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Vážení občané,
Vánoce jsou za námi, máme tu únor, venku mrzne
a také sníh nás tuto zimu „potěšil“. Už jsme na něj skoro
zapomněli. Udělal radost dětem i dospělým. Řidičům
o něco méně. Kdejaký kousek volného kopce se proměnil
v bobovou dráhu. Kopců k bobování ubývá a občanů přibývá. Počet občanů už letos překoná hranici dvou tisíc.
Za pár let už pomalu nebude kde bobovat. Do řepišťského lesa se dalo opět vyjet na běžky. Zima rychle utíká. Za
chvíli tu máme masopust, Popeleční středu a po šesti
týdnech Velikonoce. Den bude delší a slunce je čím dál
výše. Už se moc těšíme na jaro.
Bohužel letošní plesová sezona bude nejslabší za celou
historii obce. A první obecní akcí bude v r. 2021 asi až kosení lúky U Mlýnku. No, co se dá dělat. Nějak to překonáme,
nějak to vydržíme. My jsme se na úřadě kromě jiných povinností pustili do úklidu a archivace. Ty papíry nás asi
někdy zavalí, kolik jich je a neubývá. Využili jsme na výpomoc paní Polachovou z tělocvičny. Pan Oslejšek se zase
přeškolil na obsluhu pálenice a zdatně pomáhá paní Kukučkové a panu Funiokovi zvládnout to obrovské množství
kvasu z loňské bohaté úrody. Kdyby vše fungovalo jako
v pálenici, to by bylo fajn. Paní keramička Šodková zase
vypomáhá v mateřské školce a v družině. Do školky děti
pořád chodí a před Vánoci mne stejně jako své rodiče potěšily veselou online vánoční besídkou do mobilu. Ve škole
jsou prozatím stále jen prvňáčci a druháci. Ostatní děti se
musí učit pouze přes internet. Děti jsou však šikovné a určitě vše na jaře rychle doženou. Děti, už se těším, až budete opět v lavicích a škola bude vesele hučet jako jarní úl.
Obecních kalendářů nám letos pochybělo a museli
jsme jich pár desítek nechat dotisknout. Koncem února
přivezeme na úřad monografie obce vydané u příležitosti
750 let obce. Publikace „Řepiště, historie slezské obce“
autorů Radima Ježe, Davida Pindura, Pavly Pindurové

a kolektivu vznikala více jak 3 roky. Barevná kniha je plná
zajímavostí, historie, fotografií a příběhů, celkem na
560 stranách, k dostání bude na obecním úřadě a cena je
stanovena na 490,- Kč. Myslím, že by neměla chybět v žádné řepišťské domácnosti. Budeme Vás informovat o zahájení prodeje. Slavnostní uvedení knihy a besedu s autory uděláme, až situace dovolí. To už bude u Pindurů zase
o jedno miminko více.
Rád bych touto cestou pozdravil a povzbudil všechny
spolky v obci: zpěváky, hudebníky, fotbalisty, hasiče, včelaře, myslivce, seniory. Chtěl bych Vás všechny podpořit,
popřát vám hodně zdraví a víry v to, že se budete schopni ke svým aktivitám zase vrátit a naplno je uskutečňovat.
Bez Vás by naše obec byla jenom skupinou domů určených k přespání, loukou bez kvítí. Jako zastupitelé na Vás
budeme pamatovat při schvalování dotací z obecního
rozpočtu na podporu Vaší činnosti. A také chci povzbudit
všechny provozovatele restaurací a hospůdek. Nezapomeňme se u nich stavit u okénka pro něco dobrého, aby
věděli, že jsme na ně nezapomněli, abychom měli později kam chodit s kamarády na pivo.
Vážení občané, přeji vám v novém roce hodně zdraví
a naděje, pokoje a víry, že život bude lepším a radostnějším. Na závěr mi dovolte citovat slova emeritního olomouckého biskupa Josefa Hrdličky otištěné v prosincovém
časopise National Geografic: „Dnes zcela chybí reflexe
dialogu lidí se Stvořitelem. Vše je pouze produkt slepé
náhody v procesu evoluce. Pokud neobjevíme sílu naděje,
víry a vzájemné pomoci, budeme se dál „dusit ve vlastní
šťávě“ a strachu. Místo hesla „návratu k normálu“ se máme
spíše ptát, co nám tím vším má být sděleno k našemu
dobru.“
Buďte zdrávi a těším se na dobré zítřky
Rostislav Kožušník, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 9. 12. 2020 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
388. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Josefa Kukučku a pana Rostislava Mojžíška
a ověřovateli zápisu paní Pavlínu Kučerovou a pana
Romana Tomicu.
389. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy výborů,
4. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 30.11.2020,
informace z dílčího přezkumu hospodaření,
5. Informace k nouzovému stavu,
6. Projednání studie nové školy,

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
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Realizace projektu Přístavby požární zbrojnice,
Informace o stavu realizace projektu Komunitní dům
Řepiště,
Informace o celkových nákladech výstavby kanalizací, o provozování a napojování obyvatel na kanalizaci, věcná břemena na kanalizace, výše stočného
2021,
Informace o stavu přípravy a realizace projektů obce
v r. 2020 a v r. 2021,
Program rozvoje obce Řepiště na období let 2016
– 2023, aktualizace 2020,
Plán rozvoje sportu Řepiště 2020 - 2023,
Ordinace praktického lékaře v Řepištích,
Dotace z rozpočtu obce,
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projektu 51.073.015,13 Kč, posunutí doby realizace
na 635 kalendářních dnů, tj. do 30.10.2021.
399. Zastupitelstvo obce Řepiště rozděluje projekt „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením
občanského vybavení“ na celkové čtyři etapy:
- Komunitní dům Řepiště – 1.etapa – sociální byty,
- Komunitní dům Řepiště – 2.etapa – seniorské byty,
- Komunitní dům Řepiště – 3.etapa – nebytové prostory komunitního občanského vybavení,
- Komunitní dům Řepiště – 4.etapa – zpevněné plochy v centru obce.
400. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
z Programu obnovy a rozvoje venkova v roce 2021,
na projekt „Komunitní dům Řepiště – 3.etapa – nebytové prostory komunitního občanského vybavení“
a pověřuje starostu podat žádost a v případě schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
401. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu
zpracovat podklady pro řešení bytové politiky obce
včetně podmínek pro přidělování bytů ve vlastnictví
obce.
402. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši daru na
investici pro vlastníky nemovitostí právnické osoby na připojení jejich nemovitosti na vybudovanou
splaškovou kanalizaci ve výši 5.000,- Kč za každou
připojenou nemovitost připojenou do 31.10.2020.
403. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši plateb
pro vlastníky nemovitostí (pozemků) jako povinné za
věcná břemena (služebnost) inženýrské sítě splaškové kanalizace pro Obec Řepiště dle zpracovaných
znaleckých posudků s tím, že kde hodnota věcného břemene nedosahuje 5.000,- Kč, tak úhrada za
věcné břemeno bude stanovena paušální částkou
5.000,- Kč, pokud není v předchozích smlouvách
o budoucích smlouvách stanoveno jinak.
404. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě splaškové kanalizace a pověřuje starostu k uzavření těchto smluv.
405. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o provozování kanalizací a ČOV v obci, stavu
napojování obyvatel, výplatě investičního daru za
připojení vlastníkům, stanovení výše stočného na
rok 2021 a majetkoprávním řešení služebností inženýrské sítě splaškové kanalizace s vlastníky pozemků.
406. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
z Programu obnovy a rozvoje venkova v roce 2021,
na projekt „Obnova místní komunikace č. 7b, ul.
Zemědělská v obci Řepiště“ a pověřuje starostu
podat žádost a v případě schválení dotace dotaci
přijmout a projekt realizovat.
407. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy o financování mikroprojektu typu C – schválení dotace - „Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela archanděla
v Řepištích“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002485,
k financování, schválená dotace 30.000,00 EUR,
realizace 11/2020 – 10/2021.

