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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 14. 4. 2021 ve společenském sále
Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
503. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu výstavby, financování a dotacích
k projektu „Komunitní dům Řepiště - byty v integraci
se zařízením občanského vybavení“.
504. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu
RRC/08/2021 na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště,
5.etapa“, celkové náklady 670.000,- Kč, požadovaná
dotace 400.000,- Kč, termín realizace do 30.6.2023
a pověřuje starostu v případě schválení dotaci přijmout, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a realizovat projekt.
505. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí obdrženou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na projekt „V klidu a pohodě III“, celkové náklady 210.000,- Kč, požadovaná
dotace 100.000,- Kč, termín realizace do 31.12.2021.
506. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí obdrženou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z programu RRC/01/2021 na projekt „Řepiště centrum
obce 1 – místní komunikace, chodníky a parkoviště
pro 3 veřejné budovy“, celkové náklady 1.265.000,Kč, požadovaná dotace 400.000,- Kč, termín realizace
do 31.12.2021.
507. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou žádost o individuální dotaci na Moravskoslezský
kraj na projekt „Stavba nebo rekonstrukce požární
zbrojnice“, celkové uznatelné náklady 7.247.192,- Kč,
požadovaná dotace 1.811.798,- Kč maximálně 25%,
termín realizace do 30.6.2022 a pověřuje starostu
v případě schválení dotaci přijmout, podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a realizovat schválený projekt.
508. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce v r. 2021.
509. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí
příspěvku na investici pro vlastníky rodinných domů
fyzické osoby na realizaci veřejné části kanalizační
přípojky připojení jejich nemovitostí na vybudovanou
splaškovou kanalizaci za připojenou nemovitost v celkové výši 50.000,- Kč dle přílohy a pověřuje starostu
obce uzavřením těchto smluv.
510. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje aktualizaci
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací dle
přílohy zpracovanou společností J2V services s. r. o..
511. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu úkolů
pro místostarosty obce dle přílohy.
512. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o provedení archivace a návrhu na skartaci
příslušných dokumentů obce Řepiště za období 1992
– 2010.

495. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní
Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana Davida Hrbáčka a pana Romana Tomicu a ověřovateli
zápisu paní Pavlínu Kučerovou a pana Jana Kožušníka.
496. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1.
Zahájení,
2.
Kontrola usnesení,
3.
Žádost o dotaci z programu 29822 Ministerstva
financí ČR na podporu výstavby a obnovy komunální infrastruktury – investiční záměr, zdroje
financování, způsob výběru nájemníků, způsob
stanovení výše nájemného, vzor nájemní smlouvy,
4.
Komunitní dům Řepiště – průběh výstavby,
5.
Informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce v r. 2021,
6.
Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací,
7.
Změna náplně práce místostarostů obce,
8.
Různé,
9.
Rozpočtové opatření č. 1/2021,
10. Závěr.
497. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24.2.2021.
498. Zastupitelstvo obce Řepiště vyslovuje souhlas s podáním investičního záměru projektu s názvem „Obec
Řepiště – Komunitní dům s byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ jako žádost o dotaci do
programu 29822 Ministerstva financí ČR na podporu
výstavby a obnovy komunální infrastruktury.
499. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů na realizaci projektu s názvem
„Obec Řepiště – Komunitní dům s byty v integraci
se zařízením občanského vybavení“ pro rok 2021
prostřednictvím schváleného rozpočtu obce Řepiště
na rok 2021, část nákladů bude kryta dočerpáním
úvěru z Moravskoslezského kraje JESSICA II.
500. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje způsob výběru zájemců o bydlení v bytech pořízených v rámci
projektu s názvem „Obec Řepiště – Komunitní dům
s byty v integraci se zařízením občanského vybavení“
dle přílohy.
501. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje způsob stanovení výše nájemného v bytech pořízených v rámci
projektu s názvem „Obec Řepiště – Komunitní dům
s byty v integraci se zařízením občanského vybavení“
dle přílohy.
502. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje návrh nájemní
smlouvy pro byty pořízené v rámci projektu s názvem
„Obec Řepiště – Komunitní dům s byty v integraci se
zařízením občanského vybavení“ dle přílohy.
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Rozpočtový schodek ve výši 54.828.000,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a dočerpáním
úvěru JESSICA z MSK.
514. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2021 Aktualizace č. 1 v celkové výši 66.230.000,- Kč dle přílohy.
515. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 14. zasedání zastupitelstva dne 23.6.2021
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně

513. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2021 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 201.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 837.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
38.635.000,- Kč,
Výdaje celkem
93.463.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 54.828.000,- Kč,
Financování
54.828.000,- Kč.

Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 23.6.2021 ve společenském sále
Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
516. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní
Pavlínu Kučerovou a pana Josefa Kukučku a ověřovateli zápisu pana Martina Kaloče a pana Rostislava
Mojžíška.
517. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1.
Zahájení,
2.
Kontrola usnesení,
3.
Zpráva finančního výboru,
4.
Hospodaření obce k 31.5.2021,
5.
Závěrečný účet obce za rok 2020 vč. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020,
6.
Účetní závěrka obce Řepiště sestavená
k 31.12.2020,
7.
Stanovení subjektu pro provedení přezkumu
hospodaření obce Řepiště za rok 2021,
8.
Informace o probíhajícím trestním řízení PČR
ve věci zpronevěry finančních prostředků obce
Řepiště,
9.
Právní zastupování obce Řepiště a poskytování
právních služeb obci,
10. Informace k personálním změnám ve fungování
obecního úřadu Řepiště,
11. Změna náplně práce místostarostů, uvolnění
jednoho místostarosty pro výkon funkce, stanovení výše odměny druhého neuvolněného
místostarosty,
12. Oprava místní komunikace ul. Na Olejní,
13. Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště,
14. Příprava projektových dokumentací projektu
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa“ – splašková kanalizace ve východní části obce, směr
Sedliště,
15. Komunitní dům Řepiště, byty v integraci se zařízením občanského vybavení,
16. Přístavba požární zbrojnice Řepiště,
17. Informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce v r. 2021,
18. Žádosti o dotace z rozpočtu obce,

19.

