. místo.
V říjnu jsme se také zúčastnili branného závodu ve Starém Městě, kdy do nového ročníku v celoroční činnosti dorostu vstupujeme s družstvem dorostu a dorostenky soutěží v kategorii jednotlivců. Dorostenci se v branném závodě
umístili na 2. místě. Za holky podala nejlepší běžecký výkon
Petra Polachová, ve své kategorii z 15 starších dorostenek
se umístila na 4. místě, a Dáša Lukesová ve střední kategorii na pěkném 3. místě ze 17 dorostenek.
V říjnu jsme také ještě podnikli společný výšlap na Velký
Javorník. Vycházeli jsme z Frenštátu pod Radhoštěm přes
Horečky na rozhlednu a zpět ke skokanskému můstku, kde
jsme se prošli po beskydském nebi.
K ukončení sezóny jsme si se staršími žáky a dorostem
zašli zahrát bowling do Rakovce a na závěr roku nechyběla
ani Mikulášská a Vánoční besídka.

Zpráva o činnosti soutěžního družstva
mužů za rok 2019
Letošní sezóna začala již tradičně okrskovou soutěží
a soutěží O pohár sv. Floriána. Letos obě tyto soutěže proběhly u nás v Řepištích, před tradiční soutěží PS8.

SDH Řepiště

Tisková zpráva
V rámci výzvy Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje v programu určenému k podpoře dobrovolných
hasičů byla v roce 2019 podána žádost o dotaci na projekt „Pořízení skladovacího kontejneru“. Žádost byla
v druhém kole přijata a SDH Řepiště obdržel dotaci v požadované výši 51.000,- Kč. Celkové náklady činily
67.518,- Kč. V rámci projektu byl pořízen kontejner pro
uskladnění sportovního náčiní, umístěný v místě cvičiště
u tělocvičny.
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
letošní rok 2020 je pro knihovnu výjimečný. Připomeneme si 100. výročí založení Místní knihovny Řepiště. Podle zjištění Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku
bylo na schůzi Obecního zastupitelstva v Řepištích rozhodnuto o založení knihovny dne 3. března 1920. Podnět k tomuto založení dal v roce 1919 Jan Musálek.
V měsíci březnu se knihovna pravidelně účastní akce
Březen – měsíc čtenářů. Jelikož Místní knihovna byla založena v březnu, nabízíme v úterý 3. března 2020 akci, při
které každý, kdo se přihlásí do knihovny jako čtenář, bude
přihlášen do konce roku zdarma. V tento den nebudeme
posílat upomínky a čtenářům upomínky promineme.
K celostátní akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných
knihoven z celé České republiky. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2020 již jedenáctý
ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

•
•
•

•
•
•

Společenský dům s restaurací U Máně. Tento plakát
proměny, ale i na další, se můžete přijít podívat během
února, výstava končí 20. března 2020
besedu ke 130. výročí narození spisovatele Karla Čapka
pro žáky 1. třídy v úterý 3. března od 9:00 hodin.
přednášku s ochutnávkou Marcely Krčálové – Čokoláda
a víno v úterý 18. března v 17:30 hod. Vstup je zdarma.
výstavu Elli a Marie Staníkové, Radky Záhorské a Martiny Menclové s názvem Nezapomínejme na tradice,
aneb, co kolovrátek zazpíval a ruka malířky nakreslila. Výstava potrvá od 24. března do 26. května.
knihovnické lekce On-line katalog a Čtení pomáhá pro
žáky 3. a 4. třídy.
Poledníčka v Mateřské škole.
možnost půjčení Čtečky e-knih.

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

Na březen jsme připravili:
• Putovní výstavu plakátů Má vlast cestami proměn, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění,
z. s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky
a řada dalších organizací a institucí. Výstavou děkujeme
tvůrcům proměn za jejich úsilí vytvářet hezčí a užitnější
prostředí pro nás všechny. Obec Řepiště se zasloužila
také o krásnou proměnu bývalého hostince U Máně na

Půjčovní doba:
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Marika Zajíčková