15. Převody pozemků do majetku obce,
16. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2019/2020,
17. Dopravní obslužnost obce v r. 2021,
18. Plán sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2021,
19. Nařízení obce Řepiště č.1/2020, Tržní řád, kterým
se zakazuje podomní a pochůzkový prodej,
20. Různé,
21. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
22. Rozpočtové opatření č. 4/2020 a č. 5/2020,
23. Rozpočtové provizorium na rok 2021 a příprava rozpočtu na rok 2021,
24. Závěr.
390. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.8.2020.
391. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 7.12.2020.
392. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 30.11.2020:
celkové příjmy: 35.715.527,76 Kč,
72,67 % rozpočtu,
celkové výdaje: 33.639.585,83 Kč,
43,79 % rozpočtu,
saldo (rozpočtový přebytek):
2.075.941,93 Kč,
a pokles příjmů rozpočtu ze sdílených daní stav 11/2020
oproti 11/2019 o -6,3%, se započtením kompenzačního
bonusu nárůst o +4,5%.
393. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2020
ze dne 21.9.2020 s výsledkem, že nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
394. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z obce k druhému nouzovému stavu od
5.10.2020.
395. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje architektonickou studii „Základní škola Řepiště“ Ing. arch.
Petra Lichnovského a Ing. arch. Adama Jursy
z 12/2020, schvaluje realizaci projektové přípravy
akce a pověřuje starostu řešit zajištění financování
stavby.
396. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o předběžné alokaci dotace pro obec Řepiště
pro rok 2021 na projekt „Přístavba požární zbrojnice, Řepiště“ u Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR z výzvy JSDH_V3_2021 – stavba nebo rekonstrukce
požární zbrojnice ve výši 3.623.596,- Kč při celkových předpokládaných nákladech 8.008.179,- Kč
a pověřuje místostarostu obce Mgr. Davida Hrbáčka činit další kroky k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
397. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „Přístavba požární zbrojnice, Řepiště“ o předpokládaných nákladech 8 miliónů Kč.
398. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Komunitní dům
Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského
vybavení“, o uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na
stavební práce, změnové listy č. 1 - 3, celková cena
3
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408. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí přijetí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami
na území, popř. části území obce“ č. ŽPZ/02/2020 na
úhradu uznatelných nákladů projektu „Řepiště – studie odvádění a likvidace odpadních vod a nakládání
se srážkovými vodami“ v maximální výši 74,80 %
celkových skutečně vynaložených uznatelných
nákladů projektu maximálně však 190.000,- Kč,
předpokládaná výše celkových nákladů projektu
je 254.000,- Kč vč. DPH, DPH je uznatelný náklad,
realizace nejpozději do 15.9.2021, závěrečné vyúčtování do 15.11.2021.
409. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z programu „Podpora odpadového hospodářství“
č. ŽPZ/05/2020 na úhradu uznatelných nákladů
projektu „Studie optimalizace obecního systému
nakládání s komunálními odpady v obci Řepiště“
v maximální výši 84,95 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu maximálně
však 143.900,- Kč, předpokládaná výše celkových
nákladů projektu je 169.400,- Kč vč. DPH, DPH je
uznatelný náklad, realizace nejpozději do 30.6.2021,
závěrečné vyúčtování do 30.7.2021.
410. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí přijetí
dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na
úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí ve výši 10.000,- Kč.
411. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů obce
v r. 2020 a v r. 2021.
412. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Program rozvoje obce Řepiště na období let 2016-2023, aktualizace 2020.
413. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Plán rozvoje
sportu Řepiště na období let 2020-2023.
414. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pronájmu ordinace praktického lékaře pro
dospělé v Řepištích.
415. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu čerpání schválených dotací z rozpočtu na spolkovou, sportovní a kulturní činnost
v r. 2020.
416. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu účelu
využití části dotace spolku Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na přípravu koncertu 8. Symfonie „Tisíců“ Gustava Mahlera ve výši 38.500,- Kč, na základě
dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2020 ze dne
6.3.2020.
417. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu v termínu použití dotace spolku Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na spolufinancování Galakoncertu u příležitosti 750 let obce Řepiště ve výši 62.000,- Kč
nově do 31.12.2021, na základě dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D8/2020 ze dne 6.3.2020.
418. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
zapracovat podporu nákupu včelstev pro včelaře
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s včelstvy v obci do rozpočtu obce Řepiště na rok
2021 včetně návrhu na stanovení rozdělení schválené částky.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., na úhradu nákladů na pořízení nového čerpadla pro závlahu hřiště ve výši 33.000,- Kč,
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D23/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
daru Slezské diakonii, Poradna rané péče EUNIKA,
Karviná, IČ: 65468562 na dofinancování provozní
služby pro rok 2020 ve výši 6.000,- Kč na základě
darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
daru Slezské Diakonii, SAREPTA Komorní Lhotka,
domov pro seniory, IČ: 65468562 na spolufinancování výměny lůžkového výtahu domova v Komorní
Lhotce ve výši 20.000,- Kč na základě darovací
smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Vratimov na spolufinancování
vlastního podílu na výdajích spojených s realizací
projektu „Revitalizace dřevěného kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích“ ve výši 300.000,- Kč, na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D24/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.3
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“, nejpozději do
30.6.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.3
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“, nejpozději do
30.6.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č.3
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“, nejpozději do
30.6.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc.č. 1508/58 orná půda o výměře 2 m2 a parc.č.
1512/7 trvalý travní porost o výměře 1816 m2, oba
k.ú. a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od prodávající Římskokatolické farnosti
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Vratimov, Frýdecká 59/2, Vratimov, za sjednanou
celkovou kupní cenu 180.000,- 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 částečně pod budoucí místní komunikací
a částečně jako pozemky smíšené obytné.
427. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 dle
přílohy.
428. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření
Dodatku č. 2 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 1.1.2021 do 31.12.2021 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2021 ve výši předběžného odborného odhadu v částce 964.632,- Kč.
429. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o zajištění dopravní obslužnosti obce v r. 2021.
430. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh
plánu sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2021 dle přílohy.
431. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává nařízení obce
Řepiště č. 1/2020 tržní řád, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej dle přílohy s účinností
od 1.1.2021.
432. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o poplatku za komunální
odpad dle přílohy účinnou od 1.1.2021.
433. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb s neziskovou organizací Podané ruce – osobní asistence,
se sídlem Zborovská 465, 738 01 Frýdek – Místek,
IČ: 70632596, na terénní sociální služby – osobní
asistenci podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, pro občany
obce Řepiště, změny podmínek financování služby
od 1.1.2021 na dobu neurčitou.
434. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o vydání knihy Monografie obce Řepiště,
termín konec ledna 2021.
435. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2021 na
16 při úvazku 16, z toho jsou 2 místa pro provoz
pěstitelské pálenice a 2 místa jsou pro veřejně prospěšné práce.
436. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
vlastníka vodovodu Vodovod Na Kůtách … o převzetí stavby vodovodu DN 50 v délce 83,67 m v pozemku účelové komunikace ve vlastnictví obce
Řepiště, parc.č. 1505 k.ú. a obec Řepiště, rovněž
ve vlastnictví obce a ukládá starostovi navrhnout
a jednat s vlastníky o stanovení návrhu podmínek,
za kterých by to bylo možné.
437. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
stavebníka o převzetí pozemků a budoucích staveb

inženýrských sítí a komunikace akce „Komunikace
a sítě Řepiště“ do majetku obce a ukládá starostovi navrhnout a jednat se stavebníkem a vlastníky
pozemků o stanovení návrhu podmínek, za kterých
by to bylo možné.
438. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
vlastníka budoucího vodovodu Vodovod O.Stibora … o převzetí stavby vodovodu DN 90 v délce
cca 400 m v pozemku komunikace ve vlastnictví
obce Řepiště a ukládá starostovi navrhnout a jednat
s vlastníky o stanovení návrhu podmínek, za kterých
by to bylo možné.
439. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na
rok 2021.
440. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region Slezská brána na léta 2022-2023.
441. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána, zapojení obce Řepiště do projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/1
8_092/0014731 „Komunikační nástroje, strategické
dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region
Slezská Brána, jeho města a obce“ podpořeného
z EU a návrh na spolufinancování projektu z rozpočtu zúčastněných obcí ve výši 5% nákladů projektu.
442. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 4/2020 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 149.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 50.000,- Kč, snížení rozpočtového schodku
o 99.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem

49.296.000,- Kč,

Výdaje celkem

76.871.000,- Kč,

Rozpočtový schodek
Financování

- 27.575.000,- Kč,
27.575.000,- Kč.

Rozpočtový schodek ve výši
27.575.000,- Kč
bude uhrazen finančními prostředky z minulých let
a úvěrem JESSICA II.
443. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést nejpozději k 31. 12. 2020
případně nezbytně nutné rozpočtové opatření č. 5 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.
444. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2021 dle přílohy.
445. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu obce na rok 2021.
446. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 12. zasedání zastupitelstva dne 24.2.2021
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.
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Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Ve středu 24.2.2021 bude obecní zastupitelstvo projednávat a schvalovat návrh rozpočtu obce na rok 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 je sestaven jako schodkový.
Důvodem jsou dlouhodobě plánované investice do obecního majetku. Mezi největší akce patří dokončení stavby
bytového domu se zázemím klubu seniorů a keramickou
a výtvarnou dílnou pro děti „Komunitní dům Řepiště“ s náklady v r. 2021 ve výši 45 mil. Kč a dále realizace projektu
„Přístavba požární zbrojnice, Řepiště“ za 9 mil. Kč. Příjmy
rozpočtu jsou navrženy ve výši 50,229 mil. Kč, z toho
29,762 mil. Kč jsou příjmy daňové, 4,887 mil. nedaňové
a 15,58 mil. Kč jsou schválené dotace. Příjmová stránka
rozpočtu je výrazně nižší než byly stavy před epidemií
Covid a negativně se jí dotkne rovněž schválené zrušení
superhrubé mzdy. Výdaje rozpočtu jsou ve výši 92,626 mil.
Kč, z toho běžné (provozní) výdaje jsou ve výši 27,233 mil.
Kč, kapitálové (investiční) jsou ve výši 65,393 mil. Kč. Rozpočtový schodek ve výši 42,397 mil. Kč bude uhrazen
částečně z úvěru JESSICA II z Moravskoslezského kraje

a částečně s rezervy z hospodaření obce z předchozích
let. Obec má k 1.1. 2021 půjčku ze SFŽP na kanalizaci
a ČOV 1. et.v celkové výši 14,710 mil. Kč, kterou začíná
od r. 2021 splácet, splatnost 2021-2040, a dále čerpá úvěr
z Moravskoslezského kraje JESSICA II na projekt Komunitní dům Řepiště, ve výši 44,168 mil.Kč, čerpání 2020
a 2021, splatnost od 2022 do 2044.
Podrobnější údaje jsou ve zveřejněném Návrhu rozpočtu obce Řepiště 2021 https://www.repiste.eu/dokumenty/669-navrh-rozpocet-na-rok-2021.pdf . Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na
internetu viz. https://monitor.statnipokladna.cz/. Rovněž
je zveřejněn Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 20222025 https://www.repiste.eu/dokumenty/671-navrh-strednedoby-vyhled-rozpoctu-na-leta-2022-2025.pdf
Rostislav Kožušník,
starosta

Monografie obce Řepiště

ISBN 978-80-270-8951-2

9 7 8 8 027 0 8 9 512

ŘE PI ŠT Ě

historie slezské obce

Radim Jež
David Pindur
Pavla Pindurová
a kolektiv

ŘE PI ŠT Ě

historie slezské obce

Monografie obce Řepiště s názvem Řepiště, historie slezské obce bude v prodeji od začátku března na obecním
úřadě v Řepištích za 490,- Kč.
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Zimní údržba komunikací
Po dlouhé době je venku pořádná zima. Sníh, led,
střídání teplot, na ulicích to klouže. Obecní úřad Řepiště zajišťuje zimní údržbu na místních komunikacích
a také na účelových komunikacích dvěma zasmluvněnými osobami s traktory a pluhem, kteří mají rozdělenu
obec na půl, strana od Mírové na Vinohrady a od Mírové na Sedliště včetně Rakovce. Každá strana trvá
cca 5 – 7 hodin podle množství sněhu a klimatických
podmínek. Nejprve se pluží hlavní tahy a poté se pluží
vedlejší ulice a účelové komunikace. Proto se někdy
stane, že traktor projede po hlavní komunikaci a vedlejší ulici v daný okamžik nevypluží. Za obec jsem rád, že
se nám traktoristy podařilo vůbec nasmlouvat. Plužení
sněhu není zrovna dobrý kšeft, o který by byl zájem. Co
se týká posypu, tak máme nasmlouvaný posypový vůz
na inertní materiál, který vyjíždí na objednání. Sype se
ovšem až po vyplužení. Kritická a problémová místa
(přechody, zastávky, zatáčky a kopce) sypeme vlastní-

mi pracovníky z připraveného posypového materiálu.
Chodníky uklízíme vlastním traktůrkem s pluhem. Obecní úřad nepoužívá na údržbu komunikací sůl (ekologický a ekonomický důvod), pouze minimálně solíme na
zastávkách MHD při ledovce. Odklízení sněhu a zimní
údržbu komplikuji a znemožňují automobily zaparkované na místních komunikacích. Důrazně proto vyzýváme
majitele aut, aby parkovali na místech tomu určených
a mimo místní komunikace! Dále někteří občané nám
odcizili posypový materiál dříve, než jsme jej stačili použít. V neposlední řadě vyzýváme všechny řidiče ke
zvýšené opatrnosti, předvídavosti a vzájemné toleranci,
hlavně při míjení aut na úzkých komunikacích či při nepříznivé předpovědi a plánování odjezdů do práce, školy či jinam. V případě požadavků na zimní údržbu volejte obecní úřad Řepiště, tel. 558 671 925, 601 528 638.
Rostislav Kožušník, starosta

Obecní úřad Řepiště
pro veřejnost otevřen:

Pravidelný svoz
velkoobjemových a
nebezpečných odpadů 2021

V NOUZOVÉM STAVU:
Po a St 12.00 – 17.00

Oznamujeme občanům, že pravidelný
sběr a svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v roce 2021
proběhne v termínech:

PŘI BĚŽNÉM PROVOZU:
Po 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Út 8.00 – 11.30 12.00 – 15.00
St 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00
Prosíme upřednostněte písemný, elektronický či
telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné. Děkujeme.

