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Slovo starosty
Vážení občané,
letošní jaro je u nás v Řepištích takové jiné, zvláštní
a tiché. Sluníčko sice svítí, ale v obci je prázdno, z ulic
se vytratili lidé, škola i školka utichly a jsou bez dětí, hospody jsou zavřené, sál je prázdný, na hřišti nejsou fotbalisté, na houpačkách chybí děti, není slyšet zvuk hasičské
stříkačky. Mimořádná opatření platí od 10. března, ale
zdá se, že je to celou věčnost. Vždyť to není tak dávno,
co jsme se potkali na plese, v sále na divadle, v knihovně,
na vesnické zabíjačce nebo jenom tak s kamarády u piva
nebo na kávě. Až když utichl veškerý společenský, kulturní a sportovní život všichni vidíme, že člověk je tvor
společenský a potřebuje kolem sebe komunitu lidí, kteří
jej mají rádi. A že nelze člověka natrvalo zavřít a zamezit
mu v kontaktu s dalšími lidmi.
Proto velmi oceňuji, že nařízená opatření všichni vzorně respektujete, ikdyž to není jednoduché. Chtěl bych
Vám všem za to moc poděkovat. Opatření jsou důležitá,
abychom ochránili sebe a své blízké od zákeřné virové

nemoci. Musíme ještě chvíli vydržet, abychom se pak
mohli opět vrátit k normálnímu životu, děti do školy, dospělí do zaměstnání a všichni ke svým koníčkům a zálibám. Abychom se mohli vrátit k tomu a k těm, koho máme
rádi a co naplňuje naše životy.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří s nemocí bojují
v první linii: lékařům, sestrám, pečovatelkám v domovech
seniorů, zdravotnímu personálu, hasičům, policistům,
vojákům. Bez jejich nasazení bychom boj s nemocí prohráli. Děkuji prodavačkám, učitelům, pošťákům a popelářům, protože bychom v nouzovém režimu nemohli fungovat. Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří jakkoliv
pomáháte, šijete roušky, učíte se se svými dětmi, staráte se o své seniory, sousedy.
Vydržte ještě, buďte trpěliví, pokorní a zachovejte si
víru v to, že společně to zvládneme a bude zase dobře.
Těším se, až si zase budeme moci při setkání podat ruku
a usmát se. Chybí nám to všem.
Rostislav Kožušník, starosta

Informace k situaci v obci
Dovolte mi Vás informovat o situaci v naší obci a historii přijatých opatření. Informace se vztahují ke dni uzávěrky k 20.4.2020 a v době vydání Zpravodaje mohou být
změněny. Aktuální zprávy můžete dostávat prostřednictvím
aplikace mobilní rozhlas (nutno registrovat na https://repiste.mobilnirozhlas.cz/). Dále fungují vývěsky, web, seniorská hlášení apod.

--

-- Úterý 10.3.2020 – v tento den byla vyhlášena Vládou
první mimořádná opatření z důvodu onemocnění COVID-19; vedení obce společně s ředitelkou ZŠ a MŠ rozhodlo mimo základní školy i o uzavření mateřské školy,
-- V tento den byla v pěstitelské pálenici ukončena první
sezóna pod obcí Řepiště, vypáleno bylo 2.097 l 100%
alkoholu, poděkování patří paní Blance Kukučkové,
-- Středa 11.3.2020 – uzavřena byla základní škola a mateřská škola, zákaz hromadných akcí nad 100 osob,
-- Čtvrtek 12.3.2020 – od 14 hod. byl Vládou vyhlášen
nouzový stav na 30 dnů; uzavřena byla tělocvična, společenský sál, knihovna; zrušeny bohoslužby v obci; restaurace omezení provozu jen v době od 6 do 20 hod.
-- Pondělí 16.3.2020 – ČR je v karanténě; omezení volného pohybu osob; uzavřen OÚ (otevřeno pro veřejnost
pouze Po a St 13-16 hod.); uzavřeny restaurace, venkovní sportoviště a dětská hřiště, pozastaveno vyřizování kanalizačních přípojek,
-- Úterý 17.3.2020 - uzavřena školní jídelna, obědy pro
seniory vaří restaurace U Máně, díky,
-- Čtvrtek 19.3.2020 – zákaz vycházení bez roušky nebo
jiné ochrany obličeje; vyhrazení prodejních hodin v potravinách pro seniory,
-- Od čtvrtku 19.3.2020 začalo rozvážení roušek v obci pro
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seniory (roušky ušili dobrovolníci, kuchařky ŠJ a firmy,
děkujeme), do pondělí 23.3. bylo rozvezeno více jak 600
textilních roušek do cca 320 rodinných domů všem občanům nad 60 let a těm, kteří o roušky požádali,
Další roušky z Řepišť putovaly do nemocnic, domovů
seniorů, pečovatelským službám a prodejnám, celkem
to k dnešnímu dni je více jak 2700 roušek a šijí se další
(viz. článek Rouška pro souseda), díky všem zúčastněným a paní místostarostce Kučerové za organizační
zajištění,
V pondělí 23.3.2020 došlo k přerušení prací na stavbě
Komunitního domu Řepiště; práce na revitalizaci kostela omezeně pokračují,
V pondělí 30.3.2020 – zaseta tráva na hřišti v Rakovci,
Ve čtvrtek 2.4.2020 bylo v obci rozvezeno 80 l desinfekce dodané z krizového štábu MSK (instituce, obchody, služby),
Úterý 14.4.2020 - Vláda představila po Velikonocích
harmonogram postupného uvolňování opatření,
Pondělí 20.4.2020 byly obnoveny úřední hodiny na
obecním úřadě opět na 4 dny v týdnu: Po a St 8.00 –
17.00 hod., Út a Čt 8.00 – 15.00 hod. (polední přestávka 11.30 – 12 hod.), přísnější hygienické podmínky,
Pondělí 20.4.2020 - obnovení předávání dokladů pro
připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci,
1.etapa.
V obci stále fungují následující obchody a služby: prodejna potravin pan Bednář (velké díky, protože nemusíme zásobovat seniory potravinami), Lašká pekárna
(díky za dobrý chléb), všechny tři restaurace – jídlo na
objednávku, obědy pro zaměstnance obce a seniory,
česká pošta, rozvozy obědů a technická správa obce,
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obecní úřad (telefonicky a emailem v pracovních dnech,
v neodkladných případech pro veřejnost Po a St od 13
do 16 hod.), poběží zápisy do ZŠ a MŠ,

volání), fotbalová utkání TJ Řepiště (do odvolání), oslavy s jubilanty 23.5.
U ostatních akcí v červnu a červenci se bude rozhodovat
dle momentální aktuální situace. V případě potřeby kontaktujte, prosím, obecní úřad Řepiště, který zajistí nákupy a léky, případně další potřeby, obědy s rozvozem
apod., kontakty: tel. 558 671 925, 601 528 638, 724 178
654, obec@repiste.eu
Rostislav Kožušník, starosta

Prozatím zrušené akce:
Zastupitelstvo obce 22.4. (náhradní termín 13.5.), svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu 24.4. (náhradní termín není dosud stanoven), pálení čarodějnic
25.4., hasičská galuska 1.5., hasičské soutěže (do od-

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 19. 2.2020 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
Výdaje celkem po konsolidaci

274. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní
Pavlínu Kučerovou a paní Hanu Slívovou a ověřovateli zápisu pana Davida Hrbáčka a pana Rostislava
Mojžíška.
275. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy výborů,
4. Hospodaření obce za rok 2019, rozpočtové opatření č. 5/2019, investiční projekty, dotace, rezervy,
stav majetku,
5. Rozpočet obce na rok 2020,
6. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2024,
7. Plánované investiční a neinvestiční projekty obce
v r. 2020, informace o stavu přípravy a realizace
projektů obce,
8. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2020
(kultura, sport, spolky),
9. Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
– 2. a 3.výzva,
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva,
11. Různé,
12. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
13. Závěr.
276. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.12.2019.
277. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 4.2.2020.