Vánoční koncert
K radostné vánoční pohodě a svátečním chvílím chtěl
přispět i náš Svatomichaelský pěvecký sbor a jako každý
rok si připravil na druhý svátek vánoční pro své posluchače a příznivce koncert, který se tentokrát konal v sále Společenského domu U Máně.
První část svátečního koncertu zahájil Svatomichaelský
sbor a svými skladbami navodil příjemnou vánoční náladu.
Ve druhé části vystoupil dětský Sboreček Řepiště, který si
pod vedením paní učitelky Honsové připravil krásné vystoupení, které bylo odměněno velkým potleskem. Jako

další nám pak Teatet přednesl výběr vánočních písní v zajímavé úpravě. Na závěr zazněla píseň Panis angelicus
v podání paní Oldřišky Honsové, kterou zazpívala za doprovodu všech sborů.
Příjemný podvečer jsme ukončili společně zazpívanou
koledou Narodil se Kristus Pán. Děkujeme všem za velkou
účast a již nyní se těšíme na příští vánoční koncert, kdy
bychom měli už opět vystoupit v našem krásném a po
opravě ještě krásnějším kostele.
Svatomichaelský pěvecký sbor

ABRAKA MUZIKA
zilidských interakcí, které uplatňujeme v každodenním kontaktu se společenským prostředím – ve škole, v rodině, na
ulici…
ABRAKA MUZIKA se zabývá tématy bezprostředně
související s výukou a výchovou. Svoji tvorbu zakládá na
autorské, interpretační a pedagogické profesionalitě účinkujících, poněvadž účinkující jsou kvalifikovaní pedagogové a hudebníci s dlouhodobou zkušeností v oblasti dramatické výchovy.

V prosinci 2019 se děti předškolního oddělení Beruška a žáci základní školy společně zúčastnili interaktivního
představení divadla ABRAKA MUZIKA s názvem „Umíme
být spolu“. Jednalo se o interaktivní didaktický hudební
pořad zaměřený na posilování sociálních kompetencí me15
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Napříč jednotlivými ročníky se děti bavily o vztazích
mezi lidmi a šikaně, o (nejen kulturních) odlišnostech mezi
lidmi po celém světě a také o síle informačních a sociálních
sítí. Petr s Robinem, lektoři programu, si pro názorné interaktivní ukázky na pódiu vybrali hned několik dětí, které
v odpovědích na otázky předvedly, jak jsou bystré. Díky
veselým písničkám a jejich hravému provedení vládla sálem vynikající nálada.
Lektorům patří velký dík za milou atmosféru a výborně
připravený program.
Tato projektová výuka byla pořádána s finanční podporou projektu „ŠABLONY 2“ r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_
063/0011844.

Projektový den v základní škole
7. 1. 2020 navštívil druhou třídu
lektor z Malé technické univerzity
s krabicí plnou kostiček Lega, aby děti
názorně provedl
světem techniky.
Pro žáky měl
připraven zážitkový
program nazvaný
Stavitel města, ve
kterém si společně
postavili město a silnice, vyrobili mapu města a zahráli si na realitní makléře.
Nové znalosti získávaly děti hravou formou prožitkem.
Teoretické poznatky si prakticky ověřily pomocí stavebnice typu Lego. Pracovaly jak ve skupině, tak samostatně.
Žákům se dopoledne líbilo, byli oceněni diplomem
a lektorovou pochvalou za pěknou spolupráci.

Vánočkový den ve škole
Před Vánoci 2019 se děti druhé třídy účastnily projektu Vánočkový den, který pro ně připravila jejich třídní
učitelka. Místo běžného každodenního vyučování si děti
procvičily čtenářské a slohové dovednosti
při čtení a sestavování receptu na vánočku. Počtářské
schopnosti prohloubily při tvoření slovních
úloh na téma
Vánoce a sledování doby pečení a výtvarné

dovednosti zdokonalily při pletení a zdobení vánoček.
Během celého dopoledne pracovaly děti s chutí. Vánočky se povedly.
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Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Řepiště pro školní rok 2020/2021
se uskuteční ve středu 8. dubna 2020 v čase od 12,00 do 17,00 hodin v budově základní školy.
Týká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Dítě lze zapsat i v případě, že se zápisu osobně neúčastní.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad
zahájení školní docházky o jeden rok. Na základě této písemné žádosti rozhodne ředitelka ZŠ o odložení povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
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od 1. září 2020 do 30. června 2021, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou

přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2020 je do
Kurz počítačové gramotnosti pro začátečníky, který byl
přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2020 je doporučující vyjádření
spolufinancován Moravskoslezským krajem a Obcí Řepiště
školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny
poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Podmínkou přijetí
na podporu zdravého stárnutí v rámci projektu "V klidu a vškolského
podítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna 2021 do konce
dítěte, které dovrší šestý rok věku v době od ledna 2021 do konce června 2021, jsou
hodě" navštěvovalo 13 členů z Klubu seniorů v Řepištích.
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také odborn
vyjádření školského poradenského zařízení a také odborného lékaře, která k
Školení probíhalo v počítačové učebně ZŠ Řepiště doporučující
pod
přiloží zákonný zástupce.
žádosti přiloží zákonnýžádosti
zástupce.
vedením paní lektorky Ivety Fridrichové. Všichni posluchači
byli seznámeni s prací na počítači od úplných základů. Dítě, které bylo u zápisu
Dítě,
které bylo
u zápisu
loňském
školním
roce
a byl mu po
v loňském
školním
roce a vbyl
mu povolen
odklad
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V 10 lekcích účastníci pronikali do tajů práce s počítačovou
docházky, se již zápisu docházky,
neúčastní. Osejeho
přijetí
do
1.
ročníku
již
bylo
kladně
rozhodnuto.
již zápisu neúčastní. O jeho přijetí do 1. ročníku již bylo kla
technikou. Každá hodina byla zaměřena na konkrétní doved- Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území obce Řepiště.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na území obce
nosti a praktické využití počítače a internetu v každodenním
životě (např. e-mailová komunikace, vyhledávání na interneMgr. Martina Bastová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště, příspěvkové organizace
tu, práce s fotkami, kopírování, vkládání textu a obrázků,
Mgr. Martina Bastová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště, pří
nákupy přes internet apod.)
Všichni účastníci úspěšně ukončili kurz závěrečným testem, který se konal 11. 12. 2019. Na slavnostním vyhodnocení a zakončení byli přítomni pan starosta Rostislav Kožušník společně s panem Miroslavem Lyskem a paní ředitelka

ZŠ Martina Bastová. Všichni absolventi kurzu obdrželi pochvalné osvědčení za ochotu učit se novým věcem, ovládání počítače, komunikaci na internetu, za včasný příchod do
hodin i vzorné chování. A tak je nyní v Řepištích o 13 počítačových profíků více. Aspoň tak se píše velkým zeleným písmem na vystaveném osvědčení.
Kurz proběhl ke všeobecné spokojenosti jak účastníků
kurzu, tak samotné lektorky. Absolventi společně s lektorkou
patřičně zakončili kurz závěrečným posezením s bohatým
pohoštěním a dobrou náladou.
Věřím, že i v příštím roce, jak bylo již slíbeno panem starostou, bude další pokračování ve snaze zapojit co nejvíce
seniorů do světa počítačové techniky. Budu se těšit na váš
zájem. O termínu budeme včas informovat. Iveta Fridrichová
17
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Seniorské okénko
Zimní měsíce - období, kdy se dny krátí, příroda se
ukládá k zimnímu spánku. Ta letošní paní zima je k nám ale
obzvláště vlídná. Příjemné počasí na konci roku bylo vhodné na procházky do přírody. A takovou jednu si někteří
zdatní senioři domluvili na Silvestra a udělali si vyšlap do
Hájku a jeho okolí. S sebou na cestu se předvídavě předzásobili i malým občerstvením. A příjemně unaveni, spokojeni, že svátečně ukončili starý rok, se vraceli zpět domů,
rychle něco uchystat a přivítat, už každý po svém, ten rok
Nový.
O náš společenský večírek je každoročně velký zájem
nejen mezi našimi členy, ale i z řad seniorů okolních obcí,
kdy loňského roku sál U Máně téměř nestačil. Proto se letos
v pátek 31. ledna znovu konal v tělocvičně. A naši příznivci nás opět nezklamali a prostory tělocvičny se brzy zaplnily. K příjemné atmosféře přispělo hezké předtančení juniorského tanečního páru z Tanečního klubu Trend Ostrava,
osvědčená hudba a nechybělo i výborné občerstvení.
V průběhu večera jsme také popřáli našim jubilantům
narozeným v 1. čtvrtletí, předali jim dárky a kytičky a poděkovali za činnost důvěrnic paní Paličkové a paní Hruškové.
Zajímavá byla i tombola, která byla letos mimořádně bohatá, na které se podílelo 30 sponzorů s 50 dary. Velké napětí při losování vydrželo až do konce, neboť první cenou byl
daněk od Klubu seniorů Řepiště, na druhé příčce lákal poukaz na čtyřdenní lázeňský pobyt v Maďarsku pro 2 osoby
od pana Jana Nedvídka z Ostravy-Vítkovic. Všem sponzorům i návštěvníkům, kteří tombolu obohatili osobními dárky,
upřímně a srdečně děkujeme. Díky patří i paní Pavle Polachové z tělocvičny za její pomoc.