Poplatky za rok 2021

jaro

pátek 23. dubna 2021
od 15.00 – 19.00 hod.

podzim

pátek 17. září 2021
od 15.00 – 19.00 hod.

místo bude ještě upřesněno.

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.

Žádáme, aby poplatky za psy a odpady byly přednostně hrazeny bankovním převodem z účtu na účet
obce u České spořitelny, a.s., č.ú. 1682051319/0800.
Do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné domu a rok 2021, splatnost do 30.
června 2021.
Příspěvek na poplatek za svoz komunálního odpadu pro občany nad 70 let
Na základě rozhodnutí rady obce, kterou zatupuje
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 600,- Kč a bude
odečtena při platbě poplatku na obecním úřadě.
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Statistika evidence obyvatel za rok 2020
Počet obyvatel k 31.12.2020 1910 obyvatel.
Úmrtí:

17 občanů - 6 žen 10 mužů 1 dívka

Narození:

22 dětí – 9 dívek 13 chlapců

Stěhování:

přihlášeno 76 občanů (25 žen, 14 mužů, 18 chlapců, 19 dívek, z toho 22 narození)
odhlášeno 45 občanů: (18 žen, 18 mužů, 5 chlapců, 4 dívky, z toho 17 úmrtí)

OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1
katastrálního zákona, zejména povinnost

Obec Řepiště podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon),

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání
nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,Katastrální pracoviště Frýdek-Místek (dále jen
„katastrální úřad“) č.j. RO-7/2021-802, že v katastrálním
území Řepiště obce Řepiště bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 12.4.2021 přibližně do
31.5.2022.

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru
týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne
jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá,
nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné
listiny pro zápis do katastru.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci
katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se
skutečným stavem v terénu.
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem
evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci
zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad
se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace
o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků nemohly vyrazit do ulic našich
obcí, a tak se k vám tříkrálové poselství mohlo donést pouze
online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli ať už do virtuální kasičky
nebo do pokladniček, které byly umístěny na
veřejných místech jako jsou obecní úřady,
kostely nebo obchody. Právě díky pomoci
vás všech se podařilo do tříkrálových pokladniček ve vaší obci vybrat krásných 17 586 korun. Příspěvky využijeme v Domě pokojného
stáří a Oáze pokoje na opravy a rekonstrukce
budov, zdokonalíme fungování Beskydského
centra duševního zdraví, rozšíříme nabídku
terapií pro naše klienty nebo podpoříme projekt doučování.

Nestihli jste přispět do statických kasiček a rádi byste
podpořili dobrou věc? Do online kašičky můžete přispět až
do 30. dubna na www.trikralovasbirka.cz
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

„Být vidět se vyplatí“
Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma vidině se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na
telnost v provozu. Co je třeba si připomenout a jak se
vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m,
bezpečně pohybovat na vozovkách?
v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užiKaždé město nebo obec má svá tmavá místa, kam netí reflexních prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost
dosáhne pouliční osvětlení. Zákon ukládá chodci povin200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče
Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu
na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU
nost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl
vozidla.
VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům
a cyklistům, kteří jsou považování za
řidič včas reagovat, měl by Vás vidět z dálky. Reakční
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující
nejzranitelnější
účastníky
silničního
provozu?
doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo
se část těla blíže ke středu vozovky. Čím více prvků choNejen
chodci,
aledlouho
i řidiči
motorových
vozidel,
by měli
nařidiče
komunikacích
zodpovědný
ujede
ještě
poměrně
vzdálenost.
Velkou
roli v tomdecmít
má,při
tímpohybu
více je pro
vozidla viditelnější.
Dnes se
přístup.
Řidič
motorového
vozidla
by
se
měl
chovat
obezřetně,
ohleduplně,
být
pozorný
a
především
to hraje jednak oblečení chodce, stejně tak počasí. Obecjiž vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které ovšem ne
vždydeště,
pokryjí mlhy,
dostatečnou
plochu
a jsou
vidět.které
soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší
mrholení
a to
jsoudobře
faktory,
Viditelnost
sese
netýká
pouze
chodců
nebokteří
cyklistů,
je třeba
viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů.
Stále
najde
mnoho
těch,
podceňují
také
apelovat
na
řidiče.
Ze
stejného
důvodu,
muže
fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit právě
svou
chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za nepříznividitelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu
je velká škála cenově dostupných reflexních
vého počasí neočištěné mlhovky.
prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním
reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skuteččást těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost
200
metrů.
A prvků
protozanasnížené
pozemní
komunikace
nost užití reflexních
viditelnosti
připomívstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí
Tě
žádný
vůz“!
nají chodcům pravidelně v rámci kampaně „Nebuďte neviditelní“.

„Nebuďte neviditelní“

por. Bc. Martina Jablońská
tel.číslo: 727942694

Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence

Zabezpečte své domovy!
Chraňte majetek svůj i svých sousedům… K eliminaci
majetkové trestné činnosti připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému
a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.

do obydlí (žebřík, nářadí aj.). Nevytvářejte pachatelům
podmínky k vloupání.
• Významné může být i kvalitní osvětlení před objektem,
což může v některých případech potencionálního pachatele odradit. Hustý porost před vstupními dveřmi
nebo v blízkosti zdí, umožní pachateli pracovat skrytě.
• Před cizími lidmi se zbytečně nechlubte, jak moc cenné
věci vlastníte. Pakliže vlastníte cenné věci, zvažte možnost zabudovaného trezoru nebo si cennosti uložte do
bankovního sejfu. Pořiďte fotografie cenností a poznamenejte si sériová čísla.
• Pokud se přece jen stane, že Vám pachatel vnikne do
rodinného domu, ihned volejte linku 158. Určitě není
rozumné do domu vstupovat, pachatel se může nacházet stále v objektu. Rovněž můžete znehodnotit
důležité stopy, které jsou nezbytné při následném vyšetřování.

A jak tedy zodpovědně přistupovat k základním organizačním opatřením, která nevyžadují žádné finanční náklady?
• Pokud odcházíte z domu, a nemusí se nutně jednat
o dlouhodobou záležitost, ujistěte se, že jsou všechna
okna uzavřena a uzamkněte všechny vstupní dveře.
Klíče neschovávejte do květináče nebo pod rohožku.
Doporučujeme uzamykání dveří nebo mít tyto opatřeny
tzv. koulí, i když se doma nacházíte. Policie České republiky řešila případy, kdy pachatel odcizil věci z domu
i v přítomnosti obyvatel.
• V okolí domu nenechávejte žádné pohozené předměty,
které by mohl pachatel použít k nezákonnému vniknutí
9
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• Při Vaší déletrvající nepřítomnosti (aktuálně např. jarní
prázdninový pobyt ve Vašich rekreačních objektech)
požádejte rodinného příslušníka nebo souseda, kterému důvěřujete, aby občas vybral poštovní schránku,
pozaléval květiny, vytáhl rolety nebo žaluzie. Nabudíte
dojem, že byt není opuštěný. Dnes si lze již opatřit
cenově dostupné digitální spínací hodiny, které v nastavených intervalech rozsvítí světla, televizi, rádio

apod. O svém odjezdu se zbytečně nikomu nesvěřujte a už vůbec ne na sociálních sítích. Pachatelé jsou
čím dál více sofistikovanější a z fotografií umístěných
na internetu, získají informace o cennostech, které
v domě nebo bytě máte a samozřejmě i orientace
v prostoru jim mnohé usnadní.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti výše uvedeného charakteru je projekt Policie České
republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem:
ZABEZPEČTE SE! CHRAŇTE MAJETEK SOBĚ I SVÝM
SOUSEDŮM. Zde mohou občané využít mobilní aplikaci
s názvem „Zabezpečte se!“
Detailnější informace: https://www.stopvloupani.cz/, neboť
existují i další eventuality. Dále též viz https://www.policie.
cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.
Videospoty k popsanému tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I
https://www.youtube.com/watch?v=o5TFljItx68
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská,
komisař oddělení prevence

Jarní prázdniny klepou na dveře...
Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny.
Část dětí plynule naváže na pololetní
prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli
počkají. Tak či tak, děti čeká odpočinek
od online výuky, ty menší od výuky prezenční. A hlavně prázdniny znamenají méně
povinností a více času na odpočinek, hry, výlety s rodinou
a zábavu s kamarády.
Přesto nezapomínejte na pár základních pravidel:
• neotevírejte dveře cizím lidem, nesdělujte informaci
o tom, že jste sami doma nebo v kolik hodin se rodiče
vrátí domů
• pokud opouštíte byt nebo dům, měly byste za sebou
řádně uzavřít okna a dveře
• při odchodu zanechte rodičům vzkaz kam a s kým jdete ven
• klíče od bytu nenoste viditelně
• dbejte pravidel při přecházení přes přechod pro chodce (vždy se rozhlédnout vlevo, vpravo a ještě jednou
vlevo)
• buďte vidět! Stále se stmívá poměrně brzy, a proto
buďte vybaveni reflexní páskou, kterou si v případě
potřeby umístíte na oblečení
• k hrám využívejte místa na to určená - cesta není hřiště, k hrám slouží místa k tomu určená
• i když bude mrznout, nebruslete na neznámých zamrzlých vodních tocích a rybnících, led může být velmi
slabý

• k sáňkování jsou vhodnější místa než kopce, které končí uprostřed silnice, auto by nemuselo stihnout zabrzdit
včas
Jestliže se chystáte i s rodiči na hory:
• před odjezdem sledujte předpověď počasí, při déle trvajícím sněžení může hrozit sesunutí lavin
• nenechávejte ve vozidle na parkovišti své cennosti viditelně (tablet, notebook na zadním sedadle vozidla),
mohly by Vám zbýt akorát oči pro pláč
• neopouštějte vyznačené turistické nebo lyžařské trasy
• mějte vždy nabitý mobilní telefon pro případ, že byste
se ztratili (v takovém případě je vhodné ihned volat na
linku 158)
• také s sebou mějte dostatek jídla a pití, a hlavně vhodné oblečení – myslete na své zdraví
A pro ty, pro které je odpočinkem surfování po internetu:
• nezapomínejte na to, že vše co jednou zveřejníte na
internetu, již nelze vrátit
• neposkytujte informace osobního charakteru cizí osobě,
kterou neznáte
• nesdělujte nikomu svá hesla
• pozor na zveřejňování svých fotografií
• nechoďte na žádnou schůzku sjednanou přes internet
s neznámou osobou!
Užijte si jarních prázdnin tak, abyste na ně mohli jen v dobrém vzpomínat.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
10
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Moravskoslezský kraj
je s vámi
Nejstarším občanům
pomůžeme s objednáním
na očkování

Posílá vás lékař nebo hygiena

na PCR test
na COVID-19?