z toho:
běžné výdaje
kapitálové výdaje
Saldo (rozpočtový schodek):

z toho: daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace

14.067.185,54 Kč
90.652.735,45 Kč
- 34.935.440,34 Kč

Rozpočtový schodek byl krytý třídou Financování, a to
částečně půjčkou ze SFŽP na projekt Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa, a částečně rezervou z hospodaření
z předchozích let.
rezer vu obce z předchozích let celkem
62.512.422,84 Kč, v tom stav na účtech obce
19.030.175,75 Kč,
výši úvěrů k 31.12.2019 celkem 14.709.833,37 Kč
(půjčka ze SFŽP na výstavbu kanalizací),
výši pohledávek celkem 3.020.630,40 Kč,
zprávu o realizaci investičních projektů v r. 2019 ve
výši 90.652.735,45 Kč,
zprávu o získaných dotacích v r. 2019 ve výši
34.276.037,86 Kč.
279. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2019 dle přílohy: zvýšení
příjmů rozpočtu o 1.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 1.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem
76.982.000,- Kč,
Výdaje celkem
141.249.000,- 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.
280. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce
Řepiště na rok 2020 dle přílohy:
Příjmy celkem
48.659.000,- Kč,
Výdaje celkem
74.226.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 25.567.000,- Kč,
Financování
25.567.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výš
25.567.000,- Kč
bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
281. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěv-

278. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31.12.2019: - výsledek hospodaření a plnění rozpočtu
obce Řepiště:
Příjmy celkem po konsolidaci

104.719.920,99 Kč,
74,14 % rozpočtu

69.784.480,65Kč,
90,65 % rozpočtu
31.097.733,55 Kč
4.410.709,24 Kč
0,00 Kč
34.276.037,86 Kč
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kovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2020 ve výši 2.743.000,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.066.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení částky 60.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu
obce na rok 2020 do Zaměstnaneckého fondu.
Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
realizaci aktivit obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2020 v souladu se schváleným rozpočtem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Střednědobý
výhled rozpočtu na léta 2020 – 2024 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí darů
fyzickým a právnickým osobám –vlastníkům budov
na k.ú. Řepiště – a to převedením projektových dokumentací a územních souhlasů kanalizačních přípojek
těchto budov, které pořídila obec Řepiště na své náklady na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, na
tyto vlastníky, jednotlivě v hodnotě do 5 tis. Kč dle
skutečných nákladů na základě darovacích smluv
a pověřuje starostu obce uzavřením těchto smluv.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu RRC/03/2020 na projekt „Rekonstrukce místních
komunikací u. Lipová a Rakovecká, obec Řepiště“,
celkové náklady 885.000,- Kč, požadovaná dotace
345.000,- Kč, termín realizace do 31.12.2020 a pověřuje starostu v případě schválení dotaci přijmout,
podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a realizovat
projekt.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2020 v celkové
výši 47.798.000,- Kč dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Paskov, na podporu včelařství ve výši
10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Horní Datyně, na podporu včelařství ve
výši 6.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D2/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., na zajištění provozu a údržbu myslivecké chaty ve výši
50.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, na podporu
ekologických aktivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov
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na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, na nákup vybavení a na organizaci schválených aktivit a akcí v r. 2020 ve výši
45.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na spolufinancování Letního koncertu filmové a populární hudby
2020 ve výši 70.000,- Kč, na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D7/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na spolufinancování Galakoncertu u příležitosti 750 let obce Řepiště ve výši 62.000,- Kč, na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D8/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana Jana Kožušníka, bytem
Na Kůtách 76, 739 32 Řepiště, na financování nákladů
spojených s vystupováním pěveckého sboru v roce
2020 ve výši 30.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D9/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím předsedkyně paní
Emílie Valgové, bytem Dolní 292, 739 32 Řepiště,
na činnost a aktivity Klubu seniorů Řepiště v roce
2020 ve výši 40.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D10/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 125.000,- Kč, a to na
činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy ve výši 75.000,- Kč a na práci s mládeží ve výši
50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. 11/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště v celkové výši 100.000,- Kč, a to na činnost
soutěžního družstva mužů ve výši 10.000,- Kč a na
práci s mládeží ve výši 90.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D12/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pěveckému sdružení TEATET prostřednictvím pověřené
osoby paní Andrey Karmanové, bytem Na Výsluní
354, 739 32 Řepiště, na financování nákladů spojených s činností pěveckého sdružení v roce 2020 ve
výši 15.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. 13/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Po súsedsku, Paskov, na spolufinancování činnosti
a nákladů na pořádání folklorního bálu v Paskově
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ve výši 5.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D14/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
SPOLEK PŘÁTEL NEVŠEDNÍCH HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ, z.s., Řepiště, na realizaci projektu „Festival
nejmenších houslistů 2020“ ve výši 10.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D15/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
realizovaného krajem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0
005161 ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D16/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
realizovaného krajem v rámci Operačního programu
Životní prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_117/00
09638 ve výši 45.000,- Kč na základě veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D17/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva s účinností od 1.3.2020 takto:
místostarosta Mgr. David Hrbáček
11.000,- Kč,
místostarostka paní Pavlína Kučerová 27.500,- Kč.
předseda výboru nebo komise
2.354,- Kč,
člen výboru nebo komise
1.958,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.177,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí daru
DZR Pohoda, z.ú., Dolní Domaslavice, na dofinancování provozních nákladů sociální služby ve výši
20.000,- Kč na základě darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného o inﬂaci 2,8% pro rok 2020 u uzavřených smluv
o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště,
ve kterých je zvýšení nájemného zakotveno.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající se
zvýšení nájemného o inﬂaci 2,8% pro rok 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o vyhlášeném výběrovém řízení na poskyto-

311.

312.

313.

314.

315.
316.
317.

vání služeb praktického lékaře pro ordinaci v budově
Obecního úřadu Řepiště na ul. Mírová 178 v Řepištích,
které je zveřejněno na úřední desce Moravskoslezského kraje.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.2
ke smlouvě o zápůjčce ze dne 29.4.2016 ve výši
100.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předfinancování výdajů spojených s podáním
žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), specifický cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích“, vratka zápůjčky do 30 dnů od proplacení
dotace z IROP, nejpozději však do 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.2 ke
smlouvě o zápůjčce ze dne 7.10.2016 ve výši 50.000,Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na
předfinancování výdajů spojených s podáním žádosti
do Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), specifický cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace,
posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky do 30 dnů od proplacení dotace
z IROP, nejpozději však do 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.2
ke smlouvě o zápůjčce č. 3 ze dne 23.2.2017 ve výši
50.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předfinancování výdajů spojených s podáním
žádosti do Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), specifický cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích“, vratka zápůjčky do 30 dnů od proplacení
dotace z IROP, nejpozději však do 31.12.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště vyslovuje souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Řepiště
a členem zastupitelstva obce panem Rostislavem
Mojžíškem, jehož předmětem jsou práce v pěstitelské
pálenici, a to od 1.1.2020.
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 bere na vědomí termín
konání 9. zasedání zastupitelstva dne 22.4.2020
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.

Rozpočet obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 8. zasedání konaném dne 19.2.2020 schválilo po předchozím zveřejnění
rozpočet obce Řepiště na rok 2020. Rozpočet je sestaven
jako schodkový.
Příjmy celkem
48.659.000,- Kč,
Výdaje celkem
74.226.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 25.567.000,- Kč,
Financování kryjící úhradu schodku 25.567.000,- Kč.

