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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 22. 2. 2017 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
579. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní
Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní Marii
Bednářovou a pana Jana Kukučku a ověřovateli zápisu
pana Tomáše Břenka a pana Rostislava Mojžíška.
580. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 15. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru,
4. Zprávy o činnosti komisí za rok 2016,
5. Hospodaření obce za rok 2016, investiční projekty,
dotace, rezervy, stav majetku,
6. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Řepiště, příspěvkové organizace v r. 2016,
7. Rozpočet obce na rok 2017,
8. Plánované investiční a neinvestiční projekty obce
v r. 2017:
- Úpravy průtahu silnice č. II/477,
- Obnova místní komunikace ul. Zemědělská,
- Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,
- Odkanalizování obce Řepiště, 6.etapa, Rakovec,
- Rozšíření infrastruktury veřejných budov
v centru obce,
- Stavební úpravy ZŠ Řepiště – PD,
- Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení,
- Společenský dům s restaurací U Máně,
- Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice,
- Nákup dopravního automobilu pro výjezdní
jednotku požární ochrany obce,
- Rekonstrukce kostela sv.arch.Michaela,
- Ostatní projekty,
9. Individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2017
(kultura, sport, spolky),
10. Dopravní obslužnost obce v r. 2017,
11. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
12. Hospodaření s majetkem obce,
13. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
14. Různé,
15. Rozpočtové opatření č. 5/2016,
16. Závěr.
581. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2016.
582. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 16.2.2017.
583. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru za rok 2016.
584. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti sociální komise za rok 2016.
585. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2016.
586. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o činnosti komise pro investiční rozvoj obce za rok 2016.

587. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dle stavu
k 31.12.2016:
- výsledek hospodaření a plnění rozpočtu obce
Řepiště:
celkové příjmy:
		
30.713.044,55 Kč,  102,73 % rozpočtu
celkové výdaje:
		
26.500.633,55 Kč,
64,05 % rozpočtu
saldo (přebytek):
4.212.411,00 Kč,
- reze r vu ob c e z p ře dc hozíc h let c e lke m
81.899.550,77 Kč, v tom stav na účtech obce
23.204.475,93 Kč,
- výši pohledávek celkem 71.806,- Kč,
- zprávu o realizaci investičních projektů v r. 2016
v celkové výši 8.582.051,35 Kč,
- zprávu o získaných dotacích v r. 2016.
588. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Řepiště v r. 2016, stav rezervního fondu k 31.12.2016 a hospodářský výsledek za rok 2016.
589. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce
Řepiště na rok 2017 dle přílohy:
Příjmy celkem
33.437.000,- Kč,
Výdaje celkem
57.191.000,- Kč,
Ztráta
- 23.754.000,- Kč,
Financování
23.754.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 23.754.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
590. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, neinvestiční
příspěvek pro rok 2017 ve výši 2.323.514,- Kč, v tom
odpisy ve výši 1.073.781,- Kč, a investiční příspěvek
ve výši 26.486,- Kč.
591. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení
částky 70.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu obce na rok 2017 do Zaměstnaneckého fondu.
592. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
realizaci aktivit obsažených v rozpočtu obce Řepiště
na rok 2017 v souladu se schváleným rozpočtem.
593. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště“.
594. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj,
POV 2017, na projekt Obnova místní komunikace
č. 7b, ul. Zemědělská v obci Řepiště, celkové náklady
2.096.491,- Kč, požadovaná dotace 1.000.000,- Kč,
realizace do 31.12.2017, a pověřuje starostu v případě
schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
595. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podané žádosti o dotaci do OP ŽP na projekt
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a informaci o dalším postupu v projektu, celkové náklady 59 mil. Kč,
požadovaná dotace 37,6 mil.Kč, vlastní zdroje
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21,4 mil. Kč, předpokládaná realizace od 1.3.2018
do 28.2.2019.
596. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Odkanalizování obce
Řepiště - 6.etapa, stoky F, F1 (ul. Lipová)“.
597. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj
z programu RRC/01/2017 na projekt „Rozšíření infrastruktury veřejných budov v centru obce Řepiště“,
celkové náklady 936.854,- Kč, požadovaná dotace
300.000,- Kč, termín realizace do 31.10.2017 a pověřuje starostu v případě schválení dotace přijmout
dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
598. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
projektu „Rozšíření infrastruktury veřejných budov
v centru obce Řepiště“.
599. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou
žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj z programu
RRC/02/2017 na projekt „Stavební úpravy ZŠ Řepiště – PD“, celkové náklady 680.000,- Kč, požadovaná
dotace 500.000,- Kč, termín realizace do 30.6.2019
a pověřuje starostu v případě schválení dotace přijmout dotaci a podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
600. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Komunitní dům
Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského
vybavení“.
601. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
602. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „Společenský dům s restaurací U Máně“.
603. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu přístavby požární
zbrojnice Řepiště.
604. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje architektonickou studii s názvem „Rekonstrukce a přístavba
požární zbrojnice“ zpracovanou Ing. arch. Michaelem Kocychem z 12/2016 a pověřuje místostarostku
zajistit další projektovou přípravu.
605. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořizování nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Řepiště.
606. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě projektu „Rekonstrukce kostela svatého
Michaela archanděla v Řepištích“.
607. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou
finanční zápůjčku ve výši 50.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předfinancování
výdajů spojených s podáním žádosti do Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), specifický
cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela
sv. Michaela archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky
do 30 dnů od proplacení dotace z IROP, nejpozději
však do 31.12.2018, na základě smlouvy o zápůjčce.
608. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Základní školu a Mateřskou
školu Řepiště, příspěvková organizace na projekt