Moravskoslezský kraj zřídil bezplatnou linku
800 720 210, na které jsou k dispozici krajští
úředníci, kteří občanům nad 80 let pomohou
s registrací do systému
nebo je přímo po telefonu objednají.

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ
V DLOUHÉ FRONTĚ,
SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU
A OBJEDNEJTE SE!

Registraci k očkování a rezervaci termínů si
můžete zadat sami přes rezervační systém crs.
uzis.cz. Více informací je v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Krajská telefonní linka
(ZDARMA): 800 720 210

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

Volejte od pondělí do neděle,
od 8 do 18 hod.
Centrální informační linka, kterou provozuje
Ministerstvo zdravotnictví ČR: 1221

Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA VRATIMOV
Frýdecká 104/10, Vratimov

POHŘEBNÍ SLUŽBA VRATIMOV
Frýdecká 104/10, Vratimov

TEL. KANCELÁŘ
TEL. KANCELÁŘ
596 732 164
596 732 164
TEL. KANCELÁŘ MOBIL
TEL. KANCELÁŘ
723 363 460 MOBIL
723 363 460
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
603 448 981
NEPŘETRŽITÁ
POHOTOVOST
603 448 981
PROVOZNÍ DOBA

PROVOZNÍ
DOBA
PO-PÁ 8.00
– 11.30
12.30 – 15.00
PO-PÁ
8.00 – 11.30
12.30 – 15.00

Po zprávě o úmrtí v nemocnici nebo doma se můžete zkontaktovat s naší pohřební službou,
kde Vám poskytneme jakékoliv informace k vyřízení pohřbu.
Nutno předložit OP objednavatele,
OP zemřelého
(je-lidoma
k dispozici),
Po zprávě o úmrtí
v nemocnici nebo
se můžete případně fotografii na parte.
Po telefonické domluvě
je
možné
pohřeb
vyřídit
v
kterýkoliv
den a hodinu.
zkontaktovat s naší pohřební službou, kde Vám poskytneme
PROVOZNÍ
jakékoliv informace k vyřízení
pohřbu. DOBA- PO-PÁ- 8.00 – 11.30
12.30 – 15.00
POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
NEPŘETRŽITĚ!!!
Nutno předložit OP objednavatele, OP
zemřelého (je-li k dispozici),
K
vyřízení
formalit
Vás
můžeme
zdarma
dopravit.
případně fotografii na parte.
Po telefonické domluvě je možné pohřeb vyřídit v kterýkoliv
den a hodinu.
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Zpráva o činnosti SDH Řepiště za rok 2020
Činnost sboru v roce 2020 byla stejně jako celá naše
společnost ovlivněna situací vzniklou v souvislosti s pandemií Covid – 19. Průběžně zaváděná protiepidemická
opatření znamenala zásadní omezení naší činnosti po převážnou část roku 2020. Ta se prakticky omezila pouze na
administrativní zajištění provozu sboru a akceschopnosti
JSDHO.
V roce 2020 se podařily realizovat pouze tyto akce:
Hasičský ples a grilování k zakončení sezony.

ní sport (tj. vlastní elektronická jednotka se startovací pistolí, terčové snímače s návěštním zařízením, terčové
stojany a propojovací kabely potřebné délky).
Spolupráce s OÚ na přípravě realizace rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice.
V roce 2020 byla schválena dotace na rekonstrukci
hasičské zbrojnice, přesná výše dotace bude upřesněna
během 1. čtvrtletí r. 2021, probíhá administrativní příprava
realizace.

Další úkoly realizované v roce 2020 jsou:
Účast na dotačních programech pro rok 2020 v rámci
dostupných výzev.
Bylo opětovně požádáno o podporu v rámci programu
MŠMT zaměřeném na podporu mládežnického sportu,
v letošním roce jsme získali částku 80 000,- Kč. V rámci
výzvy KÚ MSK byla také podána žádost o dotaci na projekt „Elektronická časomíra pro požární sport“. Žádost byla
v druhém kole přijata a obdrželi jsme dotaci v požadované
výši 14 300,- Kč, celkové náklady činily 22 500,-Kč. V rámci projektu byla pořízena elektronická časomíra pro požár-

Závěrem
Ke dni 31. 12. 2020 má sbor celkem 81 členů, z toho:
18+		
43
15 – 18 let 11
Do 15 let 27
Celkem
81
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 2020
V uplynulém roce zasáhla pandemie i do chodu jednotky a zásadně ovlivnila její veškerou činnost a nejen tu.
Pandemickou nákazou si prošli také někteří členové naší
jednotky. V dobách opatření bylo velice obtížné plánovat
brigády, výcviky a školení, většinu plánované činnosti jsme
byli nuceni omezit nebo zrušit, popřípadě najít jiný způsob,
jak splnit dané úkoly. Na brigádách se mohlo scházet
pouze minimální počet členů jednotky, ale i za tohoto stavu jsme byli schopni udržet jednotku výjezduschopnou.
Jsou tu ale i pozitivní zprávy, například se nám ve
spolupráci s obecním úřadem podařilo získat dotaci na
rekonstrukci požární zbrojnice a přístavbu nové garáže
z fondu ministerstva vnitra - Investiční dotace pro JSDH
obcí ve výši 3 623 596,- Kč. Rovněž na posledním zasedání obecního zastupitelstva byla schválena realizace.
Za to patří velké díky panu starostovi Rostislavu Kožušníkovi a především panu místostarostovi Mgr. Davidu
Hrbáčkovi.

končilo pětileté období, a to e-learningovou formou. Přesto jsme se snažili, jak to aktuální opatření dovolila, pravidelně provádět školení a výcviky jednotky dle ročního
plánu. Šlo především o dýchací techniku, výcviky pilařů,
obsluhu elektrocentrál a požární asistenční hlídky. Školení řidičů a roční ověření znalostí členů výjezdové jednotky proběhlo kvůli opatřením elektronicky.
Pravidelné taktické cvičení okrsku, 1. kolo požárního
sportu, soutěž O pohár svatého Floriána a soutěž s historickými stříkačkami PS-8 byly rovněž z důvodu protiepidemických opatření zrušeny.
Vybavení jednotky:
V loňském roce se nám podařilo dovybavit zásahové
vozidlo Ford Transit potřebným technickým vybavením
k provedení nejčastějších typů zásahů, které se dají předpokládat v našem zásahovém obvodu. Navíc však také
tím, co nebylo v minulosti příliš obvyklé – rouškami, respirátory a desinfekcí. Rovněž bylo pro členy výjezdové
jednotky dokoupeno potřebné OOPP.

Stav jednotky, školení a výcvik:
Ke konci roku 2020 čítá výjezdová jednotka 21 členů,
odbornou a praktickou způsobilost splňují všichni členové. V loňském roce nán nepřibyl žádný nový člen a tři
členové činnost v jednotce ukončili vzhledem ke svému
věku. Funkční obsazení jednotky je: 4 velitelé, 6 strojníků,
5 starších hasičů a 6 hasičů. Z odborností máme vyškolených 14 nositelů DT, 10 pilařů, 4 zdravotníky. Díky protiepidemickým opatřením bohužel neproběhly plánované
školení a kurzy, byl proškolen pouze 1 velitel, kterému

Zásahová činnost:
Rok 2020 byl na zásahy opět bohatší než roky předchozí. Oč méně činnosti se dělo kvůli protiepidemickým
opatřením, o to více jsme měli zásahů, snad nejvíc v historii jednotky. Vyjeli jsme celkem 26 x - zásahů (ZOZ) bylo
12 a činnosti (ZOČ) 14.
U požáru jsme zasahovali 1x . Technická pomoc 25 x,
z toho 9 x odstranění nebezpečných stavů - strom přes
komunikaci, na železnici nebo na drátech elektrického
12
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Po konci plesové sezony byly ostatní akce, na kterých
běžně naše jednotka pomáhá pořadatelům, na základě
protiepidemických opatření zrušeny.
Technika:
S Avií a Fordem, které jsou zařazeny do výjezdu,
jsme úspěšně absolvovali STK. Avie bohužel s některými závadami, které by již byly pro absolvování STK
v příštích letech problémem. STK se nepodařilo absolvovat s Tatrou 805, kde se vyskytla těžší technická závada. Bohužel na techniku, která už má status historického vozidla, se náhradní díly shánějí obtížně. I přesto
se nám po nějakém čase potřebné náhradní díly podařilo sehnat. Protože tou dobou už probíhaly práce na
repase Avie, oprava Tatry se musela odložit. Svůj podíl
na odložení opravy Tatry měla také výše zmíněná opatření, protože bylo složité plánovat brigády a mnohdy
jsme byli rádi za to, že se mohl sejít alespoň minimální
počet lidí potřebných k tomu, aby se technika udržela
ve výjezduschopném stavu.
K zásahům, STK, výcvikům, soutěžím a hospodářským jízdám bylo celkově ujeto s DA Ford Transit
2291 km, z toho k zásahům 152 km, s Avií 165 km. Tatra
805 najela cca 10 km. Při zásazích, výcvicích a zkouškách
bylo motorovou pilou odřezáno 9 Mth, ostatní agregáty
zhruba po 1 Mth.

vedení, 6 x čerpání vody, zatopený sklep, 1 x spolupráce
se složkami IZS - dovoz vysoušečů ze skladů státních
hmotných rezerv, 9 x likvidace obtížného hmyzu.
Spolupráce s obcí a ostatními složkami:
Z plánované činnosti jsme zvládli poskytnout jen požární asistenční hlídky na plesy pořádané v tělocvičně.

Zpráva o činnosti MH a dorostu SDH Řepiště za rok 2020
Do 12. března jsme trénovali každý víkend v tělocvičně. Od 13. 3. 2020 byla činnost přerušena z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Od 15. května obnovena činnost
MH a dorostu. Probíhaly však pouze tréninky v omezeném
režimu, kdy jsme do prázdnin zvládli jenom několik aktivit
a soutěží.
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí, kde se v kategorii ZŠ 4 umístily na 3. místě Natálie Čabajová a na 2. místě Denisa Adamusová, která postoupila do krajského kola, kde také skončila na 2. místě.