Rozpočtový schodek Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
Důvodem vysokého rozpočtového schodku jsou plánované investice do obecního majetku. Jedná se jednak
o dokončení projektů výstavby obou splaškových kanalizací z rozpočtem cca 8 mil. Kč, které byly zahájeny
v r. 2018 a 2019 (v 1.etapě proběhne napojování nemovitostí a zahájení provozu ČOV, v 6.etapě proběhne do5
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končení stavby a realizace celoplošných asfaltů v Rakovci a rovněž napojování obyvatel). Největší investiční akcí
je však zahájení výstavby Komunitního domu Řepiště
s celkovými náklady cca 57 mil. Kč a realizací do 6/2021.
Rozpočet 2020 počítá s náklady ve výši 34 mil. Kč. Na
projekt je poskytnuta dotace z IROP ve výši 11,8 mil. Kč
a schválen výhodný úvěr JESSICA II z Moravskoslezského kraje ve výši 44,2 mil. Kč. Z drobnějších akcí rozpočet
počítá s projekčními pracemi na projektech: Úpravy průtahu silnice II/477, Rekonstrukce a odvodnění ul. Vinohradská, Základní škola Řepiště (nová škola u tělocvičny),
rekonstrukce budovy pěstitelské pálenice, dokončení
přípravy na rekonstrukci a přístavbu požární zbrojnice,
studie nakládání s odpadními a dešťovými vodami v obci,
studie nakládání s odpadem. Rozpočet řeší rovněž drobnější investiční akce: připojení obecních nemovitostí na
splaškovou kanalizaci, spolufinancování projektu revitalizace dřevěného kostela sv.Michaela archanděla, veřejné
osvětlení na ul. Slezská – plocha Z10, projekt turistického
odpočívadla a WC u kostela (dotace EU), projekt veřejných
hotspotů WiFi4EU. Běžné (provozní) výdaje jsou ve výši
26,428 mil. Kč, kapitálové výdaje (investice) jsou ve výši
47,798 mil. Kč..

Celková příjmová stránka rozpočtu se skládá: z daňových příjmů obce (podíl na sdílených daních) ve výši
33,426 mil. Kč,nedaňových příjmů (příjmy z vlastní činnosti obce) ve výši 4,916 mil. Kč a dosud schválených dotací
ve výši 10,317 mil. Kč. Obec má k 1.1.2020 poskytnutou
půjčku ze SFŽP na projekt Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.et.v celk.výši 14,710 mil. Kč, splatnost 2021-2031.
Bližší podrobnosti a celkový schválený rozpočet na rok
2020 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020
– 2024 najdete na webových stránkách obce https://www.
repiste.eu/obec-mistni-sprava/schvaleny-rozpocet.
S ohledem na předpoklad snížení příjmů obce v souvislosti s ekonomickými dopady nouzového stavu z důvodů onemocnění COVID-19 a s opatřeními přijatými ústředními orgány můžou být některé projekty pozdrženy nebo
přehodnoceny. Aktuální situaci bude zastupitelstvo vyhodnocovat a případně upravovat schválený rozpočet. Realizace většiny projektů by však s ohledem na vysoké rezervy obce z předchozích let a na zajištění financování velkých
projektů z jiných zdrojů (dotace, úvěry) nemělo dotknout
a projekty by měly v souladu s plánem pokračovat v přípravě a realizaci.
Rostislav Kožušník, starosta

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ
Úprava úředních hodin

Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.00 - 17.00 hod.
12.00 - 15.00 hod.
12.00 - 17.00 hod.
12.00 - 15.00 hod.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11.30 – 12.00 hod.
PÁTEK PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO
Žádáme o respektování uzavření obecního úřadu v pátek pro veřejnost. Děkujeme.
Dále žádáme občany, aby upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem
na úřadě ve všech případech, kdy je to možné a v případě podání žádosti (kdy není potřeba potvrzení přijetí)
využili schránku umístěnou v přízemí úřadu.
V případě nezbytného osobního kontaktu na úřadě použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa),
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které zabrání šíření kapének.

Telefonní a e-mailové kontakty:
Telefony OÚ
		

558 671 925
601 528 638

Účetní
		

Karla Kolářová			
kolarova@repiste.eu

Starosta
		

Rostislav Kožušník			
kozusnik@repiste.eu

Referent pro investice
		

Ing. Libuše Žídková		
zidkova@repiste.eu

Místostarosta
		

Mgr. David Hrbáček		
hrbacek@repiste.eu

Vedoucí technické čety Josef Kukučka			
		
kukucka@repiste.eu

Místostarostka
		

Pavlína Kučerová			
kucerova@repiste.eu

Elektronická podatelna

epodatelna@repiste.eu

E-mail

obec@repiste.eu

Referentka
		

Michaela Kusáková		
kusakova@repiste.eu

Datová schránka

ID DS q98axt7
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Poplatek za směsný komunální odpad pro rok 2020
Poplatek za směsný komunální odpad
Objem
nádoby l
80

Tarif

Počet obsluh

Poplatek za biologický rozložitelný odpad
Cena v Kč
za rok

P101 1 x za 14 dní

1 540
2 585

Objem
nádoby l

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

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

120

P271 1 x týdně v zimě *

2 050

Zimní svoz bude prováděn od 1.12. do 31.3.

120

P291 1 x měsíčně

1 135

240

P301 1 x za 14 dní

2 980

240

P311 1 x týdně

5 650

Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo
převodem z účtu na účet obce - 1682051319/0800, do
variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo
popisné domu a rok 2020

1 x týdně v zimě *, 1
x 14 dní v létě

1100

K101 1 x za 14 dní

1100

K111 1 x týdně

880

2 620

Letní svoz bude prováděn v období od 1.4. do 30.11.

6 745
12 290

Poplatek za psa 2020

* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců

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.

Tarif P301 a P311 nelze používat u objektů s vytápěním
na tuhá paliva – hmotnost plné nádoby.

!!! PLACENÍ POPLATKŮ !!!

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

Žádáme občany, aby poplatky za směsný komunální
odpad, biologicky rozložitelný odpad a poplatek za
psa na rok 2020 zaplatili převodem z účtu na účet
obce u ČS a.s., č.ú. 1682051319/0800, (případně se
domluvili s rodinnými příslušníky, aby jim poplatek
zaplatili ze svého účtu na účet obce) do variabilního
symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné
domu a rok 2020, splatnost do 30. června 2020.

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.

Napojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích
Napojení nemovitostí na kanalizaci v rámci projektu
1.etapy (Řepiště) musí být zrealizováno do 30.9.2020.
Pokud chce vlastník využít ﬁnanční podporu obce, musí
připojení zrealizovat do 30.6.2020.
V obálce kromě návodu obdrželi vlastníci nemovitostí,
kteří dosud nemají podepsané smlouvy s obcí a předánu
projektovou dokumentaci s dalšími doklady, „Smlouvu
o výstavbě a ﬁnancování kanalizační přípojky“ a „Darovací smlouvu na projektovou dokumentaci a územní
souhlas pro výstavbu soukromé části kanalizační přípojky“. Tyto smlouvy jsou ze strany obce podepsány.
Smlouvy nutno podepsat všemi spoluvlastníky uvedenými ve smlouvě a doplnit datum podpisu. Po podpisu,