„Šablony ZŠ a MŠ Řepiště“ realizovaný od 1.1.2017 do
31.12.2018, přepokládané náklady 807.664,-, dotace
ve výši 100%, průtoková dotace.
609. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o projektu „Dětské hřiště Ráček“ a pověřuje
místostarostku zajistit další projektovou přípravu.
610. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2017 v celkové výši
33.382.000,- Kč dle přílohy.
611. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Paskov, na podporu včelařství ve výši
10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2017.
612. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku Českému svazu včelařů, z.s., základní
organizace Horní Datyně, na podporu včelařství ve
výši 14.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D2/2017.
613. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Myslivecký spolek HUBERT Vratimov, z.s., na zajištění
provozu a údržbu myslivecké chaty ve výši 10.000,- Kč
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2017.
614. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, na podporu
ekologických aktivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2017.
615. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov
na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2017.
616. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov,
příspěvková organizace, na nákup vybavení pro
mažoretky a na organizaci schválených aktivit a akcí
v r. 2017 ve výši 43.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2017.
617. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na náklady
koncertní sezóny v roce 2017 ve výši 82.000,- Kč na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D7/2017.
618. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichaelskému pěveckému sboru Řepiště prostřednictvím prezidenta sboru pana Jana Kožušníka,
bytem Na Kůtách 76, 739 31 Řepiště, na činnost
sboru v roce 2017 ve výši 20.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D8/2017.
619. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu
seniorů Řepiště prostřednictvím předsedkyně klubu
paní Zdeňky Březinové, bytem Vinohradská 242, 739 31
Řepiště, na činnost Klubu seniorů Řepiště v roce
2017 ve výši 25.000,- Kč na základě veřejnoprávní
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628. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána včetně
hospodaření svazku obcí v r. 2016:
celkové příjmy: 			
			
1.334.369,25 Kč
73,04% rozpočtu
celkové výdaje:
			