Stanovení výše nájmů v obecních bytových
domech na ul. Vinohradská od 1.9.2021,
20. Stanovisko obce k připravovanému záměru Vedení 400 kV Nošovice-Ostrava, dopis občanů,
21. Různé,
22. Region Slezská brána, Zápis revizní komise
RSB ze dne 26.1.2021, Závěrečný účet DSO
RSB za rok 2020 vč. Zprávy o přezkoumání
hospodaření DSO RSB za rok 2020, projekt
Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty DSO RSB,
23. Zpracování strategického plánu rozvoje obce
Řepiště 2021+,
24. Rozpočtové opatření č. 2/2021,
25. Závěr.
518. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.4.2021.
519. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z jednání finančního výboru ze dne 15.6.2021.
520. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.5.2021:
celkové příjmy: 12.561.547,43 Kč,
32,51 % rozpočtu
celkové výdaje: 17.518.871,00 Kč,
18,74 % rozpočtu
saldo (rozpočtový schodek):
- 4.957.323,57 Kč
Financování
4.957.323,57 Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 4.957.323,57 Kč byl uhrazen
finančními prostředky z úvěru JESSICA II z MSK.
521. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 ze dne 24.5.2021
se závěrem, že při přezkoumání hospodaření byly
zjištěny chyby a nedostatky, uvedené pod písmenem
c) spočívající v nesprávnosti a neprůkaznosti vedení
účetnictví a v pozměňování záznamů nebo dokladů
v rozporu se zvláštními právními předpisy, dále byly
zjištěny finanční podvody při provádění bankovních
a pokladních operací, při kterých došlo ke krácení
příjmů a k výplatám výdajů bez právního důvodu,
obci vznikla škoda minimálně ve výši 430 340,31 Kč
a vzniklo podezření z trestné činnosti, včetně Stanoviska Obce Řepiště k návrhu Zprávy za dne 21.5.2021.
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522. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný účet
obce Řepiště za rok 2020 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
523. Zastupitelstvo obce Řepiště přijímá opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy.
524. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020.
525. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dohodu
o ukončení Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorem Ing. Jiřím Turoněm, IČ: 47173548,
Havířov, ze dne 20.5.2019, a to ke dni předání Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za rok 2020.
526. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo požádat Krajský úřad Moravskoslezského kraje o provedení přezkoumání hospodaření obce Řepiště za rok 2021 do
30.6.2021.
527. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o probíhajícím trestním řízení na Policii ČR na neznámého pachatele ve věci podezření ze zpronevěry
finančních prostředků obce a o probíhající mimořádné
kontrole účetnictví obce za předchozí období pro
stanovení rozsahu a výše škody, která tímto konáním
vznikla obci Řepiště.
528. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce činit veškeré nutné kroky ve věci zjištění skutečné výše škody
a rozsahu zpronevěry, zajištění všech potřebných
důkazů, spolupracovat s Policií ČR a činit veškeré
kroky k vymožení způsobené škody obci Řepiště.
529. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytování
právních služeb advokátem s JUDr. Karlem Bockem,
Frýdek-Místek, na základě smlouvy o poskytování
právní služby advokátem.
530. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k personálním změnám ve fungování obecního úřadu Řepiště, provizorním zajištění účetnictví
a ekonomických záležitostí obce a přechodu obce na
model zajištění účetních a daňových služeb externím
dodavatelem.
531. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
druhého místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn, v tomto případě se jedná o paní
Pavlínu Kučerovou, která bude provizorně zajišťovat
ekonomické činnosti obce a to od 1.7.2021.
532. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu úkolů
pro místostarosty obce dle přílohy.
533. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce Řepiště Mgr. Davida Hrbáčka ve výši 6.000,- Kč
nově s účinností od 1.7.2021.
534. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu opravy místní komunikace ul. Na Olejní o předpokládaných nákladech 2 mil. Kč.
535. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o ukončení projektové přípravy a povolení staveb projektu „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště“ (úsek od křižovatky s ul. Dolní
po křižovatku s ul. Na Skále) o předpokládaných nákla-
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dech 11 mil. Kč a pověřuje starostu zahrnout realizaci
projektu do rozpočtu obce na rok 2022.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc.č. 1568/5 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 90 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajícího …, bytem
…, za sjednanou kupní cenu 6.300,- Kč a úhradu
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi
nemovité věci; pozemky jsou kupovány v obecném
zájmu jako pozemky pod stávající místní komunikací
ul. Urbišovou.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o přidělení dotace ve výši 400 tis. Kč na projektovou
přípravu projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 5.etapa“ na vybudování splaškové kanalizace ve východní
části obce ve směru na Sedliště (ul. Zemědělská, Na
Pastvinách, Na Kůtách, Pisárky), pověřuje starostu
dotaci přijmout a projekt realizovat, ukončení realizace projektu do 30.6.2023, předpokládané náklady
cca 900 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o vydání kolaudačního souhlasu na čistírnu odpadních vod Řepiště na ul. O. Stibora.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o realizaci prací na studii odvádění a likvidace
odpadních vod a nakládání se srážkovými vodami
v obci Řepiště, kterou zpracovává společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., projekt je realizován
za finanční podpory Moravskoslezského kraje, výše
dotace 190.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o postupu přípravných prací projektu Základní škola
Řepiště, projekt je realizován za finanční podpory
Moravskoslezského kraje, výše dotace 500.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Obec
Řepiště – Komunitní dům s byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ z programu 29822 Ministerstva financí ČR na podporu výstavby a obnovy
komunální infrastruktury ve výši 10 mil. Kč a pověřuje
starostu dotaci přijmout.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu výstavby, financování a dotacích
k projektu „Komunitní dům Řepiště, byty v integraci
se zařízením občanského vybavení“.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o posunutí termínu ukončení realizace projektu
Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela
archanděla
v Řepištích CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002485 původně do 31.10.2021, nově do 30.4.2022.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu Studie optimalizace obecního
systému nakládání s komunálními odpady v obci
Řepiště, projekt je realizován za finanční podpory
Moravskoslezského kraje, výše dotace 143.900,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na projekt „Přístavba požární zbrojnice v Řepištích“ ve výši maximálně 1.811.798,- Kč s termínem

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012
547.
548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

obec Řepiště

použití do 31.12.2022 a pověřuje starostu dotaci přijmout a projekt realizovat.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace investičních a neinvestičních projektů obce v r. 2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci (2.část)
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.
D19/2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení nájemného v obecních bytech na ulici Vinohradská na
72,- Kč/m2/měs. od 1.9.2021 z důvodu celkové rekonstrukce všech bytů v letech 2015 a 2016 zlepšující
jejich užitnou hodnotu a prokazatelné trvalé úspory
provozních nákladů po této rekonstrukci.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dopis
občanů z Rakovce ohledně podpory obce při řešení
ochrany jejich nemovitostí před připravovaným záměrem realizace vedení 400 kV Nošovice-Ostrava.
Zastupitelstvo obce Řepiště nesouhlasí se stavebním
záměrem ÚTS připojení Liberty Ostrava k přenosové
soustavě (vedení 400 kV Nošovice – Ostrava), neboť
uvedeným záměrem jsou prokazatelně dotčeny zájmy
obce a jejich občanů.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení úplaty
za předškolní vzdělávání na 500,- Kč a měsíc a úplaty
za školní družinu na 150,- Kč a měsíc pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola
Řepiště, příspěvková organizace, vše s účinností od
1.9.2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu
a opatření zabezpečujících plnění těchto podmínek
na zařízení k odstraňování odpadů, tj. „Skládka průmyslových odpadů S-NO Řepiště“ v k.ú. Řepiště za
rok 2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zápůjčku finanční částky ve výši 67.000,- Kč panu …, nar. …,
bytem …, bezúročně, z důvodu řešení nepříznivé

životní situace občana, a pověřuje starostu pomocí
s řešením této situace a uzavřením smlouvy o zápůjčce.
555. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
Revizní komise Regionu Slezská brána č. 1/2021 ze
dne 26.1.2021.
556. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána
za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2020
a to s výrokem bez výhrad.
557. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty DSO RSB.
558. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o zpracovávání strategického plánu rozvoje obce
2021+.
559. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 2/2021 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 444.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 2.349.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
39.079.000,- Kč,
Výdaje celkem
95.812.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 56.733.000,- Kč,
Financování
56.733.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 56.733.000,- Kč bude uhrazen finančními prostředky z minulých let a dočerpáním
úvěru JESSICA z MSK.
560. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci
o výši daně z příjmu za obec Řepiště za rok 2020
ve výši celkem 1.003.770,- Kč, z toho 979.197,- Kč
je z hlavní činnosti a 24.573,- Kč je z hospodářské
činnosti.
561. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2021 Aktualizace č. 2 v celkové výši 66.359.000,- Kč dle přílohy.
562. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 15. zasedání zastupitelstva dne 22.9.2021
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.

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

pátek 17. září 2021 v době od 15 do 19 hodin
na ulici Vinohradská u bytových domů. Uvedeného
sběru mohou využít pouze občané obce Řepiště
nebo vlastníci objektů na území obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vzni-

kající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně
přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou
legislativou.

UPOZORNĚNÍ na splatnost poplatku
za komunální odpad, bioodpad a poplatku ze psů
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního poplatku ze psů byla do 30.06. 2021!
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Studie optimalizace obecního systému nakládání
s komunálními odpady v obci Řepiště
Obec Řepiště nechala v prvním pololetí r. 2021 zpracovat studii optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci Řepiště.
Účelem projektu bylo pořízení studie
optimalizace systému nakládání s komunálními odpady
v obci Řepiště a příprava návrhů opatření vedoucích
k předcházení vzniku komunálních odpadů v obci a k zajištění efektivního nakládání s nimi. Studie byla dokončena v měsíci červnu 2021 a zastupitelstvo obce ji projed-

ná na svém zasedání v září 2021. Studie
pak bude zveřejněna na webu obce.
Náklady projektu byly 169.400,- Kč.
Tento dokument byl vytvořen za finanční
podpory Moravskoslezského kraje. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje je ve výši
143.900,- Kč, název programu: Podpora odpadového
hospodářství, ŽPZ/05/2020.
Rostislav Kožušník, starosta

Revize katastru nemovitostí
V obci Řepiště probíhá v letošním roce revize katastru nemovitostí. Cílem tohoto opatření je uvést katastrální mapy a zápisy v katastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Tedy aby bylo zapsáno jen
to, co se skutečně na místě nachází a naopak, aby
v zápisech nic nechybělo.
Revizi provádí Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, T.G. Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek, kontaktní údaje:
Marcela Boráková, email: marcela.borakova@cuzk.cz,
tel. 558 604 022, 703 180 319.
Revize údajů katastru nemovitostí probíhá rovněž
pochůzkou v terénu. Pracovníci Katastrálního úřadu

budou přítomni pro projednání prošetřených změn v budově POŽÁRNÍ ZBROJNICE, Mírová 166, Řepiště ve
dnech 16.8.2021, 30.8. 2021, nebo 20.9.2021.
Dle ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je vlastník povinen zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání, případně vyslat svého zástupce na
základě plné moci (nemusí být ověřený podpis). Pokud
tak neučiní, dopouští se přestupku, za který je možné
uložit pokutu až 50000 Kč (§ 57 odst.3 téhož zákona).
Aktuální stav mapy katastru nemovitostí si můžete
překontrolovat na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Rostislav Kožušník, starosta