Dorost nám mezitím připravil bojovou hru, a tak jsme v odpoledních hodinách hledali každý se svou tlupou Ondrášův
poklad. V neděli nám vedoucí připravili v lese dráhy na
pravěký golf, a abychom měli čím hrát, museli si zbojníci
najít a upravit hole z větví a jako golfový míček nám posloužil tenisák. Poslední den nám začalo pršet, a proto
jsme byli nuceni hrát zbojnické hry v sále hotelu, ale vůbec
nám to nevadilo a náramně jsme si to užili. Po ukončení
a rozdání cen jsme všichni odjížděli spokojeně domů.
Soutěže:
Konání soutěží, stejně tak jako ostatní činnost, bylo
ovlivněno pandemií Covid – 19. Nekonalo se okresní kolo
hry Plamen a celoroční činnosti dorostu, nebyla vyhlášena
MSL MH. Stihli jsme se v mezičase uvolnění zúčastnit jen
několika pohárových soutěží (např. v Rychalticích, Oprechticích, Brušperku či Petřvaldíku). Mezi další patří např. Soběšovický železňák, Memoriál L. Pastrňáka ve Vratimově nebo
soutěž tříčlenných hlídek žen ve Václavovicích (1. místo).
Od září byla činnost MH a dorostu opět zahájena, ale
pouze do 9. 10. 2020, kdy byl znovu vyhlášen nouzový
stav, takže neproběhlo ani podzimní kolo v ZPV, na které
jsme se všichni těšili.
S uvolněním nouzového stavu jsme mohli pro děti
uskutečnit aspoň dvě prosincové schůzky, které jsme naplánovali na soboty, a využili jsme je na procházky po
Řepištích. Poslední schůzka byla spojena s mikulášskou
besídkou.

Brigáda:
V sobotu 23. května 2020 byl naplánován výlet po Řepištích. Trasa vedla směrem k vlakovému nádraží a dál po
cyklostezce. Cestou jsme sbírali odpad, který jsme pak
shromáždili u nádraží a nechali jej odvézt autem. Starší žáci
a dorostenci ještě pokračovali v úklidu na hřišti U Mlýnku.
Výlet mladých hasičů a dorostu:
Letošní výlet mladých hasičů jsme trávili v horské obci
Malenovice v hotelu Rajská bouda. Díky horskému prostředí a historii jsme byli inspirováni ke krásnému tématu,
a to „Zbojníci pod Satinou“. Po představení zbojníka Ondráše a jeho pověstí jsme rozdělili děti do skupin, a tak
nám vznikly tři zbojnické tlupy: Beskydští lapkové, Maliny
a Lysáci. Hned první večer připravily svůj pokřik, vyrobily
vlajku a každý zbojník si zhotovil opasek. V sobotu jsme
si děti rozdělili. Ti zdatnější si udělali túru na Lysou horu
a s menšími dětmi jsme šli stezkou Po medvědích tlapkách.
13
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Činnost soutěžního družstva mužů v roce 2020
V zimním a brzkém jarním období se členové soutěžního družstva (dále jen SD) účastnili schůzek, při kterých
se prováděla příprava materiálu pro činnost SD na nadcházející sezonu. Činnost spočívala v údržbě sportovního
stroje (výměna kapalin, seřízení, drobné opravy atd.), dále
se prováděla příprava sportovního materiálu (hadice, savice, armatury atd.). Družstvo mužů provádělo fyzickou
přípravu pro udržení sportovní i fyzické kondice nejen pro
sportovní příležitosti, ale také pro bojeschopnost jednotky.
Po vyhlášení nouzového stavu se tato činnost přerušila a členové prováděli přípravu individuálně. Zrušením
nouzového stavu se SD vrátilo opět k tradiční činnosti.
V průběhu letních měsíců se SD potýkalo s problémy karanténních opatření jednotlivých členů a také s opatřením
v omezení shromažďování osob na akcích. SD muselo
fungovat ve zmenšeném počtu členů, tudíž byla činnost
značně omezena. Z tohoto důvodu se SD nezúčastnilo
žádné soutěže. Ve zmenšeném počtu se prováděly zkoušky sportovního materiálu, např. zkouška sportovního stroje, tlakové zkoušky hadic a armatur.
Dále SD zaměřilo činnost na opravy a údržbu materiálu nezbytného pro činnost nejen samotného družstva, ale
také družstva mladých hasičů a dorostu. Družstvo provedlo opravu překážek pro požární sport, kterými sbor disponuje. Proběhla oprava bariér, při nichž se kompletně vy-

měnily dřevěné komponenty, jež byly vlivem opotřebení
a povětrnostních podmínek značně poškozeny, dále také
proběhla výroba nové základny pro požární útok.
SD se účastnilo každý týden brigád pro výjezdovou
jednotku JSDH Řepiště, při kterých se prováděla údržba
techniky, opravy strojů a materiálu jednotky, školení a zvyšování bojeschopnosti jednotky. Velkou část své činnosti
SD strávilo při rozsáhlé opravě výjezdového vozidla
DA 12 Avia. Členové SD se také individuálně podíleli na
přípravě mladých hasičů a dorostu při jejich schůzkách
a trénincích a předáváním zkušeností pod vedením vedoucích družstva mladých hasičů a dorostu.
Soutěžní družstvo fungovalo ve složení: Matějka Jan,
Kusák Jan, Staniševský Tomáš, Kukučka Josef ml., Kaloč
Jiří, Vašíček Rostislav, Trubiroha Jakub, Nytra Adam.
Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nás i v tomto
nelehkém roce podporovali. Děkujeme rodičům, aktivním
členům sboru, instruktorům, vedoucím a také mladým hasičům, dorostu a mužům za jejich činnost a dosažené výsledky. A v neposlední řadě pak sponzorům, příznivcům,
zastupitelstvu obce a obecnímu úřadu. Věříme, že v roce
2021 se věci začnou pomalu vracet do normálu a budou
přibývat příležitosti k soutěžení a setkávání.
SDH Řepiště

Včelaři - činnost ZO ČSV Paskov v roce 2020
Rok 2020 se zapíše do dějin mnoha způsoby, a každý
z nich se nějak otiskl i u nás, včelařů, a v životě naší organizace. Zkraje roku mírná zima a vysoký úhyn včel, sucho
v lednu až dubnu, které bylo vystřídáno mokrým květnem
a červnem. Do toho útlum veškerých aktivit kvůli Covid–19,
jenž pak ve vlnách probíhal po celý rok...
Při prvních jarních prohlídkách nejeden včelař zaslzel,
když otevřel úl plný zásob, ale bez včel. Náznaky byly už na
podzim, ale jaro potvrdilo nejčernější obavy. K 1/9 2019 bylo
zazimováno 385 včelstev, k 15/2 2020 jich bylo
214 a k 1/5 2020 jen 158!, což znamená úbytek 227 včelstev (cca 59 %). Jsou to obrovské ztráty, o všechna včelstva
přišla zhruba třetina členů! Hlavním úkolem letošního roku
byla tedy snaha v co největší míře obnovit počty včelstev,
jaké jsme měli v minulých letech. Z velké části se to podařilo, neboť k 1/9 2020 měla naše organizace 330 včelstev.
Co se týče činnosti organizace, i přes všechny možné
nesnáze nebyla úplně nulová. V únoru jsme stihli navštívit
„kulatého“ jubilanta, přítele Bubika, a v březnu na poslední
chvíli uspořádat výroční členskou schůzi, která byla po 5 letech schůzí volební. Nový, respektive staronový výbor funguje v tomto složení:
• předseda – př. Martin Sedlaczek
• místopředseda – př. Petr Mynář
• jednatel – př. Jan Kukučka

• hospodář a pokladník – př. Eva Andrýsková
• referent pro zdraví včel – př. Antonín Varkoček
• důvěrníci – př. Jiří Arleth, Oldřich Bartoš, Miroslav Andrýsek, Petr Čelinský, Jiří Fedra, Petr Žiška.
Pozdně jarní a letní uvolnění opatření jsme využili k tradiční činnosti. 30. května proběhla brigáda na včelařské
chatě, které se zúčastnilo 8 členů. Byl proveden úklid příjezdové cesty, posekání trávy v okolí chaty a velice důležitá výměna již nevyhovujících desek na stolech a lavicích za
nové. Toto všichni kvitovali o několik dní později při tradičním smažení vaječiny. Účast byla hojná, sešlo se nás 18.
V červenci proběhla návštěva u našeho nejstaršího člena,
př. Miroslava Garnola, při příležitosti jeho 90. narozenin
a v srpnu u př. Vyviala, který oslavil 80. Podařilo se také
zakoupit pro naše členy sklenice na med.
Výbor ZO Paskov se také rozhodl, vzhledem k jarní situaci s úhynem včel, požádat obce Řepiště, Žabeň a město Paskov, na jejichž katastru mají naši členové včelstva,
o mimořádný finanční příspěvek na podporu včelařů, majících na jaře velké úhyny, aby mohli opět obnovit stavy včelstev a zacelit tak ztráty. Děkujeme městu Paskov a obci
Žabeň, že nám v této situaci vyšly nadstandardně vstříc.
Podzim byl opět ve znamení omezujících opatření. Naše
činnost se tak odehrávala v režimu on-line. Letos poprvé
nebyly dotace na zazimování včelstev 1. D vypláceny pre14
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zenčně na podzimní členské schůzi, ale stane se tak převodem na účet člena.
Na konec mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší
organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci, pokud to
situace dovolila. K 31. 12. 2020 měla naše organizace
44 členů a 1 přiřazeného nečlena. Vyprodukovali jsme 3 006,
2 kg medu, 125, 3 kg vosku a bylo vychováno 108 včelích
matek.

Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu Žabeň a Řepiště za vstřícnost a podporu, kterou nám
každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Po Vánocích jsme se všichni ve zdraví opět sešli v mateřské škole.
Nejprve bych ráda poděkovala hlavní organizátorce
mamince paní Bončkové a rodičům ze třídy Beruška za
vánoční sbírku potřebných věcí do útulku pro opuštěné
psy v Dětmarovicích. Maminka s paní učitelkou Švancerovou vše zavezly autem na místo.
V lednu jsme zavzpomínali na krásně prožité vánoční
svátky. Připomněli jsme si s dětmi tradici svátku Tří králů.
Vyráběly se koruny, hrály zajímavé hry k tomuto tématu
a zpívaly se koledy.
Když nám konečně napadl sníh, nejstarší děti stihly
bobování na kopci za kostelem a na zasněženém fotbalovém hřišti stavěly sněhuláky, vyšlapávaly cestičky a malovaly barvami. Menší děti si vyhrály se sněhem na školní
zahradě.