1.822.450,60 Kč
79,90% rozpočtu
saldo (ztráta):
- 488.081,35 Kč
kr y ta půjčkami obcí, konečný stav na účtu
k 31.12.2016 částka 666.138,30 Kč.
629. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta
2017-2020 svazku obcí Region Slezská brána.
630. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2017 svazku obcí Region
Slezská brána:
Příjmy celkem
2.684.000,- Kč,
Výdaje celkem
2.435.000,- Kč,
Saldo (přebytek)
249.000,- Kč.
631. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr obce
vykoupit pozemky pod stavbou „Rekonstrukce a odvodnění komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště“ dle
záborového elaborátu v předpokládaném rozsahu cca
268 m2 za navrhovanou maximální cenu 70,- Kč/m2,
která je v místě a čase obvyklá, a to po dokončení
realizace stavby na základě skutečného zaměření.
632. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou smlouvu o právu provést stavbu „Rekonstrukce a odvodnění
komunikace ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště“ mezi vlastníky dotčenými stavbou a obcí Řepiště jako stavebníkem.
633. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
prosinec 2016 – únor 2017.
634. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar
Domovu pro seniory Ondráš, p.o., se sídlem Fryčovická 518, Brušperk PSČ 739 44, IČ: 66933722, na
dofinancování provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč
na základě darovací smlouvy.
635. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční
spoluúčast obce na tradičním Řepišťském krmáši
v r. 2017 z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč.
636. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného o inflaci 0,7% pro rok 2017 u uzavřených
smluv o nájmu nebytových prostor v majetku obce
Řepiště, ve kterých je zvýšení nájemného zakotveno.
637. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
s nájemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající
se zvýšení nájemného o inflaci 0,7% pro rok 2017.
638. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o schválení žádosti o dotaci projektu obce Lekawice (Pl), kde partnerem projektu je obec Řepiště,
s názvem „Kultura přes hranice Lekawica – Řepiště.
639. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 5/2016 dle přílohy: zvýšení a snížení
výdajů mezi jednotlivými oddíly rozpočtu bez navýšení
či ponížení celkových příjmů a výdajů rozpočtu.
640. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 16. zasedání zastupitelstva obce dne
26.4.2017 v 17.00 hodin.

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2017.
620. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 250.000,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť
a budovy ve výši 150.000,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 100.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D10/2017.
621. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště v celkové výši 95.000,- Kč, a to na činnost
soutěžního družstva mužů ve výši 15.000,- Kč a na
práci s mládeží ve výši 80.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D11/2017.
622. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 14/573 ze
14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2016 ve
znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření
dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D9/2014 se spolkem TJ Řepiště, z.s.,
na investiční akce ve výši 150.000,- Kč, kterým se prodlužuje použití poskytnuté dotace nově do 31.12.2017.
623. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D9/2014 se spolkem TJ Řepiště,
z.s., na investiční akce ve výši 150.000,- Kč, kterým
se prodlužuje použití poskytnuté dotace nově do
31.12.2017, účinnost dodatku od 1.1.2017.
624. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje celkovou výši
finančních prostředků pro individuální dotace na rok
2017 z rozpočtu obce Řepiště na podporu kultury,
sportu a spolkových aktivit v obci Řepiště v celkové
výši 724.000,- Kč.
625. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro linku
MHD č. 915081 na období roku 2017 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2017 ve výši předběžného odborného
odhadu v částce 618.020,- Kč na základě Dodatku č. 12
ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
a organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti
uzavřené dne 18.3.2009 s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o.
626. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů
dopravní obslužnosti obce linky č. 860322 a 860352
v r. 2017 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2017 ve
výši odborného odhadu v částce 76.400,- Kč na
základě Dodatku č. 9 Smlouvy o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti na území obce Řepiště s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s.
627. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční příspěvek na provoz pravidelné osobní dopravy, dvou
linek městské hromadné dopravy č. 865001 a 865011
provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek
a.s. ve stanoveném rozsahu pro rok 2017 v částce
267.300,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti se Statutárním
městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a. s.
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UPOZORNĚNÍ NA NEPOKOSENÉ POZEMKY
Obecní úřad Řepiště připomíná vlastníkům pozemků v obci povinnost provedení údržby pozemků a odstranění plevelů. Sečení jsou vlastníci povinni zajistit minimálně
2x ročně. Stav pozemků bude koncem června zdokumentován a s vlastníky
neposečených pozemků bude zahájeno řízení o přestupku a uložení pokuty
až do výše 30.000,- Kč.
Rostislav Kožušník, starosta