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s koronavirovou epidemii v ČR, jsme byli nuceni od 16.3.2020
přerušit předávání dokumentací ke kanalizačním přípojkám.
S ohledem na postupné uvolňování opatření a při respektování všech pravidel nouzového stavu byl od pondělí
20.4.2020 proces napojování nemovitostí na splaškovou
kanalizaci obnoven. Tento podrobný níže uvedený postup
respektuje všechna ke dnešnímu dni platná omezení.
7
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prosím, předejte jedno vyhotovení těchto smluv (1x smlouvu o výstavbě a 1x smlouvu darovací) buď po předchozím
telefonickém objednání na Obecní úřad Řepiště pí Libuši
Žídkové, tel. 558 671 925 v pondělí a středa v době od
8.00 hod. - 17.00 hod., úterý a čtvrtek v době od 8.00 hod.
– 15.00 hod., nebo případně smlouvy v obálce vhoďte do
označené zvláštní schránky v přízemí budovy úřadu. Pokud
již máte s obcí uzavřeny smlouvy, případně předány níže
uvedené dokumenty nebo jste již předali níže uvedené dokumenty na SmVaK, postupujte podle níže uvedeného postupu dále.
Po předání podepsaných smluv Vám budou buď osobně předány nebo doručeny v obálce domů následující dokumenty:
- Projektová dokumentace (2x, kopie pro SmVaK)
- Územní souhlas pro kanalizační přípojku (2x, kopie pro
SmVaK)
- Souhlas obce s napojením na kanalizaci
- Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
- Žádost o zřízení kanalizační přípojky
Před realizací kanalizační přípojky zašlete poštou, případně e-mailem (ve scanu) zakazsluzby@smvak.cz nebo
smvak@smvak.cz na Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava tyto dokumenty:
- Vyplněnou žádost o zřízení kanalizační přípojky - formulář vyplňte zejména v bodech č. 1 a č. 2 - nezapomeňte
uvést svoji e-mailovou adresu, číslo telefonu, podpis
- Kopii Projektové dokumentace
- Kopii územního souhlasu
- Souhlas obce s napojením na kanalizaci
- Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
Poté vyčkejte až Vám provozovatel SmVaK zašle
Smlouvu o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací k podpisu, kterou podepište a zašlete zpět na adresu provozovatele SmVaK. Upozorňujeme,
že momentálně jsou všechna zákaznická centra pro veřejnost uzavřena a veškerá komunikace s SmVaK probíhá
poštou nebo e-mailem. Vámi podepsaná smlouva bude
následně předána vedoucímu příslušného střediska kanalizačních sítí. K uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací a podpisu
ze strany SmVaK dojde až po kontrole provedení kanalizační přípojky na kanalizaci (viz postup výstavby kanalizační přípojky), do které bude po realizaci kanalizační přípojky
doplněno technikem provozovatele datum jejího napojení
na kanalizační řád. Tímto dnem nabývá smlouva účinnost
a tuto Vám SmVak zašle. Kontaktní pracovnice z hlediska
případné konzultace je na SmVaKu paní Vavříčková,
tel. č. 601 589 750.
Po splnění všech těchto administrativních náležitostí pak můžete zrealizovat vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci dle Postupu výstavby
kanalizační přípojky.

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 prací doporučujeme kontaktovat technika provozovatele SmVaK (dohodnutí termínu realizace
a kontroly)
- Před zahájením zemních prací (výkopem) je nutno zabezpečit vytyčení zařízení a inženýrských sítí 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 dodávce vody
z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací.
- Dále před zásypem přizve technika provozovatele SmVaK
(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 o dodávce vody
z vodovou a 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 doporučujeme, aby jej prováděla 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!!!
Splaškové vody musí být napojeny bez předchozího
předčištění, tj. mimo septiky, jímky apod!!!
Obec Řepiště na základě rozhodnutí zastupitelstva podpoří napojování vlastníků nemovitostí několika způsoby:
- Obec zrealizovala a financovala všechny veřejné části
kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí 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 připravila vlastníkům veškeré doklady pro vyřízení
napojení jejich nemovitostí,
- Vlastníci 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. Za
napojenou Nemovitost se považuje uzavření „Smlouvy
o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod
kanalizací“ s Provozovatelem. Dar bude poskytnut na
základě darovací smlouvy bezhotovostně na účet Vlastníků do 14 dnů ode dne doložení originálu „Smlouvy
o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod
kanalizací“ s Provozovatelem SmVaK. Proto s připojením

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
8
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neváhejte a využijte této časově omezené nabídky na
spolufinancování.
- V případě objektivně prokázané a zdůvodněné vyšší náročnosti stavebních prací a po předložení vynaložených
nákladů na zřízení kanalizační přípojky, lze na základě
písemné žádosti vlastníka po posouzení a projednání
v Zastupitelstvu rozhodnout o navýšení tohoto příspěvku.
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 a vyřízení všech dokumentů pro napojování nemovitostí (předpoklad 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

ROUŠKA PRO SOUSEDA
I v této pro všechny nelehké době je krásné sledovat,
jak se lidé dokáží semknout a držet za jeden provaz. S nouzovým stavem a nařízenou karanténou se spojili síly a vyhlásila akce Rouška pro souseda. Přináším Vám zatím
krátké shrnutí aktuální situace s rouškami v Řepištích.
Nejprve bych ráda poděkovala Společenskému domu
s restaurací U Máně, že převzali péči s obědy o naše seniory a i přes obtížné podmínky se starají a připravují denně čerstvé jídlo.
Ve školní jídelně vzniklo od uzavření škol ,,Šicí centrum“. Zde se každý den parta kuchařek promění ve švadleny a šijí roušky. Toto by nemylo možné bez neskutečné
pomoci a podpory dalších dobrovolníků a pomocníků z řad
občanů obce Řepiště. V tuto chvíli máme po celé obci asi
20 dobrovolníků, kteří nám poskytují materiál nebo šijí
roušky a ty jsou následně expedovány. Dobrovolníci nám
stále přibývají a tak jmenný seznam uveřejníme v závěrečném článku na konci Nouzového stavu. Velký dík patří
společnosti DANTE.CZ, s.r.o., která nám našila a darovala cca 700 ks roušek a věnovala velké množství materiálu.
Nic z toho by však nešlo uskutečnit nebýt našich SENIORŮ. Na malou prosbu ohledně docházejícího materiálu se zvedla vlna neskutečné pomoci. Šicí centrum bylo
během jednoho dne zavaleno látkami, nítěmi, šňůrkami
a gumičkami, upečenými buchtami a sladkostmi na dodání sil a trpělivosti. Dovolte mi poděkovat, protože šijeme
dál a šijeme díky Vám….Jste NEJLEPŠÍ!!!

Prvním záměrem této akce, bylo ušít roušky pro obyvatele obce Řepiště. Toto se podařilo a všem obyvatelům
nad 60 let byly expedovány roušky přímo do schránek.
Celkem tak bylo rozvezeno cca 600 ks roušek. Nadále
jsou na obecním úřadě roušky k dispozici pro ty, kteří
roušku ještě nemají.
Pomocí České pošty expedujeme roušky potřebným:
- 600 ks Nemocnice Vítkovice, Ostrava
- 250 ks Domov důchodců Opava
- 150 ks Domov Alzheimer Darkov z.ú.
- 100 ks Domov seniorů Pohoda, Dolní Domaslavice
- 100 ks Medela-péče o seniory o.p.s., Ostravice
- 100 ks Domov pro seniory Nýdek
- 100 ks SAREPTA domov pro seniory, Komorní Lhotka
- 230 ks Domov pro seniory, Ostrava, Čujkovova ul.
- 60 ks Podané ruce, o. s. – osobní asistence
- 130 ks Nadační fond Pavla Novotného
- 100 ks Nemocnice Frýdek – Místek
- 130 ks Tesco, Ostrava – Hrabová
V následujících dnech stále šijeme a budeme expedovat další roušky.
V minulých dnech nám bylo Moravskoslezským krajem
zasláno cca 200 ks látkových roušek, které jsou uschovány jako rezerva.
Děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou podílíte na
pomoci druhým…Spolu to zvládneme..
Pavlína Kučerová, místostarostka