Základní škola Řepiště – PD
Obec Řepiště realizuje od roku 2019
projektovou přípravu výstavby nové školy v Řepištích. Cílem projektu je zpracování studie a projektových dokumentací
pro přípravu realizace projektu Základní
škola Řepiště. Projekt řeší rozšíření stávajícího objektu
školní tělocvičny na ul. Mírová č.p. 555 v obci Řepiště
o přístavbu školní budovy pro první stupeň základní školy (1.-5. ročník ZŠ). Součástí přístavby bude kompletní
budova základní školy a veřejná místní knihovna. Přístavba školy bude provedena z jižní strany budovy stávající
tělocvičny a bude součástí veřejného prostoru budoucího návsí v centru obce Řepiště. Přístavba bude budovou
o třech patrech a bude obsahovat prostory základní školy pro kapacitu 150 žáků a veřejné knihovny. V prostorách
školy budou prostory pro školní jídelnu s výdejnou jídla,
místnost školníka, šatny, sociální zařízení pro žáky a pedagogy, 5 kmenových tříd, kanceláře, ředitelnu, sborovnu, kabinety, sklady, odborné učebny (speciální učebna,
ITI učebna, jazyková učebna, učebna pracovních činnos-

tí) a prostory družiny pro 75 žáků. Budova bude bezbariérová s přímým napojením na stávající školní tělocvičnu
a navazující sportoviště. Zůstane i dostatečný prostor pro školní zahradu.
Předpokládané náklady projektu jsou 1,2 mil. Kč
(studie a dokumentace pro společné povolení). Dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje je ve výši 500 tis. Kč
z Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019, RRC/06/2019.
V současné době je dokončena dokumentace pro
společné povolení a probíhá energetické posouzení budovy pro pasivní standard. Obec plánuje v r. 2021 získat
povolení stavby a připravit způsoby financování celé stavby (dotace MŽP, IROP, MF apod.). Předpokládané náklady realizace jsou kolem 80 mil. Kč. Zahájení realizace
se plánuje na rok 2022 nebo 2023.
Více informací na: https://www.repiste.eu/hlavni-strana/novinky/443-studie-zakladni-skola-repiste
Rostislav Kožušník, starosta
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Soutěž o nejlepší pálenku r. 2021
V rámci Krmášových slavností bude i letos v září – jako tradičně – soutěž o nejlepší ovocnou pálenku nazv.
„Konečného kalíšek“. Zájemci o soutěž se vyzývají, aby již od srpna dávali svoje vzorky na Obecní úřad Řepiště, nejpozději do 10. září 2021 do 12 hod. První 3 místa budou odměněna cenami. Slavnostní vyhlášení vítězů bude na Krmášové slavnosti v sobotu dne 11. září 2021 odpoledne.
Za přípravný tým „Konečného kalíšek“
Tomáš Jochec a Petr Najman

Napojování nemovitostí
na splaškovou kanalizaci v Řepištích, I. etapa
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás informovala o napojování
nemovitostí na splaškovou kanalizaci v Řepištích
v rámci projektu 1. etapy.
K dnešnímu dni je připojeno 123 nemovitostí. Každý občan po splnění podmínky uzavření „Smlouvy
o výstavbě a financování kanalizačních přípojek“ a po
skutečném připojení na splaškovou kanalizaci obdržel
od obce finanční dar ve výši 5.000,- Kč. Chtěla bych
sdělit, že občané, kteří realizovali přípojky příliš dlouhé, či technicky náročné, obdrželi na základě posou-

zení individuální žádosti a odsouhlasení v zastupitelstvu, finanční dar na investici. V současné době
probíhá připojování dalších 9 objektů. 6 majitelů objektů si nevyzvedlo z Obecního úřadu dokumentaci,
která musí být předložena SmVaKu před zahájením
prací, spojených s realizací kanalizační přípojky.
Z toho důvodu jejich napojení zatím vázne. Věřím, že
se zbývající občané v dohledné době připojí.
Libuše Žídková
referent pro investice

Informace pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
• Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny
ve volební místnosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech,

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace o vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta

Hlasování probíhá na území České republiky, a to
ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí
na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR.
Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči
hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální
péče nebo jiném obdobném zařízení.

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném
vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud
krajský úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou
totožnost a státní občanství České republiky

Voličem je - občan České republiky, který nejpozději 9.
října 2021 dovrší věku 18 let.

• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky

• Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny
jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici samostatně.
• Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede
dnem voleb (5. října 2021).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
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Průběh hlasování

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu
komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Jak a do kdy lze žádost podat

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich
dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní
úřední záznam.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu,
kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej
voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl
hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na
tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán
a následně může volič přistoupit k hlasování.

jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz
odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté
vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský
průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak
mu komise hlasování neumožní.

Hlasování na voličský průkaz

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Hlasování
do přenosné volební schránky

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu
nelze vydat duplikát.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou.
O přenosnou volební schránku může volič zažádat na tel.:
601 528 638 anebo na e-mail: kusakova@repiste.eu,
obec@repiste.eu.

Kde lze o voličský průkaz žádat

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu
městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu
územně členěného statutárního města, úřadu městské
části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů
může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi
deštivými a studenými, což přináší možnost častěji využívat
rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto
patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti bruslařů na kolečkových
bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení
§ 2, písmeno j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí
dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak
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obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to
v § 53 zákona 361/2000 Sb.

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
• Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
• Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
• Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu,
vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
• Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo
za jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
• Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
• Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze
sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem
za jízdy.
• Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned,
brzdná dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
• Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte
na ně zejména při snížené viditelnosti.
Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno hravou formou téma, jak se
bezpečně chovat na silnici.

Mezi povinnosti bruslaře patří:
• Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař
na kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato
povinnost platí také pro lyžaře nebo osoby pohybující se
na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy
jezdit rychle a kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy
a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu směru pohybu těchto osob a může
dojít ke střetu.
• Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není,
pak se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky
nebo při jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem
proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při levém kraji
vozovky mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři.
Při zvýšeném provozu, snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
• Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj vlastní.
• Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty,
na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je
bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro
chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
• Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh
pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na
jízdním kole.

https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_
silnicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku
úrazů a konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu
a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké
projížďky vrátíte ve zdraví domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová,
vrchní inspektor oddělení prevence
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Dětský letní camp
Děti se na campu seznámily s práci policie ČR

V druhé části si sami zahrály na malé policisty. Vytvořili jsme si fiktivní místo činu obehnané policejní páskou, kde
děti plnily jednotlivé dílčí úkoly. Vyhotovily si svůj první otisk
prstu, prošly si stezku se simulačními únavovými brýlemi,
zdokonalily si svou bystrost při popisu ztracené Aničky,
plnily další písemné a hravé nejen postřehové úkoly.
Protože byly děti velice šikovné a aktivně se zapojovaly do mnohdy nelehkých úkolů, závěrem obdržely dárky
ve formě omalovánek, pexes, hraček apod.