Připravované akce:
Sobota 22. 2. 2020 – obecní akce „Vesnická zabijačka“,
naši senioři se budou prezentovat buchtami a sladkými
dobrotami vlastní výroby.
Středa 18. 3. 2020 - tradiční jarní bowlingový turnaj v Rakovci, začátek ve 13.30
Čtvrtek 23. 4. 2020 - výroční členská schůze, srdečně
zveme všechny naše členy oslavit společně i Den matek
a popřát jubilantům narozeným ve 2. čtvrtletí. Začátek
v 15 hodin v sále Společenského domu U Máně.
Úterý 12. 5. 2020 – připravujeme jednodenní zájezd Jeseníky z polské strany s prohlídkou dolu na zlato ve Zlotym
Stoku, baziliky v Nyse a jiných zajímavých míst této oblasti. Bližší informace ještě upřesníme.
Spolek seniorů z Vratimova nás opět zve na svůj večírek
Vítání jara ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 16 hod. v Kulturním domě
ve Vratimově. Svoji účast nahlaste důvěrnicím.
Za výbor Klubu seniorů Dagmar Chlupatá
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PODĚKOVÁNÍ SENIORSKÉMU KLUBU
Dovolujeme si touto cestou poděkovat a vyzdvihnout práci našeho Seniorského klubu. Letošní ples, který se konal
v tělocvičně, byl výborně zorganizován. Příjemná hudba rozpohybovala většinu sálu, lákavé občerstvení mizelo
z prodeje před očima, osvěžit se bylo možno nealkoholickými nápoji a něčím ostřejším jsme si mohli připít „Na
zdraví!“. Velmi zajímavá byla tombola, která čítala 100 cen, což nebývá obvyklé. K úspěšnému a hladkému průběhu plesu přispěl svou organizací celý výbor Seniorského klubu, jemuž za tuto vydařenou akci velmi děkujeme.
Těšíme se na další příjemně strávený čas s našimi seniory.
Obec Řepiště

Galakoncert
Vážené dámy, vážení pánové,
v rámci letošních oslav jsme si pro Vás přichystali
galakoncert u příležitosti 750 let Obce Řepiště, který
se uskuteční v neděli 29. března 2020 v 15:30 v místní tělocvičně. Spolu s mými kolegy jsme vybrali čtyři
krásná a osobitá díla (A. Pärt - Cantus in memoriam
Benjamin Britten, V. Williams - Hobojový koncert, L. Janáček - Idyla pro smyčce a O. Respighi - Botticelliovský
tryptich). Pozvali jsme vzácného hosta pana Viléma
Veverku, jednoho z nejrespektovanějších hobojistů
současnosti. Působil dva roky v orchestrální akademii
Berlínské filharmonie, jednoho z nejlepších světových

orchestrů. Spolupracuje jako sólista s orchestry jako
Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hl.
m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu,
Filharmonie Brno nebo Tokyo Filharmonic, Vancouver
Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester,
Münchener Kammerorchester, Slovenská filharmonie
a Filharmonie Krakow. V rámci tohoto koncertu proběhne výstava výtvarných prací žáků ZŠ Řepiště.
Srdečně Vás na tento koncert zvu.
Mgr. art. Jan Soukup
jednatel správní rady Moravskoslezské Sinfonietty

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

OPLOCENÍ
montáže, pronájem, prodej
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

- PRODEJ A PRONÁJEM MOBILNÍHO OPLOCENÍ
- MONTÁŽE PLOTŮ:
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ, branky, brány
- SVAŘOVANÁ PLETIVA
- SVAŘOVANÉ PANELY 2D/3D
-----------------------------------------------------------------

GARÁŽOVÁ VRATA

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Na přání provedeme i montáž.
WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ

-----------------------------------------------------POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE
Klece pro křepelky, líhně, krmítka, napáječky apod.
www.krepelkajaponska.cz
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