Řepiště mají aplikaci pro chytré mobily
Aplikace s jednoduchým názvem Obec
Řepiště. To je další výdobytek nové doby,
který poslouží občanům Řepišť a turistům
k lepší informovanosti o obci.
Aplikace vznikla v dílně společnosti TRIPON MOBILE a byla vytvořena v systému
PepiApp (www.pepiapp.cz). Částečně kopíruje internetové stránky obce, obsahuje například komplexní informace o Řepištích, pravidelné aktuality nebo
fotogalerii. Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu

k informacím. Důležitým marketingovým
nástrojem jsou takzvané push oznamovací
zprávy, které jsou zdarma zasílány všem
uživatelům aplikace, například o aktuálním
dění v obci. Aplikaci si zdarma stáhněte
a nainstalujte ze dvou největších marketů
s aplikacemi. U zařízení s operačním systémem Android je to Google Play a „jablíčkáři“ ji najdou na
App store společnosti Apple od 1.května 2017.
Jaroslava Bezecná, místostarostka

Zahájen provoz hřiště
s umělým povrchem TJ Řepiště
Po – Pá		
So – Ne, svátky

- v případě použití osvětlení + 40 Kč / 1 hod.svícení /
kurt. V ceně je obsaženo využívání kurtů, půjčení příslušenství (kůlů, sítí nebo branek), které si hráči sami
instalují a demontují. Upravují si sami hrací plochu,
pokud nebude dohodnuto jinak. Hráči mají možnost
využití venkovních šaten a sociálního zařízení (WC,
sprchy) v budově tělocvičny.
- klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

od 15:00 do 22:00 hod.
od 8:00 do 20:00 hod.

CENA:		 120 Kč

1 kurt/1 hod.

Rezervace se provádějí předem na telefonním čísle: 605 959 600 nebo nově přes rezervační systém:
www.telocvicna.repiste.eu

SVOZ BIO POPELNIC
Svoz BIO odpadu pro obec Řepiště bude probíhat od pátku
7.4.2017 a bude pokračovat každý sudý pátek do konce listopadu 2017.

a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních
a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky
z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů
(nadrcený či nastříhaný).
Do BIO popelnic nepatří:
Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky
masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené
natě, slupky a zbytky ze zeleniny
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
srdečně vás zveme na výstavu obrazů Jarmily JANEČKOVÉ s názvem DOTEKY SVĚTLA. Obrazy bude možné
zhlédnout od 4. dubna do 19. května 2017 v půjčovní
době.
Po velikonočních svátcích, v úterý 18. dubna již v 17.00
hodin, si můžete přijít poslechnout zajímavou přednášku
s názvem KINEZIOLOGIE ONE BRAIN – Umíte zvládat
stres a strach? Vrací se vám stále stejné problémy ve
vztazích a životě? Objevují se problémy se zdravím - astma, lupenka, alergie? Trápí vás nedostatek sebevědomí?
Mají vaše děti problémy se soustředěním a učením (čtení, psaní?) Co lze všechno zjistit přes svaly o sobě? Co
o nás vypovídá tělo, aniž bychom mluvili? Ukázky práce a možnosti využití techniky. Přednášet bude paní
Mgr. Adéla Mia Filippi. Vstup zdarma.
Připravujeme výstavu obrazů malířkokoučky ROMANY
ROSY s názvem HRA BEZ ČASU, která potrvá od 30. květ-