Hry a zábava patří k létu, které je již v plném proudu,
zejména pak pro děti. Mnohé děti si v těchto dnech užívají na letních táborech a campech. Zde se každý den učí
něčemu novému. Stejně tomu tak bylo na letním campu
v Palkovicích. Za celkem 21 dětmi, převážně 1. stupně ZŠ,
přijela preventistka Policie ČR a zpříjemnila jim dne 7. července 2021 slunné dopoledne.
Děti si v prvním hodinovém bloku poslechly přednášku o práci Policie ČR, kde si mohly prohlídnout pomůcky
policistů, jako jsou např. pouta, zastavovací terč, teleskopický obušek, reflexní vestu apod.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Lucie Galiová vrchní inspektor oddělení prevence

Ministerstvo výrazně podpoří živou kulturu!
Vážení občané obce Řepiště,
léto máme v plném proudu a s postupným rozvolňováním vládních
opatření se povedlo oživit a přiblížit
Vám i živou kulturu. Můžete navštívit památky, festivaly, koncerty, filmová a divadelní představení či jiné
kulturní akce, které neodmyslitelně
patří ke společenskému životu. I přes stávající opatření se
Vám snažíme co nejvíce zpřístupnit kulturu – bezpečně,
ale s co největší mírou prožitku. Podporujeme jak online
podoby různých akcí, streamy či live přenosy, tak také
„živé“ akce, po kterých je opravdová žízeň a chuť.
Během srpna a září budeme vyhlašovat dotační
tituly právě na podporu kultury v obcích, městech
a krajích. Spolky si budou moci zažádat o finanční podporu na akce, festivaly i pravidelnou činnost. Určitě sledujte webové stránky ministerstva kultury, kde se dozvíte
více o podmínkách titulů i termínech. Dovolte mi Vám popřát krásný a kulturou nabitý průběh léta. Všichni zpěváci,
tanečníci, herci, ale také průvodci a další umělci se těší na

Vaši návštěvu, neboť jste to právě Vy, kvůli kterým má
jejich práce smysl.
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz
10
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Z činnosti mladých hasičů a dorostu
Okresní a krajské kolo hry Plamen

Krajské kolo se konalo 5. 6. 2021 v Opavě, takže na
přípravu jsme měli pouze 14 dní, kdy jsme museli zvládnout
kromě nácviku požárního útoku a štafet požárních dvojic
také nácvik štafet 4x 60 m a štafety CTIF. Jelikož máme
dva starší žáky, kteří ještě docházeli na základní školu
v Řepištích, museli jsme si poradit i se situací, kdy se
dostali do karantény a nemohli se krajského kola zúčastnit.
Družstvo jsme doplnili staršími žáky z SDH Bruzovice.
Na krajském kole jsme získali mnoho cenných zkušeností v našem hasičském sportu. Je až neuvěřitelné, že
jsme za tak krátkou dobu zvládli vše natrénovat a se ctí
zabojovat o co nejlepší umístění.
Děkujeme tímto našim mladým hasičům a jejich kamarádům z Bruzovic za reprezentaci našeho sboru.

Jsme rádi, že jsme se mohli vrátit k naší sportovní
činnosti, a tak jsme se s velkou chutí pustili do nácviku
našich požárních disciplín, i když nám to ze začátku trošičku kazilo počasí. S mladšími žáky jsme se zdokonalovali ve fyzické přípravě a znovu jsme se učili správně pracovat s hadicemi. Dorost a starší žáci zahájili sezónu
hlavně nácvikem požárních útoků. S krátkou přípravou
jsme zvládli se staršími žáky i účast na okresním kole hry
Plamen, které se konalo v Kozlovicích.
Jelikož všechny sbory nerozjely svoji činnost s mládeží, tak se letošní hry Plamen zúčastnilo v okrese jen 9 družstev starších žáků. Pro nás byla velká výhra už jenom to,
že jsme se dokázali s tak krátkou přípravou této soutěže
zúčastnit. Soutěž byla jiná minimálně v tom, že jsme se
nemohli potkat s kamarády z jiných oddílů, ale i tak jsme
rádi, že jsme spolu v jednom týmu a můžeme závodit.
Soutěžili jsme ve dvou disciplínách, a to ve štafetě
požárních dvojic a v požárním útoku. Po odběhnutých
pokusech jsme ani nedoufali v lepší umístění. No a nakonec se starší žáci Jan Kukučka, Daniel Lyčka, Vladimír
Handl, Ondřej Filák, Anna Žišková, Eliška Krasulová, Eva
Adamusová, Ondřej Kukučka a Marek Andrzejak umístili
na krásném 2. místě a postoupili do krajského kola!

Za kolektiv MH a dorostu
Pavla Polachová

Pohárová soutěž v Řepištích
V sobotu 19. 6. 2021 jsme pořádali u nás v Řepištích
pohárovou soutěž mladých hasičů v požárních útocích. Za
krásného počasí (až moc) a po dlouhé době si naši mladí
hasiči poměřili síly s kamarády z jiných sborů.
Starším žákům se letos dařilo a z 9 družstev se umístili na krásném 2. místě.
V mladší kategorii jsme měli dvě družstva. Družstvo
mladších žáků A se dlouho drželo v popředí a nakonec
získalo pěkné 5. místo, druhé družstvo mladších žáků
B pak 9. místo. Tato umístění jsou velice pěkná, protože
mladších žáků bylo celkem 16 družstev.
Dorostu se bohužel letos nedařilo. I když měli útok
pěkně rozběhnutý, skončilo to na vysmeknuté hadici z koncovky, takže útok už nemohli dokončit. Na konci soutěže
si však pro zlepšení sebevědomí zaběhli krásný útok, ale
už mimo pořadí.
Všem moc gratuluji a děkuji za reprezentaci našeho
sboru a všem členům děkujeme za pomoc při přípravě
a konání celé soutěže.
Za kolektiv MH a dorostu
Pavla Polachová
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Výlet mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
25. 6. 2021 – 28. 6. 2021
Letošní výlet mladých hasičů a dorostu se uskutečnil
v Komorní Lhotce, kde jsme byli ubytováni v penzionu
Zátiší. Na tomto místě jsme již byli před dvěma lety a moc
se nám tam líbilo.
Po příjezdu a ubytování vše začalo vyhlášením tématu, které znělo „Trampoty Brouka Pytlíka“. Vznikly nám tři
skupiny, a to Zrzaví mravenci, Berušky a Turbošneci. Členové skupin si museli vyrobit svůj znak a vymyslet bojový
pokřik, aby mohli mezi sebou soutěžit.
V sobotu dopoledne jsme si rozdělili děti na dvě skupiny. Mladší si udělali výšlap na Godulu a starší šli na
větší túru. Cestou jsme sbírali rostlinky, abychom si mohli vyrobit ve své skupině herbář, který jsme potom později také hodnotili. Všichni je měli moc pěkné. V odpoledních
hodinách jsme hráli bojovou hru o poklady a k večeru
malovali kamínky.
V neděli nás čekaly cvičné skály bývalého pískovcového lomu Godula, kde jsme si vyzkoušeli lezení s jištěním.
V odpoledních hodinách si každá skupina opět připravila
ohniště, abychom si mohli v kotlíku uvařit večeři. Letos jsme
se vrátili k našemu oblíbenému bramborovému guláši. Recept a postup sice bývá stejný, ale přesto měla každá skupina guláš chuťově jiný, a tak jsme vyhlásili i vítěze.
Poslední den jsme ještě hráli olympijské hry, které jsme
si všichni moc užili. Po ukončení her jsme všem rozdali
medaile a došlo i na vyhlášení Brouků Pytlíků, které jsme
po celou dobu výletu sledovali, kdo že to bude... .
Za kolektiv mladých hasičů SDH Řepiště
Pavla Polachová
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Seniorské okénko
Přestože bylo letošní jaro chladné a deštivé a matka
příroda nám ukázala svou nezkrotnou sílu i královskou
nadvládu, přísloví praví, studený máj – v stodole ráj. Stodolu abys dnes dlouho hledal, ale nás potěší i postačí
úroda v naší malé zahrádce, kterou si s láskou upravujeme
a hýčkáme. A nezbývá nám, než čerpat z rozkvetlé přírody
energii a sílu pro další spokojené žití a pro naše společná
setkávání.

spěvky také starosta obce pan Rostislav Kožušník a farář
P. Mgr. Adrian Wykręt. Pan starosta rovněž hřejivými slovy
poděkoval matkám, babičkám a prababičkám u příležitosti Dne matek.
Nemožnost setkávání seniorů řešili v Paskově i pro
ostatní obce Slezské brány pověřením Ing. Miroslava
Lyska pořádáním dalších online přednášek pro seniory
přes počítačové připojení v prostředí Microsoft Teams.
Besedovali jsme o knize „Dřevěné stavitelství v regionu
Slezská brána“ s jejími autory, kteří podrobně také popsali historickou analýzu výstavby a přestaveb kostela
svatého Michaela archanděla v Řepištích. Další přednášku pod názvem „Náboženská revoluce ve Slezsku aneb
Ostravsko duchovním centrem Republiky československé" vedl osobně jeden z autorů knihy „Víra a nevíra ve
stínu továrních komínů“ doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Při putování s panem Miroslavem Lyskem „Po hřebenech
okolo údolí Lomné“ jsme navštívili hřebeny táhnoucí se
kolem údolí Lomné, jejich horské chaty, vrcholy, poutní
místa a skály. V sedmé besedě jsme vyslechli zážitky
aktivního vysokohorského horolezce Martina Krejsy, autora knihy „Navždy první“, která je věnována legendárním
československým horolezcům a popisuje jejich autentické zážitky a příhody. Touto přednáškou v době začínajícího postupného rozvolňování Ing. Miroslav Lysek ukončil tento jarní cyklus zajímavých besed a posluchači mu
vyjadřují velký dík.
Jelikož protiepidemiologická opatření nás ve volnočasových aktivitách nepustila ani za hranice obce či okresu,
museli jsme zrušit nebo přeorganizovat pořádání našich
plánovaných akcí na pozdější období.
Jedním z našich prvních setkání po částečném rozvolnění začalo 28. května na akci OÚ „Kosení lúky U mlýnka“
v ručním sekání trávy, kde jsme povzbuzovali hlavně naše
favority z řad seniorů, stačili si sdělit své zážitky i občerstvit se. A že tráva bujně roste i v Rakovci, zopakovali si
někteří sekáči svou fyzičku i 4. června na rakovecké lúce.