Děti ze třídy Beruška si povídaly o Arktidě a Antarktidě,
vyráběly Eskymáky z netradičních materiálů, seznamovaly se s koloběhem vody v přírodě, zhotovily zamrzlé obrázky, prováděly pokusy s vodou.
Připomněly si zimní sporty a mohly si vyzkoušet výzbroj
malého hokejisty.
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 proběhla ve všech třídách „Sněhulákiáda“. Děti přišly v kostýmech sněhuláků. Celé dopoledne soutěžily, tvořily, tancovaly, každá třída měla
připravený jiný program. Rodičům děkujeme za krásné
masky sněhuláků.
Co se všechno dělo? To byla zábava!
Sněhulákiáda v Motýlku:
- módní přehlídka sněhuláků a sněhulaček
- sněhulácká diskoshow
- soutěživé sněhuhrátky (skupinové skládání papírových
sněhuláků z částí)
- sněhová koulovačka (koulování s papírovými koulemi)
- sněhulácké tvořeníčko (sněhulák z papírové harmoniky
na špejli)
- Sněhulinky a Sněhuláci (přetahování lanem)
- pohybová hra Sněhulák a sněhuláček (honička v kruhu)
- Sněhuláček panáček – tvoření z vršků od pet lahví
Sněhulákiáda ve Sluníčku:
- představení sněhuláků
- tanečky s hudbou
- focení ve fotokoutku
- chůze po stopách a šipkách
- prolézání a podlézání pavučiny
- soutěž v přenášení marshmallow slámkou
- pohybová hra Na Mrazíky
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- ochutnávka nanukového dortu
- vymalování sněhuláka
- odměna – medaile

-

Sněhulákiáda v Beruškách:
- představení sněhuláků
- tanec Sněhulák
- soutěže a úkoly se sněhuláky nakreslenými na podlaze
- tvoření umělého sněhu
- kreslení sněhuláka se zavřenýma očima
- koulovaná ve třídě i později venku

vyrábění sněhuláka ze sklenice
lepení sněhuláka z krajkových koleček
zhotovení velkého sněhuláka z kelímků
kresba s pěnou na holení
odměna – dobroty od rodičů

Všechny děti i paní učitelky si dopoledne moc užily.
I v této době nezapomínáme na smích a veselou náladu
a koncem února pro děti chystáme školkový maškarní
karneval. Jak akce dopadne, to vám napíšu příště.
Jana Nožičková

Online výuka ve 3. třídě
Více než měsíc si žáci, učitelé i rodiče zvykají na nový
typ výuky i online třídní prostředí. Zvládnout práci s digitálními nástroji je však pro třeťáky velmi náročné. Přenesení školní výuky do domácího prostředí totiž klade zvýšené nároky nejen na ně a učitele, ale hlavně na jejich
pracující rodiče.
Aby vše šlo skloubit s co nejmenšími obtížemi, je potřeba nastolit správnou atmosféru mezi žákem, učitelem
i rodičem.
Přestože děti nemají stejné technické podmínky,
všechny se velmi snaží, aby online výuku zvládly co nejlépe a většinou se jim to daří. Jejich úsilí se projevilo také
v pěkném pololetním vysvědčení.
Vyučování začíná tak, že učitelka pozve žáky do virtuální místnosti, do které se postupně přihlásí a navazují mezi
sebou kontakt. Když začne oficiální hodina, vloudí se i problémy. Jednomu nejde mikrofon, druhému vypadává internet, někdo raději posílá spolužákům smajlíky, další sice
správně odpovídá, ale pomocníkem je mu mobil, na kterém
si odpověď najde… Dalšímu do kamery vběhne mladší

sourozenec nebo začne zpívat ptáček v kleci a pozornost
třídy je tatam 
S třídní učitelkou se třeťáci vidí denně dvě hodiny,
střídá se výuka jazyka českého, matematiky a prvouky.
Angličtinu mají děti dvakrát týdně. Online výuka je ale
úplně jiná. Učiteli tolik neumožňuje pracovat s momentálními nápady jako v běžném vyučování. Klade tedy vyšší
nároky na přípravu jak pedagoga, tak žáků. Zároveň je
učitel pod větším drobnohledem, často jsou online výuce
přítomni i rodiče, prarodiče, sourozenci, i když třeba z povzdáli a tak má učitel vlastně denně hospitaci.
Kromě zdokonalení v práci s digitální technikou přináší
online výuka dětem aspoň minimální sociální kontakt se spolužáky. I v online výuce se ukazuje, jak jsou děti vynalézavé.
Online totiž dokážou i zlobit. Třeba když si místo počítání
příkladů chatují se spolužáky a domlouvají se na hraní her.
Současný stav výuky děti snad přežijí bez výrazných
omezení. Ale jak žáci, tak učitelky a rodiče se těší hlavně na
to, až se svět zase vrátí do normálu. Jen aby to bylo brzy.
Mgr. Anna Klosová

Sběr mobilů
Školní recyklační program Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět měl na konci minulého školního roku vinou koronavirové krize velké problémy. Vypadalo to, že bude muset
svoji záslužnou činnost ukončit. To se naštěstí nestalo,
a tak od nového školního roku ve školách opět probíhá
osvětová činnost v oblasti recyklace a hlavně sběr baterií,
drobného elektra a tonerů.
Naše škola se zapojila do podzimní sběrové kampaně.
I přes uzavření škol se nám podařilo naplnit kontejner
starými bateriemi a dva kontejnery vysloužilými elektrospotřebiči. Žáci pátého ročníku s paní učitelkou Renátou
Erdösovou i přes uzavření škol zvládli splnit úkol Velké
pátrání aneb na stopě vody ve vaší sklenici. Dozvěděli se,
co vše se musí stát, než si vodu napustí z kohoutku do
sklenice a začnou si vychutnávat osvěžující doušky. Také
vyrobili prostorový model koloběhu vody ve vodárenství.
Právě probíhá ve spolupráci s neziskovou společností Remobil druhý osvětový úkol s názvem Lovci a sběrači

aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. Žáci poznají, jaké ohromné množství materiálů i nerostných surovin musí být zpracováno při výrobě jednoho
mobilního telefonu, a kolik energie je k tomu potřeba vynaložit. Zjistí, že mnohem šetrnější je k výrobě nových
16
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produktů využívat materiály získané recyklací. A hlavně si
uvědomí, že při správné péči mobil dlouho vydrží, a není
nutné si neustále pořizovat nový.
Abychom mohli vyplnit Badatelský list, potřebujeme
nasbírat co největší množství mobilů. Žáci druhé třídy

s paní učitelkou Janou Šnajdrovou vyrobili krásnou sběrnou
nádobu. Naplnit ji nám může pomoci kdokoliv. Stačí zazvonit u hlavního vchodu a předat vysloužilý mobil kterékoliv pracovnici základní školy. Děkujeme.
Koordinátor EVVO

Kouzlení s paní Zimou
I přesto, že Základní školu v Řepištích v současné době navštěvují pouze děti z první a druhé třídy, nezahálíme. Ve školní družině jsme se
s nadšením nám vlastním vrhli do zkoumání vody a jejích vlastností, které nám
právě zima v tomto období nabízí.
Děti tvořily ledové sochy. Mohly si
vybrat ze dvou postupů. Do misek vkládaly různé přírodniny, ty následně zalily vodou nebo rovnou plnily balonky
vodou obarvenou přírodními barvivy.
Hotové výtvory jsme nechali přes noc
venku, aby i paní Zima mohla přiložit
ruku k dílu.
Jenže ouha! Sice nám počasí přálo
a mráz nás štípal do tváří, ale než jsme

přišli na to, proč nám naše pokusy nechtějí zmrznout, trvalo to tři dny marné
snahy a přemlouvání. Nakonec jsme
vyzkoušeli odkrýt sněhem zaváté výtvory a ono to fungovalo. To vám bylo
nadšení.
Někdy se vyplatí si počkat, ona ta
radost je potom mnohonásobně větší
a cennější, to už teď vědí i naše děti.
Zmrazky jsme umístili do venkovní galerie u vstupu do družiny, takže i rodiče
se mohli pokochat všelijakými barvami
a originálními tvary zmrzlých dětských
děl.
Veronika Bystroňová,
vychovatelka ŠD
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Neklesejme na mysli
Loňský rok byl pro všechny velmi náročný. Také školní jídelna se musela přizpůsobit nařízením vlády a skloubit
všechna hygienická opatření s provozem kuchyně.
Nejprve jsme při prvním uzavření školy zasedly k šicím
strojům a šily roušky, co to šlo. Za vydatné pomoci Klubu
seniorů Řepiště. Nebylo nám umožněno uspořádat palačinky pro děti ani výjimečné týdny s netradičními jídelníčky.
Avšak neklesáme na mysli. Není všem dnům konec a se
začátkem nového roku 2021 začínáme plánovat nanovo.
Do základní školy se nám zatím nevrátily všechny děti, ale
věříme, že se tak brzy stane. Zatím si je rozmazlujeme různými moučníky, aby věděly, že jsme na ně nezapomněly.
Během roku plánujeme uskutečnit již tradičně ke Dni
dětí – Den barevných palačinek. Určitě se vrátíme k velmi
oblíbené hře: ,,Co bych si dal k obědu?“, kdy nám děti
samy píší na nástěnku, co by si daly na oběd, a my jim
podle toho uvaříme. Připravujeme týdny podle sezonních
surovin. Například na podzim Týden dýně – kdy mají děti
každý den na jídelníčku nějaký pokrm z dýně – přílohu,
polévku, moučník apod.. V tomto týdnu jsou používány

různé druhy dýní na různé pokrmy. Děti mají k dispozici na
nástěnce vyprávění o jednotlivých dýních, kde si mohou
přečíst, čím jsou odlišné a jak je lze použít a to nejen v kuchyni.
Nezapomínáme ani na paní učitelky v základní a mateřské škole. Také jim věnujeme jeden týden dle jejich
přání a vaříme podle těch nejmlsnějších jazýčků. V minulých letech měl velký úspěch ,,Pohádkový týden“, tak bychom si jej rády zopakovaly. Jídelníček podle pohádek,
sladěný názvy, barvou a pokud možno jídly, které se v dané
pohádce vyskytují. Velmi často se inspirujeme také kalendářem, takže u nás v kuchyni jídlo dětem vydávají čarodějnice, Halloweenské masky nebo paní kuchařky v Santových čepicích.
Snad již velmi brzy se i náš provoz obnoví do plné síly
a budeme moci opět kouzlit. Do té doby Vám všem přejeme pevné zdraví, hodně sil. Bude lépe…Vydržme!
Dobrou chuť!
Pavlína Kučerová – vedoucí školní jídelny