Přehled zrušených obecních akcí
V tuto chvíli máme z Nařízení vlády v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlášen na celém území nouzový stav,
který s sebou přináší řadu omezení. Také my se tímto
stavem řídíme a respektujeme, a proto bychom Vás rádi
informovali o zrušených akcích, které jsme měli v plánu
v tomto období pořádat.
Nejbližší akce pořádané spolu s Obcí Řepiště
a jsou v tuto chvíli zrušeny:
- 25. 4. 2020 Pálení čarodějnic
- 1. 5. 2020 Hasičská galuska
- 8. 5. 2020 Netradiční hasičská soutěž s PS – 8

- 14. 5. 2020 Den matek – pořádaný ZŠ a MŠ Řepiště
- 16. 5. 2020 RC RALLY
V případě, že budou vládní nařízení změněna či uvolněna, pokusíme se pro zrušené akce najít náhradní termíny. O vývoji a konání akcí Vás budeme informovat
prostřednictvím Zpravodaje, Mobilního rozhlasu a vývěsních míst
Přejeme Všem pevné zdraví, hodně sil v této nelehké
době. Těšíme se, až se opět společně potkáme.
Za Sportovní a kulturní komisi, Pavlína Kučerová
9
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Komunitní dům Řepiště

Obec Řepiště získala v červnu 2019 dotaci z EU
z Integrovaného regionálního operačního programu
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve
výši 11,795 mil. Kč na projekt „Komunitní dům Řepiště
- byty v integraci se zařízením občanského vybavení“,
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009197, z výzvy č. 80 na
sociální bydlení.
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociální
služby v obci – sociálního bydlení, a to rekonstrukcí stávajícího objektu Osvětového domu v centru obce na bytový dům, která poskytne cílovým skupinám lepší možnosti a pomůže jim k návratu do běžného života a se
začleněním do pracovního procesu. Projekt řeší výstavbu
celkem 19 malometrážních bytů (15 bytů 1+KK, 4 byty
2+KK), z nichž 9 bytů bude sociálních (dotace IROP) a zbylých 10 bytů budou byty pro seniorské bydlení občanů.
Součástí projektu je rovněž výstavba komunitní společenské místnosti pro seniorský klub, dvou komunitních dílen

s keramickou učebnou pro potřeby ZŠ a MŠ a dalších
místnosti pro zázemí budovy.
Celkové náklady projektu pro IROP (uznatelné, celkem
9 podpořených bytů pro sociální bydlení s nárůstem kapacity o 13 lůžek) jsou ve výši 13,106 mil. Kč, dotace IROP
je 11,795 mil. Kč. Celkové předpokládané náklady celého
projektu (včetně neuznatelných) jsou ve výši 56 mil. Kč.
Obec získala na financování projektu velmi výhodný úvěr
z rozpočtu Moravskoslezského kraje JESSICA II ve výši
44,2 mil. Kč, úrok 50% 3M priboru (nyní cca 0,5 % p.a.),
na 25 let, bez ručení.
Realizace projektu má být ukončena do 31.12.2021.
Stavbu realizuje společnost BDSTAV MORAVA s.r.o. vybraná na základě výběrového řízení. Technický dozor zajišťuje společnost LAVI ENGINEERING s.r.o.. Autorem
projektu je Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.
Rostislav Kožušník, starosta

Rekonstrukce místních komunikací
ul. Lipová a Rakovecká, obec Řepiště
Obec Řepiště získala v březnu
2020 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020“ ve
výši 345.000,- Kč na projekt „Rekonstrukce místních komunikací ul. Lipová a Rakovecká, obec Řepiště“.
Cílem projektu jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dvou stávajících místních komunikací ul. Lipová
a Rakovecká v osadě Rakovec, a to povrchů v plochách
nedotčených výstavbou splaškové kanalizace v dané lokalitě obce. Projekt přímo navazuje na projekt „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa“ realizovaný v r. 2019 a 2020,
který je podpořený dotací z EU z OPŽP. Součástí projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“ je mino jiné i pro-

vedení asfaltů po výstavbě kanalizace, ale pouze pruhu komunikace nad
výkopem po kanalizaci (tedy ne celé
šíře komunikace). Zastupitelstvo obce
rozhodlo o celoplošném provedení
asfaltů po kanalizaci. Projekt řeší tedy zbylé plochy dotčených komunikací bez ploch komunikací obsažených v kanalizaci, má samostatnou projektovou dokumentaci a oddělený samostatný rozpočet. Dle uzavřené smlouvy o dílo
by asfalty měly být provedeny do 15.5.2020. Celkové náklady projektu jsou ve výši 885.000,- Kč. Délka komunikací s novými asfaltovými povrchy je cca 1 km.
Děkujeme Moravskoslezskému kraji za dotační podporu realizace projektu.
Rostislav Kožušník, starosta

Informace o postupu projektu Revitalizace
dřevěného kostela sv. Michaela Archanděla v Řepištích
Revitalizace dřevěného kostela v Řepištích pokračuje
od začátku roku 2020 zdárně vpřed. Probíhají výměny
dřevěných prvků roubení, krovu i věže, sundávání staré
střešní krytiny a nahrazování novými dřevěnými šindely,
kompletní nová elektroinstalace, opravy oken, dveří, po-

kračuje se v realizaci nových podlahových vrstev.
Po stavební stránce by měly být práce ukončeny do
začátku května. Souběžně již probíhají práce v restaurátorských dílnách na opravách varhan, oltářů, kazatelny
a dalších prvků. Interiérové vybavení se bude v kostele
10
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montovat a restaurátorské práce budou dokončeny do
konce června. Celkové náklady projektu budou kolem
11,5 mil. Kč, z čehož přibližně 10 mil. Kč bude kryto dotací z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního

operačního programu. K uvedení kostela do provozu by
mělo dojít v červenci 2020.
Ing. Mgr. Miroslav Přikryl
projektový manažer, Biskupství ostravsko-opavské

Oznámení o předání sociálního automobilu
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás tímto informovat o předání sociálního automobilu určeného pro „Dětský domov bl. Marie
Antoníny Kratochvílové v Řepišti“, které se uskutečnilo dne
3. dubna 2020 v prostorách domova na adrese Lipová 222,
Řepiště.
Omlouváme se, ale z důvodu vyhlášení nouzového
stavu vládou ČR a karantény proběhne předání sociálního
automobilu bez přítomnosti sponzorů a automobil bude
předán pouze za účasti zástupců firmy Kompakt spol. s.r.o.
a zástupců dětského domova. K tomuto nouzovému kroku jsme se uchýlili hlavně z důvodu požadavku „Dětského
domova bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti“, který
automobil nutně ke své činnosti zvláště v této době potře-

buje. Projekt „Sociální automobil“ byl realizován díky Vám
všem, kteří jste přispěli zakoupením reklamní plochy na
vozidle Dacia Dokker.
Ještě jednou děkujeme za Vaše příspěvky, pomáháte
dobré věci.Děkujeme za pochopení a těšíme se na další
spolupráci. Přejeme Vám hodně zdraví a mnoho síly na
zvládnutí současné situace, jak soukromě, tak i pracovně.
Břetislav Božoň, Markéta Spurná
a Ludmila Šmejkalová, obchodní zastoupení
P.S. Na realizaci projektu sociálního automobilu pro Dětský
domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích přispěla obec Řepiště částkou 59.290,- Kč.
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Společenský dům s restaurací U Máně informuje
Vážení hosté a příznivci Máně,
V této nelehké době jsme všichni vystaveni zcela i pro
nás starší, neobvyklým překážkám,
které se v současnosti dotkly snad každého z nás, od
malých dětí, až po naše rodiče a prarodiče.
Každý z nás se k této situaci staví po svém a vnímám
celkem intenzivně nárůst solidarity a ochoty přiložit ruku
k dílu ve prospěch spoluobčanů a snaze k co nejrychlejšímu
návratu k onomu, mnohdy přehlíženému faktu pohody a pocitu jakési neohroženosti.
Následkem těchto opatření došlo logicky k značnému
omezení služeb, které jsme vnímali jako nedílnou součást
každodenního života. Naše Restaurace U Máně, která se po
bezmála dvouletém provozu vybatolila z dětských plen, pocítila tato omezení tak říkajíc naplno. O to více si vážíme
možnosti vařit polední menu pro místní zájemce, nejen z řad
seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Ve spolu-