Nařízená opatření izolovala především nás seniory od
aktivit, na které jsme byli běžně zvyklí a u mnohých se
zvýšil pocit jejich osamělosti. Společná snaha výboru
našeho klubu a obecního úřadu směřovala k aktivitám
sociálního charakteru s cílem vzájemné výpomoci. Po
distribuci respirátorů a desinfekcí seniorům starším 70 let
pokračovala naše proticovidová péče v hromadné registraci seniorů starších 65 let a seniorů s chronickým onemocněním, aby co největší část našich členů byla zdravotně připravena s minimálním rizikem na možnosti
setkávání s příbuznými i s přáteli. Potvrdil se náš předpoklad o zvýhodňování naočkovaných občanů, takže
v současných dnech již příjemci vakcíny mohou svobodně navštěvovat restaurace a cestovat za nákupy i na dovolenou za hranice republiky, aniž by museli nastoupit do
karantény. Ostražitost je však stále nezbytná, zvláště
u očkovaných pouze první dávkou, neboť jejich imunita
je omezena. Riziková zůstává přeprava hromadnými dopravními prostředky.
Poskytovali jsme také asistenci při elektronickém sčítání lidu, domů a bytů 2021, ve kterém se po deseti letech
shromažďovaly nové informace nezbytné k budoucímu
plánování rozvoje obcí a regionů.
Hromadná mailová korespondence se stala pro mnohé seniory nezbytným informačním kanálem o rozsahu
šíření covidu, přijatých opatřeních i dění okolo nás. Izolovanost a případnou osamělost jsme se pokoušeli zmírnit
fotografiemi z domácností či zahrad našich členů v rubrice Píšeme si = víme o sobě. Do mailu s velikonočními
inspirativními fotografiemi a s přáníčky přispěli svými pří14
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Na středu 9. června se jistě dlouho těšili všichni naši
členové. Vždyť v tomto období bývá oblíbené smažení vaječiny. Na venkovní zahrádce restaurace u Máně se sešlo
73 členů a 5 hostů. Letos byla akce spojena s výroční členskou schůzi. Přivítali jsme mezi námi předsedu Krajské rady
seniorů Moravskoslezského kraje Ing. Gluce a byli jsme
seznámeni se spoustou informací. Starosta obce p. Rostislav Kožušník se podělil o aktuální dění v obci. Schválili jsme
Zprávu o činnosti za rok 2020, Zprávu o hospodaření za rok
2020 a aktualizovaný Plán akcí na rok 2021.
Vychutnali jsme si smaženici ze 300 vajíček jako vloni,
ochutnali napečené dobroty našimi členkami včetně nepřekonatelných koláčů Aničky Uhrové. Poděkování za
spolupráci patří OÚ, týmu restaurace u Máně a Lašské
pekárně za chutný chléb.
Obecní slavnosti proběhly letos 12. a 13. června s mimořádně pestrým hudebním programem. Senioři využili
oba víkendové dny k opětovnému setkání, i když za vydatného deště.
Letošní vědomostní soutěž „Křížem krážem Slezskou
bránou“, pořádaná Střediskem volného času Vratimov
15. 6. online, byla úspěšná pro naše seniorské družstvo
ve složení Jan Kožušník, Emilie Valgová a Ludmila Šnajdrová, které si svou skvělou a zodpovědnou přípravou
zajistilo prvenství. Blahopřejeme.
Ve středu 23. 6. 40 členů našeho klubu vyrazilo na
zájezd na nejvýchodnější místa Česka. Navštívili Hrčavu
s dřevěným kostelem sv. Cyrila a Metoděje, zdatní jedinci
pěšky zavítali na Trojmezí, i do Hrčavského Gruntu. Následovala prohlídla Gorolského muzea v dřevěnici na Fojtství
v Mostech u Jablunkova. Po vydatném obědě a odpočinku pak pokračovali do obce Bukovec a poslední zastávka
byla návštěva repliky dřevěného kostela v Gutech. Zájezd
si všichni jistě užili ve spokojenosti.
Jako každoročně v červenci, tentokrát 14., pro nás
rakovečtí senioři připravili tradiční opékání klobásek, tentokráte netradičně na myslivecké chatě Hubertka, abychom ji poznali po provedených opravách. 69 účastníků
okusilo chutně připravené klobásky s čepovaným pivem

a dalšími dobrotami, přinesenými z vlastních kuchyní. Rovněž jsme společně popřáli jubilantům 3. čtvrtletí. Popovídali jsme si, zazpívali ve stínu vzrostlých stromů, a tentokrát nás ani dešťová přeháňka nerozhodila.

Poděkování patří Mysliveckému sdružení Hubert Vratimov za zapůjčení chaty a všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu.
Po roční odmlce proběhl 29. 7. bowlingový turnaj seniorů v Restauraci Bowling Rakovec. Ze 40 účastníků byly
vybrány 2 týmy pro soutěžní zápolení o putovní pohár
a věcné ceny, ale zejména pro reprezentační nominaci na
meziobecní turnaj Slezské brány 7. 9. v Místku. Pro poruchu dráhy se však bojovalo jednokolově. Putovní pohár
převzal Miroslav Michenka, stříbrné ceny obdržel František
Mareček a bronzovou příčku obsadila Marie Staníčková.
Po turnaji si pak všichni připomněli hezké chvíle při promítaní fotografií z minulých akcí a srdečně se pobavili při
video záznamech z opékání párků od roku 2013, které
sestříhal Miroslav Michenka.
Připravujeme:
• 12. 8. čtvrtek – jednodenní zájezd do mikroregionu Slezská Harta. Máme rezervovanou vyhlídkovou plavbu ekologickou lodí. Rovněž jednáme o návštěvě dalších zajímavých míst (Hedva Rýmařov, zahradní galerie Jiříkov).
• 2. 9. čtvrtek – Krajské sportovní hry seniorů - letos se
budou konat ve sportovním areálu v Kopřivnici, soutěžící budou reprezentovat naši obec a obhajovat medaile
z loňského klání
• 7. 9. úterý – meziobecní bowlingový turnaj Slezské
brány mezi Paskovem, Vratimovem a Řepištěmi. Probíhat
bude ve Frýdku-Místku v Bowling Star Riviera v Místku.
• 14. 10. čtvrtek - podzimní bowlingový turnaj Rakovec
• 20. 10. – „Senior kvíz“ - krajská vědomostní soutěž všeobecných znalostí ve Stříteži, kde bude družstvo seniorů
reprezentovat naši obec
• 3. 11. středa – čaj o páté
Věříme, že jsme si všichni konečně začali léčit setkávací
absťák a užívat si nastalých letních dnů. Jen co vysvitne
sluníčko, rychle všichni chytat hřejivé paprsky a co nejvíce
přírodního vitamínu. Atˇ máte dobrou imunitu-Vám přejeme.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá a Tomáš Staníček
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Všechny vás zdravíme z mateřské školy plné dětí, kde
se opět ozývá smích, štěstí a radost.
Nejdříve se do MŠ vrátili předškoláci, kterým jsme se
snažili vytvořit příjemné prostředí, protože se museli rozdělit do dvou tříd. Ale brzy si zvykli a pochopili vážnost
situace.
Povídali jsme si o vesmíru, sluneční soustavě, oslavili
jsme Den Země. Navštívili jsme zahradnictví u paní Barákové, odkud jsme si přinesli bylinky na naši zahrádku.
V pátek 28. 4. 2021 jsme věnovali celé dopoledne
svátku čarodějnic.
Malé i velké čarodějky a čarodějové ve slušivých kostýmech se společně sešli, aby oslavili svůj svátek. Zazpívali si a zatančili strašidelné písničky.
Ráno se představili ve svých krásných maskách a vyráběli čarodějnické klobouky z kornoutků na zmrzlinu, na
kterých si po soutěžích pochutnali. Nechybělo také kouzlení, různé pokusy a vaření lektvarů. Vykouzlili jsme kouzelnou kapalinu, barevnou sopku, duhový talíř s lentilkami,
tančící rozinky, plovoucí kresby. Později jsme se přesunuli na školní zahradu, kde proběhl čarodějnický rej. Děti si
zasoutěžily v netradičních disciplínách a za odměnu dostaly čarodějnický diplom. Všichni jsme si užili mnoho
legrace.
I když nemohlo proběhnout tradiční setkání s maminkami, přichystali jsme jim k svátku dárečky, perníkové srdce, tašku s otisky rukou a přáníčko.
Povídali jsme si o rodině, vytvářeli jsme Strom rodiny.
Ve třídě Beruška jsme zařadili téma „Jak jsme přišli na
svět“, kde se děti hravou formou dozvěděly o početí, vývoji miminka, těhotenství, péči o těhotnou maminku, životě miminka v bříšku a porodu dítěte.
V rámci projektu seznamování s různým povoláním
jsme navštívili Lašskou pekárnu v Řepištích, kde nám paní