na do 21. července 2017. Zahájení výstavy se uskuteční
dne 30. května, čas upřesníme.
Žáci ze školní družiny při Základní škole Řepiště se
mohou těšit na středu 19. dubna od 13.30 hodin, kdy se
v knihovně představí se svým vystoupením, tzv. Muzikohrátkami, Mgr. Vladimíra Gavlasová. Společně si zazpíváme, zahrajeme na bubínky a poznáme netradiční
hudební nástroje.Této akce se může zúčastnit pouze
25 dětí.
Koncem února knihovnu navštívil zástupce vydavatelství Piatnik při akci nazvané Deskohraní – Kdo si hraje,
nezlobí !, které se zúčastnili žáci 2. a 4. třídy. Každá třída
měla k dispozici hodinu na vyzkoušení všech společenských her. Dětem i paním učitelkám se akce velice líbila
a zajišťujeme pokračování této úspěšné akce pro školu
i na podzim tohoto roku.
Ptačí budky z lepenky si vyrobili žáci 1. a 3. třídy ve
škole dne 24. února pod vedením pracovnice sociálního
podniku KRABIČKY v.d. Ostrava. Moc se všem tyto budky
povedly!
27. dubna 2017 v 8 a v 9 hodin žákům 4. a 5. třídy
představí své knihy na besedě herečka, hudebnice, spisovatelka knih pro děti a moderátorka Marka Míková.
Připravujeme soutěž Rodná hrouda pro žáky Základní
školy Řepiště ve středu 31. května 2017 v paskovském
parku s prohlídkou zámku.
Na fotografie akcí se můžete podívat na knihovnickém
facebooku nebo na internetové stránce www.knihovna-repiste.cz ve Fotogalerii.
Kontakt:
				
				
				
Půjčovní doba:
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178
Tel.: 558 637 136
e-mail: knihovna.repiste@atlas.cz
www.knihovna-repiste.cz
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Knihovnice Marika Zajíčková
a Markéta Bradáčová
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Sloupek požární prevence
Jaro a problém vypalování suchých porostů
Jaro je pro mnohé z nás nejhezčí období v roce, probouzí se příroda, vše kolem rozkvétá, začíná nový život
přírody. Ale jaro také znamená pro hasiče zvýšený počet
výjezdů s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě
a spalování hořlavých látek na volném prostranství. Letos
hořicí porosty zaměstnávají hasiče již od počátku března.
Málokdo si totiž uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidský život! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je
spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky.
Oheň v otevřeném prostoru se velice snadno může vymknout kontrole např. při silném větru, a způsobit závažné
materiální škody, ale také nás může ohrozit na zdraví a životě. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
Vypalování porostů je podle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o požární ochraně) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární
ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, firmám
může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství
zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár.

Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný
způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné
také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech.
Pokud je ale nutné pálení, musí být kontrolované a je nezbytné toto nahlásit na HZS MSK - ÚO Frýdek-Místek telefon 950 739 824, nepoužívejte tísňové linky 112 a 150 !
Také bychom chtěli upozornit na zákaz rozdělávání
nebo udržování otevřeného ohně v lese a do vzdálenosti
50 m od lesa, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, zákaz kouření atd.
Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze
zákona zodpovědni za své děti a určitě bychom neměli
zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru
při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích
a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke
svým hrám a radovánkám.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích dochází každoročně ke vzniku zbytečných požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí
tragicky.
A proto znovu upozorňujeme plošné vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!
Čerpáno z informací HZS MSK.
SDH, Jaromír Adamus,
referent PVČ

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
zve všechny občany obce k účastí na tradičních
akcích pořádaných našim sborem
1. května 2017 Vás zveme k účasti na již
12. ročníku tradiční Hasičské galusky. Příjemná projížďka jarní přírodou je vždy
zpestřena zajímavým programem a to
jak na trati, tak i po dojezdu u hasičské zbrojnice, kde bude zajištěno
občerstveni a zábavné odpoledne
pro děti i dospělé. Sraz účastníků
je v 9:00 u hasičské zbrojnice.
Dále dne 8. května 2017 pořádá Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště od 9:00 již 11. ročník
netradiční hasičské soutěže
družstev mužů a žen s historickými stříkačkami PS 8.
Za SDH Řepiště Vás srdečně
zvou a přejí dobrou zábavu
a příjemně strávené dny pořadatelé.
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OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Řepiště podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-14/2014-802 oznamuje, že v budově
požární zbrojnice v Řepištích na ul. Mírová 166 vedle obecního úřadu a v budově Katastrálního
pracoviště ve Frýdku-Místku, v období od 09.05.2017 do 22.05.2017 a to v budově požární zbrojnice
v Řepištích ve středu 10.5.2017 od 12:00 hod. do 17:00 hod., v pondělí 15.5.2017 od 8:00 hod.
do 12:00 hod., ve středu 17.5.2017 od 12:00 hod. do 17:00 hod., v pondělí 22.5.2017 od 8:00 hod.
do 12:00 hod. a v budově Katastrálního pracoviště ve Frýdku-Místku v úterý 9.5.2017 od 8:00 hod.
do 15:00 hod., ve čtvrtek 11.5.2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod., v pátek 12.5.2017 od 8:00 hod.
do 12:00 hod., v úterý 16.5.2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod., ve čtvrtek 18.5.2017 od 8:00 hod.
do 15:00 hod. a v pátek 19.5.2017 od 8:00 hod. do 12:00 hod. , v období od 9.5.2017 do 22.5.2017,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální
katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Řepiště obce
Řepiště.
Ve dnech od 9.5.2017 do 22.5.2017 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu.. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.
4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 8. 6. 2017 Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
�

všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,

�

těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo
a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 45
odst. 2 katastrálního zákona.
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Výzva – příprava monografie obce Řepiště
Vážení občané,
vedení obce Řepiště iniciovalo na podzim loňského
roku přípravu monografie, která by měla zevrubně mapovat
minulost i současnost Řepišť. Knihu autorsky připravuje
tým čtyř odborníků pod vedením historika PhDr. David
Pindura, Ph.D. (Muzeum Těšínska), který v roce 2013 zpracoval monografii řepišťského kostela. Náplní připravované
publikace by mělo být syntetizující zachycení minulosti naší
obce (včetně částí Rakovec a Vinohrad) dovedené až do
naší současnosti, dále by zde mělo být např. pojednáno
o vývoji názvu obce a její symbolice. Samostatná kapitola
bude věnována rovněž přírodním poměrům a životnímu

prostředí v Řepištích a blízkém okolí. Vydání publikace je
plánováno na rok 2020.
Obecní úřad i autoři připravované publikace se na Vás
touto cestou obracejí s prosbou o spolupráci formou zapůjčení dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů
atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám naší
obce, životu a obyvatelům v dávné i nedávné minulosti.
S ohledem na kapitolu o přírodních poměrech jsou vítány
rovněž fotografie a další materiály zachycující stav krajiny
a přírody v Řepištích a blízkém okolí. V případě zapůjčení
tohoto materiálu, jenž Vám bude po digitalizaci v pořádku
vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jejich obsahu,
který pak usnadní další redakční práci. Uvedené podklady je možno předat na obecním úřadě, případně se kontaktovat přímo s D. Pindurem, a to až do konce příštího
roku (2018).
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla po dvou
starších publikacích (z let 1970 a 1995) obsáhleji mapovat historii naší obce, potěší každého z Vás a posílí vztah
k našemu domovu. Předem děkujeme každému, kdo se
jakýmkoliv způsobem zaslouží o zdar díla.
Za přípravný tým
Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště (kozusnik@
repiste.eu; 558671925)
Mgr. Jan Kukučka, zastupitel obce Řepiště (jan.kukucka@volny.cz; 604967166)
PhDr. David Pindur, Ph.D., spoluautor, hlavní redaktor
(david.pindur@muzeumct.cz; 558761228)

Střed obce Řepiště na pohlednici vydané uměleckým závodem Jakuba Janoty z Ostravy-Přívozu koncem 30. let
20. stol., sbírka Davida Pindura