Řepiští senioři jdou s dobou
a počítačový kurz s nadšením zvládají!
Umět pracovat s počítačem je dnes
nezbytností, což neplatí pouze pro mladou
generaci, ale také pro generaci seniorů.
Snažíme se jim pomáhat proniknout do
světa výpočetní techniky. Především zásluhou Moravskoslezského kraje a obce
Všechny vážené
Řepiště mohli všichni účastníci kurz absolvovat zdarma. Někteří senioři se chtějí
oceňujeme za perfektně
odvedené výkony ve všech
vzdělávat a chtějí s dnešním moderním
lekcích letošního počítačového
kurzu, také za zodpovědný
světem držet krok, což je skvělé. A důvod
přístup, nadšení a píli.
jejich docházky je u většiny podobný: členové rodiny nejsou ochotni jim vysvětlit
způsob zacházení s počítačem. Většinou
jim jejich děti, vnoučata či dokonce pravnoučata ukážou ovládání stylem: to musíš
kliknout sem a sem, tak a tak. A strašně se
diví, proč to babička či dědeček hned neumí.
My jako škola, která poskytujeme prostory s výpočetní technikou, jsme velmi těmto projektům nakloněni.
Tak, jako se žákům na konci školního roku předává
vysvědčení, dostali i senioři osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
Někteří z nich docházejí na kurzy již po několikáté
a jsou velice spokojeni.
Cílem kurzu bylo, aby senioři ztratili obavu z práce na
počítači a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se
světem a se svými blízkými. Hlavní náplní kurzu bylo orientovat se na internetových stránkách, schopnost založit
9. prosince 2020
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si vlastní e-mailovou adresu, osvojit si textový editor Word, či komunikovat zdarma
prostřednictvím programu Skype. Po celou
dobu mezi námi panovala báječná nálada.
Na závěr jsme přátelsky poseděli a společně oslavili další zdařilé a příjemně strávené
hodiny v kurzu. Děkuji všem mým „žákům“,
jsou skvělí. Budu se těšit na příští podzimní kurz, který byl již předběžně přislíben
panem starostou Kožušníkem.
Iveta Fridrichová
– lektorka a zaměstnanec
ZŠ a MŠ Řepiště
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Seniorské okénko
Na Nový rok o slepičí skok, na Tři krále o krok dále
a na Hromnice – již o hodinu více. Tak zní starodávná
pořekadla našich předků, ale která zřejmě jsou platná
i v současnosti. A tak již pomalu sledujeme přibývajícího
dne, pomaloučku klubající se sluníčko, které ještě moc
nezahřeje, ale rozehřívá v nás naději na už poznenáhlu
blížící se jaro i snad veselejší časy.
V minulém Zpravodaji, který jsme dostali do rukou před
Vánocemi, jsme popisovali naše letní a podzimní akce
a posteskli jsme si, že epidemiologická situace nadále
brání společnému klubovému aktivnímu vyžití. Za přísných
hygienických opatření se podařilo dokončit kurzy práce
na počítači pro seniory, které připravil náš Obecní úřad
s lektorkou paní Ivetou Fridrichovou ze ZŠ Řepiště. Rovněž
byl dokončen kurz dynamické severské chůze (Nordic
Walking) se speciálními holemi, pořádaný pro seniory Domem dětí a mládeže Vratimov v projektu „Hůl je cool“
a jeho absolventi byli obdarováni upomínkovými předměty. Emilie Valgová a Tomáš Staníček byli delegáty volební
konference Krajské organizace seniorů Moravskoslezského kraje, která vzhledem k epidemiologické situaci proběhla korespondenční formou. Museli jsme však zrušit
výšlap na ostravskou haldu Emu, taneční Čaj o páté, prosincovou předvánoční besídku i silvestrovský výlet do
Hájku, kde jsme plánovali společné loučení se starým
rokem.
Jubilantům ze 4. čtvrtletí jsme nemohli popřát veřejně
na hromadné společenské akci, takže přání a dárek obdrželi při návštěvě našich úsekových důvěrnic, a tímto jim
ještě jednou blahopřejeme.

Nový rok nezačal o nic lépe, neboť masopustní období s plesovou sezónou nebylo podle tradice vůbec veselé,
takže náš společenský plesový večírek s tancem a přáním
jubilantům se v lednu neuskutečnil. Obdobně jako v době
Velikonoc jsme i vánoční období s našimi členy podrobně
rozebrali v hromadné mailové korespondenci a společně
jsme pátrali po původu jednotlivých svátků a jejich tradic
v minulosti. Alespoň tímto způsobem a předáváním přání
i fotografií s vánoční výzdobou jsme se snažili být vzájemně pospolu.
S přelomem roku jsou v organizacích spojeny nejrůznější hodnotící a plánovací práce. Tak je tomu i v našem
seniorském klubu. Výbor zhodnotil činnosti a aktivity v roce
2020, sestavil plán akcí pro rok 2021, uzavřel hospodaření za rok 2020, předal podklady ke kontrole a vyúčtování
dotace poskytnuté Obcí Řepiště v roce 2020 a podal žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště na
činnost v roce 2021.
Své funkční aktivity ve výboru na vlastní žádost ukončily k 31.12.2020 paní Anděla Bednářová a paní Alice Nespěšná. Obě svou dlouhodobou obětavou a aktivní prací
se nesmazatelně zapsaly do historie klubové činnosti, za
což jim patří mimořádné poděkování. Výbor bude nadále
pracovat v sedmičlenném složení.
Nelehký úkol výbor řešil po vyhlášení systému registrace k očkování proti covid-19 pro seniory starší 80 let.
Bylo zřejmé, že pro mnohé by se vakcinace mohla stát
neřešitelným problémem a raději by od ní ustoupili. Výbor
pověřil Tomáše Staníčka koordinátorem pomoci při očkování členů starších 80 let. Důvěrnice Klubu seniorů Řepiště oslovily všech 15 našich členů, kterých se registrace týká, aby zmapovaly jejich potřeby
pomoci při očkování. Všichni, kteří o registraci
a rezervaci nás požádali, byli ihned v pátek 15.1.
zaevidováni v nemocnici ve Frýdku-Místku na termíny očkování první dávkou v lednu a druhou dávkou po 3 týdnech. Postup registrace i rezervace
termínu jsme uzpůsobili tak, aby žadatelé při objednávání nemuseli nikam chodit, ani se s nikým
stýkat. Registrační potvrzení jsme jim doručili domů
a zajistili jim převoz do očkovacího centra. Vyhověli jsme i žádajícím nečlenům. Nyní žadatelé o naši
pomoc už očkováni úspěšně absolvovali, čímž
otevírají možnost neohroženého setkávání s příbuznými i s přáteli na akcích našeho Klubu seniorů Řepiště.
Všichni se opravdu již hodně těšíme, až se budeme moci opět v klidu a bezpečně setkávat, posedět a poklábosit o svých radostech i starostech.
Do té doby si alespoň užívejme krásy naší přírody
na krátkých i delších procházkách, jak komu chuť
i zdraví dovolí.
Za výbor Klubu seniorů Dagmar Chlupatá,
Tomáš Staníček
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Poděkování
Chci poděkovat všem členům Klubu seniorů Řepiště, výboru a úsekovým
důvěrnicím za celoroční aktivní práci pro Klub. Přeji Vám všem hodně štěstí a zdraví v této nelehké době. A těším se na další spolupráci.
Emilie Valgová, předsedkyně

Činnosti a aktivity Klubu seniorů Řepiště v roce 2020
Aktivní činnost pro členskou základnu Klubu seniorů
Řepiště v roce 2020 hodnotíme jako časově nevyváženou.
Do poloviny března byly akce pořádány podle termínového plánu, což bylo zastaveno celostátními pandemickými
opatřeními. Výbor organizačně předpřipravil veškeré vlastní akce a v době uvolnění je neprodleně realizoval. Také
informoval členy o pozváních jiných spolků a institucí,
takže možnosti setkávání byly široké:

Soupeř dokonale využil výhodu domácího prostředí s možností tréninkové přípravy v centru obce.
5. Účast na akcích jiných spolků, institucí a okolních
seniorských klubů:
• Přátelský večírek v Krmelíně – 20.2. večírek s tancem
pořádaný Klubem seniorů Krmelín v restauraci Nautilus.
• Vesnická zabíjačka - 22.2. zapojila Obec Řepiště
místní spolky a firmy do pořádání obecní akce na
zahradě restaurace U Máně, kde seniorky vlastnoručně napečenými buchtami a sladkostmi vhodně
doplnily nabízený masný sortiment.

1. Poznávací dvoudenní zájezd:
Vysočina a Slovácko – 24.-25.9., 30 osob na 9 poznávacích prohlídkách:
Žďár nad Sázavou (památka UNESCO Zelená hora,
zámek), sklárna Karlov, Kostelec (ubytování, ochutnávka
vína), Bazilika Velehrad, Modrá (Pálenice, Archeoskanzen,
Živá voda), Kunovice (letecké muzeum).

• Pochování basy v Paskově – 25.2. tradiční akce Klubu důchodců Města Paskov s bohatým tragikomickým programem v bývalé Sokolovně.

2. Společenská setkání:
Společenský plesový večírek – 31.1. tělocvičnu zaplnilo 150 osob, v tombole se navršilo 100 cen od 30 sponzorů a návštěvníků, skvělé jídlo a občerstvení, příjemná
hudba, doplňkový taneční program, gratulace jubilantům
z 1. čtvrtletí.

• MDŽ pro seniory – 8.3. uspořádal Dům dětí a mládeže Vratimov ve Společenském domě s restaurací
U Máně oslavu MDŽ s výukou tanečních kroků
a zhodnocením roční práce DDM pro seniory z Vratimova a Řepišť.
• Kosení lúky u Mlýnka – 12.6. Obec Řepiště uspořádala tradiční akci s aktivní účastí našich seniorů při
soutěži v ručním kosení trávy kosami.

3. Pobyt v přírodě s přípravou jídla:
• Smažení vaječiny na zahradě U Máně – 18.6. pro 75
účastníků vaječina z 300 vajec, gratulace jubilantům
z 2. čtvrtletí, podpořeno ObÚ a gril a obsluha týmem
U Máně;

• Výstava k 10 letům Svatomichaelského pěveckého
sboru – 7.7. vernisáž se zpíváním před budovou ObÚ
a otevření výstavy fotografií v knihovně.

• Opékání uzenin v Rakovci s výroční schůzí – 16.7.,
účast 68 členů (ze 114) a 5 hostů, schváleno hospodaření za r.2019, hodnoticí zpráva r.2019, plán akcí
na r.2020, gratulace jubilantům z 3. čtvrtletí.

• Koncert Moravskoslezské Sinfonietty – 23.8. si jejich
příznivci byli poslechnout krásný srpnový koncert
v ostravském Trojhalí.

4. Bowlingové turnaje:
Meziobecní souboj se seniory z Krmelína – 13.8. v minipivovaru U Hodži v Krmelíně byl z 18 účastníků sestaven
řepišťský B-tým, neboť scházeli naši borci z Rakovce.

• Jednodenní zájezd na Těšínsko – 28.8. pořádala Obec
Řepiště z projektu pro seniory MSK „V klidu a pohodě II" – Muzeum Těšínska v Č. Těšíně, restaurace
Pod akáty a muzeum v D. Lomné, areál Salajka v H.
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7. Čtvrtletně na společenských akcích s hromadnou účastí členů veřejně obdarováváme naše jubilanty s kulatým
a půlkulatým výročím věcným darem a děkujeme jim za
práci pro Klub. Jubilantům ze 4. čtvrtletí jsme nemohli
poděkovat veřejně na hromadné společenské akci, ale
věříme, že je přání a dárek z rukou našich úsekových
důvěrnic potěšil.

Lomné, opevnění Šance v Mostech u Jablunkova, na
Slovensku přírodní rezervace Megoňka a kaplnka
v Jelitove.
• Prázdninové loučení v Rakovci – 29.8. Obec Řepiště
s přáteli z Rakovce na dětském hřišti v Rakovci připravili soutěže a hry pro děti, pěvecká vystoupení
a závěrečnou tečku za prázdninami při večerním posezení se zpěvem u kytar.