práci s obecním úřadem jsme se se vší zodpovědností chopili výzvy, která se v průběhu mimořádných opatření rozšířila o možnost vyzvednutí předem objednaných obědových
menu u okna, kde vzniklo improvizované výdejní místo i pro
možné zájemce z řad obyvatel Řepišť, popř. blízkého okolí.
Nezapomněli jsme ani na víkendové nabídky, kdy na objednávku rozvážíme jídla až do domu. Na maximální možnou
míru tak předcházíme případnému střetnutí lidí u výdejního
okénka.
Chtěl bych Vám jménem celého kolektivu Společenského domu s restaurací U Máně popřát pevné zdraví a sousedskou soudržnost, která je v těchto dnech neocenitelnou
oporou celé společnosti.
Nezapomínejte na tolik potřebný optimismus a pevně
věřím, že se brzy opět shledáme, posíleni o další zkušenost,
silní, vědomi si důležitosti blízkosti jeden k druhému.
Za kolektiv Máně Petr Macura

Od 1.4.2020 je ostravská MHD zcela bezpapírová
K 1. dubnu 2020
přestal Dopravní podnik Ostrava (DPO) akceptovat tradiční papírové jízdenky. Od
dnešního rána je možné uhradit jízdné ve vozidlech
výhradně elektronickou formou.
„Pro Ostravany tento přechod nebyl žádný problém.
Za poslední rok evidujeme doslova raketový nárůst plateb

platební kartou a tak již nebylo nutné zastaralý systém
nadále udržovat,“ řekl generální ředitel DPO Daniel Morys.
Krátkodobé jízdné lze nyní v ostravské MHD zaplatit
pouhým přiložením bezkontaktní bankovní karty (případně
pomocí aplikací ApplePay a GooglePay) nebo Kreditní
jízdenky, v aplikaci MojeDPO a prostřednictvím SMS jízdenky.
Více podrobností o možnosti placení najdete na www.
dpo.cz/bezpapirova

Letošní zima včelkám nesvědčila
Koncem ledna 2020 měli včelaři jednu z prvních možností zjistit konkrétnější počty, jak jsou na tom jejich včelstva. A výsledky nejsou vůbec dobré. Letošní zima včelám
opravdu nesvědčí. Kromě toho, že byla mírná a téměř beze
sněhu, což není pro včely moc příznivé, tak velké ztráty
způsobil i roztoč Varroa destructor.
K loňskému 1. září jsme zazimovali 385 včelstev, letos
k 15. únoru jich máme 214! Úbytek 171 včelstev znamená

ztrátu 44,2%. O úplně všechna včelstva přišlo 10 členů
(z toho 1 nečlen), což je téměř čtvrtina členské základny. Je
však velmi pravděpodobné, že to nemusí být číslo konečné.
Pro většinu našich členů tak bude letošní rok ve znamení obnovy ztrát a výnos se posune až na další příčky
důležitosti.
ZO ČSV Paskov

Vesnická zabíjačka
Prase zavěšené za nohy nad velkou dřevěnou kádí.
U něj stojící řezník se zástěrou, aby se neumazal od krve.
V okolí postávající děti z celé vesnice nevěřícně pozorující, co se bude dít s nebohým prasátkem. Ženy zajišťující
horkou vodu potřebnou při bourání čuníka. Takto ztvárnil
Josef Lada tradiční vesnickou událost ve svém obraze
Zabijačka z roku 1942. Nyní se přesouváme o necelých 80

let do roku 2020, kdy se v Řepištích koná vesnická zabijačka k výročí 750 let od založení obce.
Již 3 dny před samotnou akcí začali dobrovolníci
z obce společně s personálem Společenského domu s restaurací U Máně připravovat výrobky, tak aby vám mohli
nabídnout velký výběr poctivých domácích zabijačkových
produktů. A co by to bylo za zabijačku bez sladkých
12
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dobrot našich babiček z Klubu seniorů obce Řepiště, které ochotně napekly, aby potěšily chuťové pohárky všech
účastníků. Po dobrém jídle je nutné uhasit žízeň. Tohoto
úkolu se zhostili ti nejpovolanější – Sbor dobrovolných
hasičů Řepiště.
Během celého odpoledne pro vás byl připraven doprovodný program dětí ze ZUŠ Vratimov a Slezského folklórního souboru Opavica. Ukázku řemesla předvedl umělecký řezbář pan Štefan Kanaloš. Nezapomněli jsme ani na
naše ratolesti, pro které si připravili barvitý program členové Sportovní a kulturní komise obce Řepiště. O výzdobu
nádvoří se postarali naši nejmenší z mateřské školky.

Ačkoliv se jednalo o první ročník akce tohoto typu, rádi
bychom ji zařadili mezi tradiční události v obci, a to právě
díky vaší velké účasti a pozitivním reakcím.
Obrovské díky patří všem dobrovolníkům a členům
obecních spolků, kteří se ochotně podíleli na organizaci
Vesnické zabijačky v Řepištích a v neposlední řadě Peťovi Macurovi, provozovateli Společenského domu s restaurací u Máně, který stál u zrodu tohoto nápadu.
Za Sportovní a kulturní komisi
Roman Tomica

Lyžařský výcvik žáků ZŠ Řepiště
K zimě patří lyžování, a tak se i Základní škola Řepiště rozhodla uspořádat lyžařský výcvik pro své žáky na Bílé
v Beskydech. Výcvik probíhal vždy v odpoledních hodinách
ve dnech od 10. 2 – 14. 2. 2020. Žáci nejenže nepřišli
o dopolední výuku, ale co víc, denně se mohli těšit na
zábavná odpoledne, plná sněhových dobrodružství.
Do ski areálu Bílá vyrazilo denně čtyřicet dva žáků, aby
se zdokonalovali v lyžování a snowboardingu. Kromě pondělního dne, kdy jim nepřálo počasí a kurz se tak musel
z bezpečnostních důvodů zrušit, mohly děti pracovat na
zlepšování svých lyžařských dovedností. Děti se těšily se
na lyžování s instruktory, kteří je dokázali zábavnou a poučnou formou motivovat k dalším lyžařským výkonům,
které se den ode dne zlepšovaly. Sněhové podmínky na
Bílé jim přály a všichni beze strachu sjížděli kopec, někteří na lyžích, jiní na snowboardu.
13
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Na závěr týdne nám sluníčko vytvořilo příjemnou kulisu pátečního závodu ve slalomu, v němž vítězové byli
všichni, kteří odvážně projeli danou trasu. Neopomeňme
zdůraznit, že slalom zvládlo všech čtyřicet dva žáků! Byl
ohromující zážitek sledovat, s jakou lehkostí naši závodníci sjížděli svah. Když se zamyslíme nad tím, že na počátku lyžařského kurzu na kopci stáli nejistí lyžaři a v pátek
nás mile překvapili svými výkony, můžeme je jen pochválit za jejich sportovní výkony a odhodlanost, s jakou se

stále chtějí něčemu novému naučit. Ve ski areálu na Bílé
opět přibylo pár výborných lyžařů ze Základní školy z Řepišť.
Děti si tak i připomněly, jak je v jejich životě důležitý
sport, ať už letní nebo zimní a že při lyžování se učíme
nejen novým pohybům a dovednostem, ale můžeme si tak
užít i her a zábavy. Lyžařský výcvik se žákům velmi líbil
a všichni odjížděli domů spokojeně a s medailí na krku.
Vychovatelky ŠD Řepiště