Zipserová představila chod pekárny. Děti získaly zajímavou
zkušenost při sledování práce pekařů.
10. 5. se do školky vrátily všechny děti. Jsme rádi, že
jsme se mohli společně vyfotit. Na školní zahradě jsme
oslavili Den dětí.
Děti k svátku dostaly dárek – vystoupení kouzelníka
A. Krejčího.
Zapojili jsme se do zkušebního projektu ostravské neziskové organizace PRAPOS z.s., která dětem poskytla
omalovánky na téma „Anděl – strážce náš“ ze sociálně
terapeutické dílny Kroky. Tímto malým krůčkem jsme
s dětmi podpořili snahu organizace zapojit občany
s postižením do společnosti a vzájemně si upevnili důležitost a potřebnost každého z nás. Děti měly z aktivity
radost a předaly ji tak pomyslně dále.

Mateřská škola bude uzavřena
od 1. 7. 2021 do 6. 8. 2021.
Provoz bude opět zahájen 9. 8. 2021.
Jana Nožičková
Učitelka MŠ
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Výlet na hrad Hukvaldy
V pátek 18.6. se žáci ze základní školy zúčastnili výletu na hrad Hukvaldy. Cestou na hrad děti pečlivě sledovaly okolí a poznatky, které za celý den načerpaly a zaznamenaly do cestovatelského deníku.
V rámci projektu Celé Česko čte dětem nám paní průvodkyně Monika Šulcová přečetla dvě pověsti, které se
týkaly historie hradu Hukvaldy. Následně proběhla prohlídka nádvoří a hradeb, děti byly seznámeny se zajímavostmi
týkající se hradu a okolí.

Mnoho cenných informací o zvěři žijící v hukvaldské
oboře i rostlinách, které se zde nacházejí, dětem předal
správce obory na Hukvaldech pan Milan Koutný. Děti si
prohlédly lišku Bystroušku a také se jim naskytl krásný
pohled na stádo pasoucích se daňků.
Z výletu jsme si odnesli spoustu pěkných zážitků
a svým průvodcům předali vlastnoručně vyrobený certifikát s poděkováním.
Vychovatelky ŠD

Hola hola v družině je Ekoškola
Tak se nám to jaro nakonec přece jenom pěkně zazelenalo. No a v družině jsme se přihlásili do programu Ekoškoly.Co to ovšem znamená? Abychom mohli realizovat
naše eko nápady, sestavili jsme si v družině vlastní ekotým,
složený z dětí, které mají rády přírodu.
Začali jsme tím, že jsme se přihlásili do kampaně Obyčejného hrdinství, kde jsme týden plnili námi vybrané výzvy.
Společně jsme si vybrali dvě. Buď venku a zasaď rostlinu!
Dokonce jsme oslovili i rodiče, aby nám s tím pomohli.
Každý den jsme počítali hodiny strávené venku a rostliny,
které jsme zasadili. Výsledek jsme zaznamenali a spočítali si, že, za dobu námi strávenou venku, by pavouk (provozním jménem Zátopek) ušel běžnou pavoučí rychlostí
přes 2500 km. Jen pro představu, navštívil by Guggenheimovo muzeum ve španělském přístavním městě Bilbau.
A to už je teda pořádná vzdálenost. Navíc díky Tobiáškovi z 1. třídy a jeho rodičům budeme mít o 5,9 kg méně

oxidu uhličitého. Tobík totiž s rodiči zasadil v rámci kampaně strom, který se o ten oxid, co nám dělá neplechu,
krásně postará. Moc děkujeme!
A k tomu všemu jsme si ještě vyrobili vermikompostér.
No a ne ledajaký, žijí v něm žížalky až z Kalifornie. Díky
nim se o naši školní zahradu můžeme starat o něco lépe
a navíc při tom zužitkujeme část bioodpadu. Děti se na
žížalky moc těšily, s pomocí paní vychovatelky jim vyrobily patrový domeček, který ještě ozdobily svými kresbami
a žížalky mohly bydlet. Teď už jen počkat přibližně 3 měsíce, než se vermikompostér zaběhne a žížalky zabydlí
a budeme moci hnojit. Takže humusu zdar!
No a to je jen začátek, každý týden se bude náš ekotým scházet a řešit zajímavé věci… Ale o tom třeba až
příště.
Váš Ekotým z Řepišť
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Sportovní komise
Kosení lúky ,,U mlýnka“
28.5.2021
Kosení lúky ,,U mlýnka“ se stalo již druhým rokem premiantem kulturních událostí
odehrávajících se v naší obci. Stejně jako loni
tato událost odstartovala kulturní dění v Řepištích, ačkoli za běžného režimu by se jednalo o několikátou akci v roce. Konečně se
tedy mohli sejit všichni místní i přespolní ,,sekáči a sekáčky“ a předvést divákům, jak moc
se věnovali tréninku během uplynulého roku.
Přes všechna protiepidemická opatření
byl zájem opět veliký – na registrační listině
se letos objevilo více než 20 soutěžících.
Mezi známými jmény se objevila i jména
nová. Velkou účastí nás v letošním roce
potěšili členové Klubu českých velocipedistů z Hrabové, kteří svým stylovým příjezdem ohromili všechny přítomné diváky.
Velká čest patří nejmladšímu účastníkovi
Adamovi, který našel odvahu postavit se
zkušeným sekáčům v této soutěži a svým
výkonem překvapil jak diváky, tak soutěžící. Také naši nejmenší měli o zábavu postaráno – nechybělo opékání buřtů a soutěž
v tahání řepy.
O kulturní zážitek se jako tradičně postaral Dětský folklorní souborek PASKOVJANEK a Svatomichaelský pěvecký sbor.
Děkujeme všem soutěžícím i divákům
za podporu a těšíme se na ještě hojnější
účast příští rok 
Za Sportovní
a kulturní komisi obce Řepiště,
Roman Tomica
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O pohár Medarda
05.06.2021
Bílé holubice vznášející se nad venkovním areálem tělocvičny v Řepištích již
tradičně symbolizují začátek volejbalového turnaje O putovní pohár Medarda.
Letošního turnaje se zúčastnilo 8 týmů,
což bylo méně než v loňském roce. Vzhledem k nejisté protiepidemické situaci
však i tento nižší počet týmů předčil očekávání. Tímto ročníkem se do oběhu dostal kromě tradičního putovního poháru
také další pohár pro ,,Nejkrásnější tým“.
Potkalo nás typické medardovské počasí, tropické teploty střídaly přeháňky, proto musel být turnaj během odpoledne na
malou chvíli přerušen. To však nezkazilo
dobrou náladu a vysokou úroveň hry tohoto turnaje.
Vítězem letošního ročníku se stal tým ,,Na volnoběh“
a pohár pro nejkrásnější tým získali sportovci z Lískovce.
Vyhodnocením turnaj neskončil, následovala taktická a pohybová příprava na příští rok 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným.
Za Sportovní a kulturní komisi obce Řepiště,
Roman Tomica
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Příměstský tábor v Řepištích 2021
Letošní tábor v Řepištích uběhl
jako voda. Možná to bylo způsobeno
právě tím, že jsme se vydali „ Na pirátskou výpravu“. Během tří týdnů
jsme spolu s malými i velkými piráty
propluli spoustu moří a oceánů.
Stejně jako v loňském roce jsme
tábor rozdělili na dvě kotviště. Ti nejmenší piráti ve věku 4-5 let kotvili
v Mateřské školce, která nám umožnila bezpečný přístav, za což děkujeme vedení Základní a Mateřské
školy Řepiště. Větší piráti od 6 let
měli svou loď zakotvenou v přístavu
tělocvičny, kde po celé tři týdny hledali indicie k nalezení ukradeného
pokladu, aby si mohli na konci týdne
kořist rozdělit.
I přes nutné vyčkávání s informací, zda tábor bude či nikoli, jsme letos
zaznamenali rekordní počet pirátů.
První dva týdny posádka obou lodí
činila 58 a 50 pirátů. V třetím týdnu už
jich bylo o něco méně a to 48.
Počasí nám na mořích přálo a piráti tak mohli vyrazit na dobrodružné