K 90. výročí úmrtí řepišťského rodáka P. Antonína Matěje
K významným rodákům z Řepišť se řadí rovněž několik
římskokatolických duchovních. V únoru letošního roku
uběhlo 90 let od úmrtí jednoho z nich. Antonín Matěj se
narodil 18. června 1849 v č. p. 2 jako syn řepišťského vrchnostenského úředníka Jiřího Matěje a Marie, rozené Preissové. Pokřtěn byl 19. června 1849 vratimovským farářem
Antonínem Rudlem jako Antonín Jan. Kmotry u křtu byli
Josef Preiss a Amálie Borovcová. Kněžské svěcení přijal
8. července 1882. Jeho prvním působištěm se stala rozlehlá horská farnost Morávka, kde působil jako jeden ze
dvou kooperátorů. Od roku 1885 ho nacházíme jako katechetu na dívčí obecné a měšťanské škole v Těšíně. Školu
tehdy navštěvovalo 261 žákyň. Samotný Těšín byl tehdy
jedním ze dvou krajských měst v Rakouském Slezsku
(kromě Opavy) a také sídlem rozlehlého okresu, k němuž
až do roku 1901 (obnovení politického okresu Frýdek)
náležely Matějovy rodné Řepiště. Město bylo národnostně
i nábožensky smíšené, celá těšínská farnost tehdy čítala
14 381 katolíků, 5 822 evangelíků a 1 391 Židů.
P. Antonín Matěj se po několika letech v Těšíně dočkal
svého prvního a zároveň i posledního samostatného místa
v duchovní správě. Dne 6. listopadu 1893 byl ustanoven

farářem v Mostech u Jablunkova, chudobné horalské obci
v Jablunkovské průsmyku ležící při samotné hranici Rakouského Slezska s Uhrami. Ačkoliv spojení zdejší oblasti
s „velkým světem“ zde poměrně pohodlně umožňovala již
od počátků 70. let 19. století Košicko-bohumínská dráha,
obec Mosty si zachovávala poměrně konzervativní ráz,
v němž hrála osobnost a autorita katolického kněze jedny z prvních houslí. Hned v počátcích jeho působnosti ho
zde čekalo množství pilné práce nejen v pastorační oblasti.
V roce 1894 byla v Mostech realizována za podpory Těšínské komory výstavba nové fary podle plánů těšínského
stavitele Alfréda Dostála. Poté, co P. Antonín Matěj vyřešil
pro sebe a své nástupce otázku bydlení, pustil se do úprav
ve farním kostele sv. Hedviky. Jeho významným počinem
bylo pořízení nových varhan v roce 1903. Angažoval se zde
rovněž politicky, např. od roku 1910 byl členem obecního
zastupitelstva v Mostech. Pastorační práce v rozlehlé horské
farnosti vyžadovala plné nasazení knězových sil. Řada ze
zdejších chudobných obyvatel řešila již ve druhé polovině
19. století svou neutěšenou existenci odchodem do Ameriky.
Obec se dlouhodobě potýkala se silným alkoholismem. Podle
rakousko-uherského sčítání lidu prováděného k 31. prosinci
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1910 se z 2 227 stálých obyvatel Mostů 2 193 hlásilo k polské
obcovací řeči, 28 k němčině a pouhých 6 obyvatel k české
obcovací řeči. Do místních zjitřených poměrů vstoupila v
roce 1914 světová válka. Farář Matěj v roce 1918 rezignoval
na mosteckou faru zřejmě pro stupňující se spory s novým
polským řídícím učitelem Janem Adamczykem.
Odešel na odpočinek do Frýdku. Bydlel v dnes již neexistujícím emeritním domě pro kněze v sousedství poutního
chrámu Navštívení Panny Marie. Podle svých sil zde také
vypomáhal, především o poutích. Zemřel 8. února 1927 ve
svém frýdeckém bydlišti. Jako příčina úmrtí je v matrice
uvedena srdeční vada. O dva dny později se konal ve Frýdku jeho slavný pohřeb vedený arciknězem Josefem Bártou,
farářem z Dobré. Ostatky Antonína Matěje byly uloženy
na městském hřbitově, kde se dodnes nachází jeho hrob
s německým nápisem na náhrobku. Kněz Matěj odkázal ve
své poslední vůli 1 000 korun na sloužení jedné mše ročně
za svou duši v kostele v Mostech u Jablunkova a stejnou
částku na totožný účel v kostele v Řepištích.
David Pindur, Muzeum Těšínska