Jarní příměstský tábor 24. - 28.2.2020
Základní škola v Řepištích pořádala již druhým rokem pro žáky
jarní příměstský tábor. V rámci projektu „Zařízení péče o děti ve škole
a jarní příměstské tábory“ bylo umožněno dětem si zpříjemnit prázdninové dny zajímavými výlety s partou spolužáků 1.- 5. ročníku. Nenastal jediný den, kdy bychom nepodnikali dobrodružné výpravy plné záhad a překvapení.
Zábavní centrum Horník v Ostravě nás přivítalo jako
první. Chlapci s dívkami si tak vyzkoušeli tuto adrenalinovou hru na vlastní kůži. Bojovali mezi sebou na plné obrátky, žádný z bojovníků se nenechal zahanbit.
V úterý jsme navštívili plavecký bazén ve Frýdku na
11. ZŠ. Měli jsme možnost strávit celé dopoledne vodními radovánkami. Po té jsme všichni za odměnu zamířili
do frýdecké cukrárny.
Na středu jsme připravili výlet do přírody na jízdárnu JK
Moravian Dobrá u Frýdku. Děti přinesly koním pamlsky (jablka, mrkve a suché pečivo). Samy si koníčky nakrmily a pohladily. Každý měl možnost zajezdit si na koni v doprovodů
zkušených lektorů a pak se s tímto nádherným zvířetem
vyfotit. Paní chovatelka nám povyprávěla o životě koní
a o všem, co tento náročný koníček obnáší. Nechyběl ani
sportovní den v Jump parku ve Frýdku. Trampolínové dopoledne velmi rychle uteklo, ostatně jako každý den.

Poslední den jsme si procestovali dopravními prostředky Ostravu a zavítali do Funparku Žirafa v Zábřehu. Nacházelo se tam devadesát nejmodernějších atrakcí např.
tobogány, kolotoče, motokáry a elektronická zvířátka.
Vždy po návratu z výletu byl pro všechny zajištěn oběd
ve školní jídelně. Odpoledne jsme pak trávili nějakou zajímavou tvořivou činností. Mimo jiné jsme vyráběli potisky
na trička, která si pak žáci odnesli na památku.
Na závěr jsme připravili vitamínové odpoledne, kdy si
táborníci vychutnávali mísy plné ovoce a cukrovinek. Probrali a zhodnotili jsme náš společný týden. Každý získal
diplom za vzorné a bezproblémové zvládnutí celého týdne.
Do svých domovů odcházeli s plnou nůši zážitků.
Příměstský tábor byl spolufinancován z dotace Zařízení péče o děti ve škole a jarní příměstské tábory z Operačního programu Zaměstnanost r.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/
17_077/0007781. Na úhradě některých aktivit se podílela
i ZŠ v Řepištích (Zábavní centrum Horník) a Klub rodičů
(Jump park Frýdek). Těšíme se i v dalším roce.
Iveta Fridrichová, Renáta Erdősová
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Den čokolády
dostala do Evropy, kde se nejčastěji pěstuje kakao, kde
nejvíce spotřebovává, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda, jak funguje férový obchod, jaké důsledky
má pěstování kakaa a výroba čokolády a jak mohou do
tématu vstupovat jako spotřebitelé.
Nakonec si druháci vyzkoušeli samotné vaření čokolády, kterou pak také ochutnali.
Projektový den byl plně hrazen z finančních prostředků projektu Šablony 2, reg. číslo CZ.02.3068/0.0/0.0/18_
063/00011844.
Třídní učitelka 2.A

Na den sv. Valentýna (14. 2. 2020) zažily děti z druhé
třídy opravdu neobvyklé vyučování.
Třídu navštívila vzdělávací organizace ARPOK z Olomouce, která se věnuje výuce o aktuálních tématech dnešního světa a připravila pro děti zajímavý vzdělávací projekt
na téma Den čokolády.
Děti se dozvěděly, odkud čokoláda pochází, jak se

Den Země

Projektový den ve škole pro 3. třídu připravila nezisková vzdělávací organizace ARPOK z Olomouce. Hlavním
tématem byla voda, její důležitost pro přírodu a lidi.
Učivo o vodě žáci probírali v prvouce na konci prvního
pololetí školního roku. Své znalosti předvedli při úvodním
rozhovoru. Lektorka pomocí láhve a kelímku znázornila
objem slané a sladké vody na Zemi. Při práci s mapou
světa děti hledaly zdroje vody, seznámily se s pojmem
poušť. Pomocí obrázků určovaly přirozené životní prostředí pro různé živočichy. Učivo o rostlinách a živočiších
je obsahem prvouky ve druhém pololetí.
Ve druhém bloku žáci řešili problémy současného světa. Obrázky na téma chudoba vyvolaly silné emoce. Děti
se seznámily s důsledky lidské činnosti na životní prostředí. Pomocí kbelíků si vyzkoušely, co způsobuje čerpání
vody na zalévání květinových polí v Africe. Besedovaly na
téma užívání postřiků na hubení škůdců a o vlivu dopravy
na životní prostředí. Na příběhu malé africké holčičky Lishy
se snažily pochopit problémy a starosti lidí v Africe. Přemýšlely nad tím, jak mohou vodou šetřit velké společnosti zabývající se pěstováním a prodejem květin, ale i obyčejní lidé v běžném životě.

Zkušená paní lektorka střídala činnosti a měla připravenou spoustu materiálů. Díky tomu žáci na konkrétních
příkladech zjistili, jak může být zásoba vody ohrožena
nadměrnou spotřebou a znečištěním. Uvědomovali si propojenost spotřebního chování v jednom místě světa a jeho
možných důsledků na druhé straně Země.
Projektový den byl hrazen z prostředků projektu Šablony 2, reg. číslo CZ.02.3068/0.0/0.0/18_063/00011844).
Třídní učitelka 3.A
15
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ZÁPIS DO MŠ

S ohledem na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 se letošní zápis do MŠ Řepiště pro školní rok 2020/2021
uskuteční v období od 4.5. do 12.5.2020 v tomto režimu:
Podání žádosti
Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (nbjmb63),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
kontaktovat vedoucí učitelku Janu Nožičkovou (nozickova@zsrepiste.cz, mobil 728 765 132) a sjednat si
termín předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.
(Pokud bude podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.)
Povinné dokumenty:
1. Vyplněná žádost – ke stažení (http://www.zsrepiste.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni)
2. Kopie rodného listu dítěte (Uveďte na ni souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a
podpis. Po ověření údajů na přihlášce bude kopie RL skartována)
3. Kopie očkovacího průkazu (nepožaduje se u předškoláků)
4. Čestné prohlášení (nepožaduje se u předškoláků) – text viz níže
(V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na
dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.)
Jestliže zákonný zástupce doloží kopii dokladu o očkování a čestné prohlášení, nemusí již pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním
podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Datum a podpis zákonného zástupce
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Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!
Nový rok jsme v naší mateřské škole přivítali divadelním představením Tři zlaté vlasy děda Vševěda, které
shlédly všechny třídy a byly hrazeny z projektu Šablony 2.
Ve třídě Beruška proběhla 6. lekce Malé technické
univerzity“ „Stavitel věží“, kdy se děti dozvěděly, jaké věže
známe, co je stabilita výškových staveb a pomocí technického výkresu postavily vysokou věž. Cílem projektu
Malá technická univerzita je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem
dětí o technické obory. Prostřednictvím programu MTU se
pěstuje v dětech vztah k reálnému světu a přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Ještě
nás čekají čtyři lekce. Také tento projekt je financován
z projektu Šablony 2.
Navštívila nás paní Polachová s besedou, zaměřenou
na prevenci v požární ochraně a děti následně nakreslily
obrázky do výtvarné soutěže s názvem „Požární ochrana
očima dětí“.