výpravy do širokých dálek oceánů
a navštívit ZOO Ostrava a Planetárium Ostrava. V třetím týdnu se Poseidon, vládce moří, rozhodl, že je potřeba promíchat oceánské proudy,
a tak nám výprava nebyla umožněna.
Avšak Myslivecký spolek Hubert se
nenechal odradit a připlul do tělocvičny, aby děti seznámil s životem
na souši a chováním v lese.
Po celou dobu trvání tábora
a beze strachu z hrůzných pirátů,
nám obědy vařila Školní jídelna v Řepištích, a tak bychom chtěli paním
kuchařkám za odvahu poděkovat.
Ten krásně strávený čas by nebyl
možný bez osobního nasazení všech
táborových kapitánů včetně lodních
důstojníků, bez pomoci technické
čety, správců tělocvičny a zaměstnanců obecního úřadu. Všem ještě
jednou velmi děkuji a těším se za rok
na další dobrodružství.
Pavlína Kučerová
místostarostka
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Obecní slavnosti 12. – 13. 6. 2021
připravil Spolek milovníků psů NAURA, kteří nás přišli
potěšit ukázkou Agility a Dog dancingu.
Během jejich vystoupení se nám na pódiu připravil
třetí host kapela Ozzy Ozbourne revival. Rock zněl setmělými Řepištěmi a mnozí i přes vydatný déšť se nenechali odradit a koncert si pod pódiem užívali.
Ve 22:00 hodin zahalila Řepiště černočerná tma a rozvířily se neónové barvy. Duo Infinity a Divožena Luthien
se pro tento večer spojili ve světelné show Luminiscence. Závěr celodenního programu nemohl patřit nikomu
jinému, než kapele SAGAR, která svým vystoupení dovedla sobotní program ke zdárnému konci.
Oslavy však ještě neskončily. Hned následující den
pokračovaly odpoledním koncertem Dechového orchestru ZUŠ Vratimov, který nás potěšil známými skladbami
v netradičním pojetí a v zajímavých úpravách. A následoval koncert Big Bandu Vratimov. Skupina mladých
hudebníků, díky kterým jsme na tónech swingu, přes
populární hudební kousky dopluli zdárně k závěru dvoudenních obecních slavností.
Závěrem mi dovolte poděkovat. Letošní slavnosti byly
doplněny dešťovými přeháňkami, které ztěžovaly práci
zvukařům a technikům, kteří to však nevzdali a bojovali
statečně s počasím. Chtěla bych poděkovat paní Pavle
Polachové, která byla mou pravou rukou po celé dva dny
a tyto strávila v tělocvičně. Velký dík patří členům pracovní čety Obecního úřadu, kteří na přípravách oslav
začali pracovat již několik dní předem. Během slavností
bylo zapotřebí dvou menších hasičských zásahů. Bez
našeho Sboru dobrovolných hasičů by to nebylo možné.
Proto děkuji za Vaši okamžitou pomoc a reakci, která
zachraňovala zapadlá auta a jiné bezpečnostní akce. Na
přípravách slavností se také podíleli lidé v zázemí obecního úřadu, ráda bych poděkovala: panu starostovi Rostislavu Kožušníkovi, panu místostarostovi Davidu Hrbáčkovi, paní Míše Kusákové, a v neposlední řadě panu
Romanu Tomicovi.

Po ročním nuceném odpočinku jsme mohli opět uspořádat Obecní slavnosti. I přes vládní opatření se nám
podařilo užít si obecní oslavy ve dvou dnech. Sobotní
program byl velmi bohatý, velmi deštivý, ale o to zajímavější.
V 15:00 hod jako již tradičně všechny na pódium
přivítal starosta obce Rostislav Kožušník. Poté následoval bohatý hudební program. Nejprve nás na pódiu potěšily naše dva domácí soubory: Teatet a Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště.
Následně se pódium proměnilo v kouzelnický zámek
pro děti, které tak připravily prostor pro prvního hosta
kapelu Elán revival. Zazněly všechny známé skladby skupiny Elán a mnozí tak mohli zazpívat i zavzpomínat na
dětství.
Po hudebním zážitku následoval zážitek taneční. Mažoretky ZIK ZAK Vratimov předvedly krásné sestavy
a mladí tanečníci z tanečního kroužku STEP4U z Paskova, ukázali, jak je možné i nemožné tančit.
Úderem 19-té hodiny přišel na pódium hlavní host
večera skupina NEBE. Mladí kluci z Havířova, kteří sami
prozradili, že je to jejich první koncert po roční vynucené
přestávce. Nikomu nemohlo uniknout, že koncert si kapela neuvěřitelně užívala a byla z nich na dálku cítit láska
k hudbě, touha po koncertování, radost a neubývající
energie.
I přes velkou nepřízeň počasí se podařilo alespoň
částečně uskutečnit další doprovodný program, který si

Děkuji Vám všem a těším se na další spolupráci.
Pavlína Kučerová - místostarostka
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TJ ŘEPIŠTĚ
Historický úspěch našich fotbalistů

pin 1.B. tříd v rámci MSK. Proto budou v soutěžním ročníku 2021-2022 hrát 1.A třídu. Tímto bych chtěl poděkovat
celému týmu za výbornou reprezentaci obce Řepiště, jejímu vedení za spolupráci a podporu sportu v obci, fanouškům za přízeň v této složité době.
Děkuji René Kurák

Vážení spoluobčané, fanoušci místní kopané, jsem
velmi rád, že se s vámi mohu podělit o historický úspěch
našeho mužstva mužů, kteří i přes složitou covidovou dobu
v uplynulém soutěžním ročníku 2020-2021 obsadili ve své
skupině 1. místo s nejlepším koeficientem ze všech skuZÁPASY

Dorost

DASYN Krajská soutěž dorost sk. A

ZÁPASY

A-tým

ČPP I.A třída mužů sk. B

15.08.2021 14:45

Dolní Lhota

TJ Řepiště

14.08.2021 17:00

Jistebník

TJ Řepiště

22.08.2021 10:30

TJ Řepiště

Brušperk

21.08.2021 16:30

TJ Řepiště

Libhošť

29.08.2021 13:30

Raduň

TJ Řepiště

28.08.2021 16:30

Vratimov B

TJ Řepiště

04.09.2021 10:00

Bohumín

TJ Řepiště

04.09.2021 16:00

FINSTAL Lučina

TJ Řepiště

12.09.2021 10:30

TJ Řepiště

Vítkov

11.09.2021 16:00

TJ Řepiště

Dobrá

18.09.2021 13:15

Svinov

TJ Řepiště

18.09.2021 15:30

Dolní Lutyně

TJ Řepiště

18.09.2021 13:15

Svinov

TJ Řepiště

25.09.2021 15:30

TJ Řepiště

Smilovice

26.09.2021 10:30

TJ Řepiště

Polanka

03.10.2021 15:00

Baník Albrechtice

TJ Řepiště

02.10.2021 10:00

Břidličná

TJ Řepiště

09.10.2021 15:00

TJ Řepiště

Dobratice

10.10.2021 10:30

TJ Řepiště

Ostrava-Jih

16.10.2021 14:30

Staré Město

TJ Řepiště

16.10.2021 11:30

Heřmanice

TJ Řepiště

23.10.2021 14:30

TJ Řepiště

Jablunkov

24.10.2021 10:30

TJ Řepiště

Dolní Benešov

30.10.2021 14:30

TJ Řepiště

Bystřice

31.10.2021 10:30

TJ Řepiště

Světlá Hora

06.11.2021 14:00

Stonava

TJ Řepiště

06.11.2021 14:00

Malé Hoštice

TJ Řepiště

06.11.2021 14:00

Malé Hoštice

TJ Řepiště

NÁBOR MLADÝCH FOTBALISTŮ
Máte doma šikovného kluka či holku, kteří se rádi hýbou? Tak neváhejte a přijďte
s nimi na Řepištské fotbalové hřiště, kde každé pondělí, středu a pátek od 2. 8. 2021
v 17:00 bude probíhat nábor dětí. Hledáme nové fotbalisty a fotbalistky ve věku od
6 do 10 let. Ročníky 2013 a mladší.
STARŠÍ A MLADŠÍ DĚTI PO DOMLUVĚ
Dětem s sebou přibalit kopačky nebo tenisky, sportovní oblečení, dobrou náladu,
chuť si zatrénovat a zahrát fotbal.
Kontakty:
Předseda TJ Řepiště, fotbal
Kurák René
737 350 341
Trenéři
Jan Moravčík
– trenér dorostu
605 711 605
Tomáš Smichovič
– trenér benjamíků
792 445 277, 702 875 768
Adresa
Řepiště Sportovní 181, 739 31
(hned za obecním úřadem)