8. V jarní koronavirové vlně se naši členové zapojili do
iniciativy obecního úřadu „Rouška pro souseda“ a vyslyšeli prosby šiček darováním vlastního nedostatkového materiálu. Za vstřícnost jim obec veřejně poděkovala.

• Kurz severské chůze pro seniory – od září do listopadu pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov lekce
dynamické chůze (nordic walking) se speciálními
sportovními holemi v projektu „Hůl je cool“ z programu MSK „Zdravé stárnutí“. Absolventi obdrželi upomínkové dárky.

9. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme zabezpečili z Moravskoslezského kraje seniorským členům i nečlenům
pro zvýšení jejich bezpečnosti při ohrožení zdarma IN.
F.Obálky do lednice určené pro záchranné složky.

• Krajské sportovní hry seniorů – 2.9. v Ostravě pořádala Krajská rada seniorů MSK. Mezi 260 účastníky
Řepiště aktivně reprezentovalo 16 seniorů ve čtyřech
družstvech se ziskem 3 medailí.

10. Obecní úřad ze seniorského projektu Moravskoslezského kraje „V klidu a pohodě II“ obdržel venkovní
cvičební prvky (workoutové stroje), které umístil do fit
parků pro seniory na hřištích v Rakovci a U mlýnka.

• Bowlingový turnaj seniorů čtyř obcí – 3.9. aktivní účast
8 členného řepišťského družstva na 2. ročníku bojů
o putovní pohár starosty Paskova U Toma na Olešné.
Senioři Řepišť skončili třetí a E.Valgová obhájila loňské druhé místo v kategorii žen.

11. V první epidemiologické vlně jsme zavedli mailový seniorský informační kanál, kterým jsme propojili 75 %
členů a nahradili jsme alespoň touto formou scházející vzájemné společenské kontakty a posílili předávání
informací.

• Dvoudenní zájezd do Jeseníků a Rychlebských hor
– 5.-6.9. pořádala Obec Řepiště z projektu pro seniory MSK „V klidu a pohodě II" pro členy Svatomichaelského pěveckého sboru a Teatetu s jejich pěveckými vystoupeními a prohlídkami – Holasovice
(zemědělské muzeum), Zlaté hory (poutní místo Maria Hilf, kaple sv. Anny v Horním údolí, zlatokopecký
skanzen), Bílý Potok (ubytování v Ekocentru Rychleby), Javorník (zámek Jánský vrch), Bílá Voda (hřbitov),
Račí údolí (secesní tančírna).

I přes vysokou kreativitu se výboru nepodařilo uskutečnit
vlastní naplánované akce:
• jarní a podzimní bowlingový turnaj pro členy Klubu
v Rakovci;

• Krmášové slavnosti se znovuotevřením kostela v Řepištích - 12.-13.9., v sobotu slavnostní mše při znovuotevření kostela a 750. výročí vzniku naší obce
celebrovaná biskupem Martinem, v neděli krmášové
posezení s programem na zahradě U Máně.

• jednodenní zájezd přes polské Jeseníky do šachty
Zloty Stok a do Nysy;

• Dny regionů v Paskově – 19.9. Paskovský jarmark
v zámeckém parku s prezentací obcí Slezské brány,
dožínkovými slavnostmi a sportovní soutěží. Řepiště
zastoupeny Mystickou mydlárnou, Keramikou a Lašskou pekárnou, také vítězným sportovním družstvem.
Široké spektrum kulturních vystoupení a stánků s občerstvením.

• výšlap na ostravskou haldu Emu s pátráním po jantarové stezce;

• jednodenní zájezd za rozkvetlou květenou na Bruntálsko a do arboreta Nový Dvůr;

• podzimní Čaj o páté s tancem ve Společenském
domě s restaurací U Máně;
• předvánoční besídka;
• loučení se starým rokem výletem do Hájku.

• Krajské oslavy Mezinárodního dne seniorů – 1.10.
pořádala Krajská rada seniorů MSK v Píšti s komentovanou prohlídkou arboreta Nový Dvůr.
6. Vzdělávání:
• Počítačový kurz Obecního úřadu o 10 lekcích pro začínající i pokročilé seniory z projektu pro seniory MSK
„V klidu a pohodě II" ve spolupráci se ZŠ Řepiště;

Nemožnost realizace těchto akcí celý výbor velice mrzí
a našim členům, kteří se na ně těšili, se hluboce omlouvá.
Přesunuli jsme je do našeho plánu pro další rok. Uvedený
výčet akcí v roce 2020 považujeme s ohledem na celostátní omezení za dostačující. Mnohým okolním klubům
a spolkům se nepodařilo aktivizovat svou činnost v průběhu celého roku.

• pořádání a účast na poznávacích zájezdech s komentovanými prohlídkami.

Tomáš Staníček,
místopředseda Klubu seniorů Řepiště
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Služba provázení:
Projekt:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000
Podporujeme hrdinství,
které není vidět III. – klíčová aktivita č. 4
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE

NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI,
RÁDI VÁM POMŮŽEME
Ocitli jste se v situaci, kdy:

- Je Váš příbuzný v nemocnici
a bude závislý na Vaší pomoci,
podpoře a péči?

- Zdravotní stav Vaší blízké

osoby se zhoršil a potřebujete
radu, jak o něj začít pečovat?

- Nebo už pečujete, ale

potřebujete podporu v tom,
jak péči nadále zvládat?
tak VYUŽIJTE SLUŽBU PROVÁZENÍ

Potřebujete při péči doma sladit
rodinný či osobní život nebo jste
jen unavení?

❖ podporuje neformální rodinné
pečující v Moravskoslezském kraji,
❖ a to prostřednictvím provázejících
pracovníků,
❖ je pro Vás zdarma.

Provázející pracovník
(dále jen „provázející“):
❖ pomáhá zvyšovat kompetence
Vás - rodinných pečujících,
❖ bude Vám předávat všechny
potřebné informace,
❖ pomůže Vám získat znalosti a
dovednosti potřebné k péči
o osobu blízkou,
❖ úzce spolupracuje s nemocnicí /
jiným zdravotnickým zařízením,
kde se nachází Váš příbuzný,
❖ je externí zaměstnanec Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje a
je specializovaný na problematiku
provázení osob pečujících.

Projekt je časově omezen,
realizace probíhá od listopadu 2020
do března 2022

❖ Provázející Vám pomůže zajistit
další návazné služby:

-

-

odlehčovací sociální služby jsou
pro Vás, pokud si potřebujete
odpočinout nebo zařídit něco
důležitého,
terénní nebo ambulantní služby
Vám pomůžou v péči o příbuzného.

Máte potřebu se o své starosti
podělit s někým, kdo Vám bude
rozumět?
❖ Provázející zprostředkuje
kontakt na:

-

S ČÍM VÁM PROVÁZEJÍCÍ
MŮŽE POMOCI:
➢ Pokud je Váš příbuzný ještě
v nemocnici:
❖ poskytne psychickou podporu při

-

vyrovnávání se se situací,

porozumění, jak péče ovlivní běžný
život,
❖ podá pomocnou ruku ve všem,
co Vám usnadní zvládnout pečovat
doma.
➢ V procesu přípravy na přechod ze
zdravotnického zařízení do
domácího prostředí poskytne:

❖ podporu při zajištění dávek, např.
příspěvku na péči,

❖ pomoc při zajištění pomůcek pro
péči (např. lůžko, zvedák, chodítko,
nafukovací vana, atd.),

❖ nabídku informací a dovedností
pro domácí péči (např. jak správně
manipulovat, poskytovat osobní
hygienu, podávat stravu).

MÍSTA, KDE od listopadu 2020 do března 2022
pilotně PŮSOBÍ PROVÁZEJÍCÍ PRACOVNÍCI:
OPAVA a přilehlé obce
Pavlína Králová, DiS.
e-mail: kralova.p@post.cz
tel.: 735 150 579
OPAVA a přilehlé obce
Bc. Tereza Šenková
e-mail: terinka.senkova@gmail.com
tel.: 735 150 567

KONTAKTY
Pokud chcete získat více informací
o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou,
odborného specialistu Projektu
tel.: 731 406 570
vaculova.marketa@seznam.cz

svépomocnou skupinu pro pečující
(lidé, kteří také pečují a jsou
v podobné situaci),

ČESKÝ TĚŠÍN / TŘINEC a přilehlé obce
Bc. Beáta Dulawová
e-mail: beata.dulawova@centrum.cz
tel.: 735 150 569
JABLUNKOV / TŘINEC a přilehlé obce
Mgr. Monika Rojčíková
e-mail: m.rojcikova@seznam.cz
tel.: 735 150 572
HAVÍŘOV / FRÝDEK-MÍSTEK a přilehlé obce
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
e-mail: jana.wojtonova@seznam.cz
tel.: 735 150 564

pacientskou organizaci
(opečovávané osoby se stejnou
diagnózou).

OSTRAVA - jen pro rodiny s dětmi do 18 let
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
e-mail: iva.kuznikova@fno.cz
tel.: 703 171 602
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Beskydské centrum duševního zdraví
Financováno z projektu
Podpora vzniku Center duševního zdraví III
Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646
Projekt je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního
projektu Zaměstnanost.
Na tento projekt je poskytnutá finanční podpora Evropské unie a státního
rozpočtu ČR.

Centrum vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob
s duševním onemocněním. Centra duševního zdraví propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu
skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním
onemocněním ve své spádové oblasti.

Kontakty:
pracovník BCDZ: 704 987 724
e-mail: info@bcdz.cz
Adresa:
El. Krásnohorské 249
738 01 Frýdek-Místek

Beskydské centrum duševního zdraví
funguje na základě spolupráce
Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek.

u zastávky MHD „Frýdek, nemocnice“rýdek,
nemocnice“

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Mobilní pedikúra
v pohodlí Vašeho domova.
Cena od 300,- Kč. Praxe v oboru.
tel.: 777 800 341, Kružlíková Kateřina

Uzávěrky zpravodaje obce Řepiště
pro rok 2021
Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno
zasílat na e-mailovou adresu: obec@repiste.eu v
termínech do: 29.1. 31.3. 31.5. 30.7.
30.9. a 30.11.2021.
Při zaslání příspěvku po výše uvedených termínech nebude příspěvek do zpravodaje zařazen.
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OMBUDSMANEM JE
STANISLAV KŘEČEK

OMBUDSMAN
DĚTEM
ZÁSTUPKYNÍ OMBUDSMANA JE
MONIKA ŠIMŮNKOVÁ

Pomáhá jim tým právníků
a dalších odborníků.
Kancelář mají v Brně na Údolní 39

Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech,
kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak
než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti,
náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo
máš problémy například v dětském domově.
Někdo z nás se ti ozve, jakmile to bude možné, nejpozději
za 3 dny.
Můžeš se také podívat, jaké
případy už ombudsman řešil,
třeba byl někdo v podobné
situaci jako ty:
deti.ochrance.cz/jakymi-pripadyjsme-se-uz-zabyvali/
Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
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