První pololetí jsme zakončili akcí „Sněhulákiádou“ ve
všech třídách. Děti přišly převlečené za sněhuláky a celé
dopoledne jsme soutěžili, tvořili, tančili, plnili úkoly zaměřené k zimnímu období. I když jsme venku neměli sníh,
všichni jsme si užili spoustu legrace a děkujeme maminkám
za kostýmy a podporu.

Druhé pololetí začalo lyžařským kurzem na Bílé. Tam si
přihlášené děti užily sněhu dost a všechny byly spokojené.

Další akcí byl maškarní karneval ve Společenském
domě U Máně, kde jsme ve spolupráci se ZŠ a klubem
rodičů připravili hezké sobotní odpoledne se zábavným
programem, bohatou tombolou a výborným občerstvením.

V závěru měsíce ledna se deseti členné družstvo ze
třídy Beruška zúčastnilo již 3. ročníku sportovní soutěže
Mistrovství školek Slezské brány, kde soutěžili ve 14 disciplínách. I když jsme poctivě trénovali v tělocvičně, nevyhráli jsme, ale děti aktivně bojovali a velice je to bavilo
a to je nejdůležitější. Všichni byli odměněni dobrou svačinkou a cenou za účast, kterou mají vystavenou ve třídě.

Základní škola nás přizvala na divadelní představení
Staré pověsti české. Dva účinkující herci Jan Přeučil a Eva
Hrušková a jejich loutky byli zárukou skvělého zážitku. Oba
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zaujali všechny děti, nechali je tančit, cvičit, rytmicky tleskat a dokonce několik dětí šlo na pódium předvádět postavy z dávné historie. Představení bylo nezapomenutelné,
doufáme, že si děti zapamatují i pověsti o praotci Čechovi, o Libuši i o Bivojovi.
Poslední akcí před zavřením školky byly Prima pokusy,
hrazeny z projektu Šablony 2. Všechny třídy se změnily
v chemickou laboratoř, kde se prováděly nejrůznější pokusy. Slovo chemie bylo dětem neznámé. Některé se i trochu bály, nevěděly co je čeká. Pod vedením paní Dagmary Gluchové brzy poznaly, že chemie je zábavná a hlavně
velmi zajímavá. Naučily se několik kouzel, prima pokusů.
Seznámily se s pojmy kádinka, odměrný válec, peroxid
vodíku, zkumavka. Společně vyluštily i několik hádanek.
Paní Gluchová nezapomněla děti poučit o bezpečném
chování v době provádění pokusů. Cílem tohoto projektu
bylo probudit formou praktických ukázek a pokusů zájem
dětí o přírodní vědy.

Spoustu akcí jsme museli zrušit, ale doufáme, že až
se vrátíme do pracovního procesu, tak se nám podaří
některé realizovat, nebo přesunout na příští školní rok.
Všem rodičům přeji trpělivost se svými dětmi a zdraví.
Jana Nožičková

Seniorské okénko
Jarní měsíce nám v každém roce připravují překvapení, krásná a barevná, na loukách první kvítky nesměle
vystrkují hlavičky, vše voní nadcházejícím jarem. Ale ještě to není tak dávno, kdy jsme 22. února pěkně prokřehli
na obecní Vesnické zabijačce. Stoly se prohýbaly pod
připravenými zabijačkovými pochoutkami a také stůl, na
němž naše ženy – seniorky vystavily a nabízely vlastnoručně upečené buchty a sladké dobroty, lákal návštěvníky.
A místní hasiči se postarali o hašení žízně. Někteří naši
členové rovněž využili pozvání na únorová přátelská posezení Klubu seniorů v Krmelíně a pochování basy Klubu
důchodců Paskov, které vždy rádi přijmeme.
V neděli 8.března jsme byli pozváni na obecní akci pro
seniory z Řepišť a Vratimova na oslavu Mezinárodního dne
žen. Sál ve Společenském domě U Máně byl slavnostně
vyzdoben, ženy byly přivítány kytičkou a hezkým vystoupením dětí ze ZUŠ. Připraveno bylo občerstvení a hezký
taneční program, kdy jsme měli možnost se naučit či zdokonalit ve waltzu a cha-chi. Za prožití krásného odpoledne
děkujeme.

Bohužel to letošní jaro je ale také jiné, plné obav z koronaviru. Všechny naše plánované akce, které jsme měli
pro Vás připraveny, však musely být dle nařízení vlády
o hromadných akcích, zrušeny. Úzce spolupracujeme
s obecním úřadem a staráme se, aby naši seniorští členové nemuseli vycházet mimo bydliště, ale byli dostatečně
informováni o vládních opatřeních, které se jich týkají
i o dění v obci a nejbližším okolí. K tomu využíváme e-mailovou korespondenci a facebookový web www.facebook.com/SenioriRepiste/. Mnozí členové se aktivně zapojili do výzvy „Ušij roušku pro souseda“ darováním látky
a nití nebo svým šicím uměním. Za to všem děkujeme!

Rovněž děkujeme pracovníkům Obecnímu úřadu
a panu starostovi za osobní donášku roušek, nám seniorům, až do domu.
Využijme tento najednou získaný volný čas jen pro
sebe, své zájmy, na které jindy nemáme tolik prostoru.
Hezká kniha vždy potěší, slunečné počasí láká k procházkám v přírodě a na zahrádkách si vždy také najdeme práci. O našich dalších případných akcích budete v předstihu
informováni.
18

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

obec Řepiště

Nikdo nevíme, jak dlouho bude tento nouzový stav trvat,
buďme proto trpěliví, dodržujme nařízení a doporučení, nosme ochranné roušky a těšme se, že se co možná nejdříve
zase sejdeme. Ale hlavně si udržujme veselou mysl, která
je půl zdraví, jak praví jedna stará lidová moudrost.
Za Výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Od úterý 28. dubna 2020 knihovna obnovila provoz: úterý 10 -12 13 – 17 hod., pátek 9 – 12 13 – 15.30 hod.. V
případě, že budete chtít knihovnu navštívit, prosíme dodržovat tato opatření: do knihovny vstupujete s rouškou, u
vchodu bude desinfekce rukou, kterou prosíme používat, vstup bude omezen pouze na 5 osob, děkujeme, že budete
dodržovat rozestupy 2 metry. Telefon: 558 637 136, e-mail: knihovna.repiste@atlas.cz

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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informuje o konání
9. zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve středu 13. května 2020
od 17.00 hodin ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49.

Program:
1.

Zahájení,

2.

Kontrola usnesení,

3.

Informace o průběhu nouzového stavu v obci, přijatá opatření, vliv na
další činnosti, postup uvolňování opatření a návrat do normálního stavu,

4.

Hospodaření obce k 30.4.2020, hospodaření obce v době nouzového
stavu, hospodaření obce v době rozpočtového provizoria,

5.

Závěrečný účet obce za rok 2019 vč. Zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019,

6.

Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019,

7.

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, hospodaření 2019, účetní
závěrka za rok 2019,

8.

Plánované investiční a neinvestiční projekty obce v r. 2020, informace
o stavu přípravy a realizace projektů obce,

9.

Žádosti o dotace z rozpočtu obce,

10. Různé,
11. Region Slezská brána,
12. Rozpočtové opatření č. 1/2020,
13. Závěr.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
Žádáme občany, aby při účasti na zasedání zastupitelstva respektovali
přijatá opatření (povinné roušky, rozestupy). Děkuji.

V Řepištích dne 28.4.2020

Rostislav Kožušník, starosta
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