Naši starší žáci (červené dresy) na hřišti v Bašce
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Když dobře slyšet není samozřejmost
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo
omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit. Pro osoby se
sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít
ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že nebudou slyšet
jako dříve a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte i vy potíže se sluchem,
neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého světa nabízíme podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc
při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy se
sluchem, pomáháme např. při pořizování
sluchadel, světelné signalizace, zesilovače
TV a jiných pomůcek, které přispívají ke
zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci
mohou za klienty přijet kamkoliv po Moravskoslezském kraji, či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma.
V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu
nás neváhejte kontaktovat.
Adresa pobočky: Tichý svět, Zeyerova
110/12, Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.
23
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Půjčovna pomůcek usnadní život a pomůže
Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek disponuje
pomůckami, jako jsou:
• elektrické polohovací postele
• antidekubitní matrace
• Invalidní vozíky
• oxygenátory
• chodítka
• jídelní stolky
• WC křesla a nástavce na WC
• židle do sprch a sedačky na vanu
• infuzní stojany
• hrazdy nad postele
• pásový schodolez
Kompenzační pomůcky Vám zapůjčíme na základě
sepsané písemné smlouvy o jejich pronájmu, a to po dobu
po kterou pomůcku potřebujete anebo do doby, než danou
kompenzační pomůcku dostanete předepsanou ze zdravotní pojišťovny.
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Podrobný program naleznete:

www.dejmedetemrodinu.msk.cz

Těšíme se na Vás!

Pojďte s Moravskoslezským krajem v rámci kampaně „Dejme dětem rodinu“ strávit tři nezapomenutelné víkendy!

Změna programu vyhrazena!

Odpoledne plné aktivit pro rodiny s dětmi
zábavný program pro děti i dospělé bude zajištěn v čase
od 13:00 do 17:00 hodin.

HRY a další

ZÁBAVA

SOUTĚŽE

5. 9. Hrad Sovinec
12. 9. Zámek Frýdek - Místek
19. 9. Zámek Kunín
RODINNÉ PÉČI

INFORMACE

Vezměte své děti a navštivte s nimi
zdarma krásná místa našeho kraje

Půjčovna pomůcek Charity Frýdek-Místek:
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, otevírací doba: pondělí a středa 800-1130 a 1230-1430, tel.: 734 265 571, e-mail: antonin.vrabel@charitafm.cz, www.charitafm.cz

VOLNÉ
VSTUPY
V DOBĚ
OTEVÍRACÍ
DOBY

DNY
RODIN 2021
5.

Hrad
Sovinec

12.

19.

Zámek
Frýdek
Místek

Zámek
Kunín

pod záštitou náměstka
hejtmana kraje pro sociální
oblast Jiřího Navrátila

Í

ZÁ
Ř

pořádá

Do doby, než se kdokoliv z nás dostane do situace,
kdy není schopen fyzicky pomoci sám sobě, případně
pomoci osobě sobě blízké, nejspíš ani netuší, jak důležitou
roli mohou hrát kompenzační a zdravotní pomůcky v našich
životech. Až ve chvílích, kdy jsme kvůli nemoci, věku či
nehodě postaveni mimo běžnou realitu našich dní si uvědomíme, jak velký přínos pro nás tyto pomůcky mají.
Charita Frýdek-Místek nabízí širokou škálu služeb, jejichž cílem je poskytnout pomoc osobám, které ji nejvíce
potřebují. Jednou z našich služeb, je také Půjčovna pomůcek, která nabízí seniorům, nemocným, osobám se
sníženou soběstačností, osobám se zdravotním postižením
či lidem po úrazech, možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek. A proč to děláme? Abychom usnadnili pobyt
těchto osob v jejich domácím prostředí a pro pečující osoby zjednodušili péči o jejich blízké.
Díky naší Půjčovně pomůcek nemusíte čekat na předepsání pomůcky lékařem, případně nemusíte vynakládat
nemalé částky na její pořízení.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39

- KLASICKÉ PLETIVOVÉ
- BEZÚDRŽBOVÉ PLOTOVKY
- SVAŘOVANÉ PANELY 3D
- BRÁNY A BRANKY
- Thuja Smaragd – živý plot
-----------------------------------------------------------------

Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz
Pronajmu byt 1+1 ve Vratimově
tel.: 737 742 633

GARÁŽOVÁ VRATA
VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Na přání provedeme i montáž.

Uzávěrky zpravodaje obce Řepiště
pro rok 2021

www.VRATA-OSTRAVA.cz
------------------------------------------------------POTŘEBY PRO CHOVATELE DRŮBEŽE



Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno
zasílat na e-mailovou adresu:
obec@repiste.eu
v termínech do: 30.9. a 30.11.2021.

Klece pro křepelky, krmivo pro křepelky
Krmítka, napáječky, líhně, ohřev
www.KREPELKAJAPONSKA.cz

Při zaslání příspěvku po výše uvedených
termínech nebude příspěvek
do zpravodaje zařazen.

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

Mystická mydlárna
www.prirodnimydla.cz
tel.: 603 199 928
otevírací doba: 8-16 h. a čtvrtky do 17 h.

Naše nabídka:
• Olivová mýdla
na suchou kůži
• Olivová mýdla pro děti
• Mýdla na tvář
• Olivová mýdla na intimní
hygienu
• Mýdla na akné
• Olivová mýdla na ekzémy
• Glycerinová mýdla
• Tuhé šampóny na vlasy

• Mýdla na holení
• Dárkové sady pro
tělo i duši
• Pleťové a tělové oleje
• Tuhé krémy
z bambuckého másla
• Balzámy na rty
• Šumivé bomby a soli
• Mýdla pro pejsky
a kočičky

Naše kosmetika je

bez parabenu • bez sulfátů • bez parafinu
bez stabilizátorů • bez zátěžových látek
bez chemických přísad a SLS
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Nabízíme veškeré
malířské
a natěračské práce...
Malby:
bytu, RD, novostavby, rekreační
střediska, penziony, školy,
školky, hospody, restaurace, firmy,
JZD, nebytové prostory, atd.
Nátěry:
střechy, fasády, pergoly, ploty,
železné konstrukce, radiátory,
lodní kontejnery, atd.
Taktéž dekorační stěrky
Čištění:
Plastového obložení RD,
zámkové dlažby, atd.
Nabízíme dárkové poukazy
Kontakt:
Tel. 606 058 430
Meil. maliri.maliri@email.cz
Fb. Malíř Malir taktéž fotky na profilu
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Město Paskov ve spolupráci
s dobrovolnými svazky obcí Vás zvou na

DEN REGIONU 2021
SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021 15:00 – 21:30
PASKOV – ZÁMEK A ZÁMECKÝ PARK
Dožínkový průvod

Folklorní blok

LAM Trio

Výroční paskovský jarmark

KULTURNÍ PROGRAM

15:00 – 15:10 Zahájení
15:10 – 15:30 Dožínkový průvod
s upečenými chleby a koláči
15:40 – 16:10 LAM TRIO
16:20 – 18:00 Folklorní blok - DFS PASKOVJANEK,
FOLKLORNÍ SOUBROR JAGAR
a vyhlášení soutěží o nejlepší chléb a koláče
18:00 – 19:30 BIG BAND při ZUŠ Vratimov
20:00 – 21:30 KACZI

VÝROČNÍ PASKOVSKÝ JARMARK

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

SOUTĚŽE MEZI OBCEMI
O NEJLEPŠÍ CHLÉB A KOLÁČE

www.mesto-paskov.cz

Kultura Slezské brány
www.facebook.com/slezskabrana

7. ROČNÍK

Soutěže pro družstva obcí

Big band

Kaczi

SOUTĚŽE PRO DRUŽSTVA OBCÍ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ A PROHLÍDKA
NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY SDH PASKOV
VÝSTAVA HISTORICKÝCH MOTOCYKLŮ
A AUTOMOBILŮ
STÁLÉ VÝSTAVY NA ZÁMKU
DOPROVODNÝ PROGRAM

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

www. slezskabrana.cz

www.svcvratimov.cz
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