Kostel sv. Hedviky v Mostech u Jablunkova a nová fara
postavená v období působnosti faráře Antonína Matěje na snímku pořízeném kolem r. 1900, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego

Hrob P. Antonína Matěje na frýdeckém hřbitově, foto autor

Informace pro občany
Nemocnice Frýdek – Místek, p.o. a Nemocnice Třinec,
p.o. patří mezi krajské nemocnice, které jsou zapojeny do
portálu Transmise.
Tento elektronický systém zrychluje výměnu informací
mezi krajskými zdravotnickými zařízeními – nemocnicemi
a ambulancemi, část portálu umožňuje také pacientům
bezpečně přes internet nahlédnout do vlastních zdravotních záznamů a dokumentace. Poskytovatelům zdravotních služeb umožňuje elektronické předávání informací, například žádost o vyšetření, výsledky vyšetření, propouštěcí
zprávy, žádanky aj. Webová aplikace umožňuje občanům
přes internet nahlédnout do svých zdravotních záznamů
(propouštěcí zprávy, ambulantní zprávy, nálezy EKG aj.)
vedených v nemocničních informačních systémech krajských nemocnic v Opavě, Krnově, Havířově, Karviné, Třinci

a Frýdku – Místku. Pacienti z našeho regionu se mohou
registrovat na recepci Nemocnice ve Frýdku – Místku nebo
na příjmovém oddělení nemocnice Třinec. Poplatek činí
200,- Kč za registraci v každém zdravotnickém zařízení.
Portál je velmi dobře zabezpečen, přístup je umožněn jen
pacientům nebo ověřeným zákonným zástupcům, kteří
mohou nahlédnout jen do svých zdravotních záznamů
nebo záznamů osob, jejichž jsou zákonnými zástupci.
Vedení Moravskoslezského kraje předpokládá, že časem by se do tohoto krajského systému mohla zapojit
i jiná zdravotnická zařízení regionu. Více informací o portálu Transmise a možnostech připojení zájemci najdou na
http://transmise.msk.cz.
Ing. Tomáš Stejskal,
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku
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Základní a mateřské školy Regionu Slezská brána
získají přes deset milionů korun
V loňském červnu vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání projektů formou zjednodušeného vykazování, která
umožňuje mateřským a základním školám
vybrat si z celé škály tzv. šablon a získané
peníze investovat do zlepšení personální
situace, vzdělání pedagogů či extrakurikulárních aktivit dětí a žáků.
V MAS Slezská brána stejně jako ve většině dalších místních akčních skupin vznikla
souběžně na popud ministerstva pozice manažera animace škol a školských zařízení. Cílem je pomoci školám s administrací projektu, a provést je celým
procesem podávání žádosti, realizací projektu i podáváním
zpráv o plnění projektu. Místní akční skupiny Slezská brána
poskytuje tuto službu mateřským a základním školám na
svém území zcela zdarma.
Všech třináct základních a mateřských škol ve Slezské
bráně využilo možnosti požádat o dotaci, jejíž objem se
liší podle počtu dětí a žáků. Naše školy a školky obdrží
od zhruba půl milionu až po téměř dva miliony korun na
jeden subjekt, celkově pak více než deset milionů korun.
Některé začaly s podporou měst a obcí RSB projekt realizovat již od loňského září, další se připojily začátkem
letošního roku, posledních několik škol a školek začne
s realizací letos v létě.

Mateřské školy většinou využily především možnosti
zaměstnat za získané peníze chůvu pro dvouleté
děti. Jejich cílem je vyjít vstříc potřebám rodičů a umožnit přijetí většího počtu těchto
dětí. Rodiče předškolních dětí pak budou
mít ve většině školek možnost účastnit se
pravidelných setkání s logopedy, psychology a dalšími odborníky na témata spojená
s přechodem dětí na základní školu.
Na základních školách bude probíhat intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako
je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti
žáků, výuka cizích jazyků a inkluze. Jedná se o oblasti, ve
kterých dlouhodobě naše školy a jejich žáci vykazují ve
srovnání s jinými evropskými státy velké rezervy. Dále je
v rámci projektu často využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na vyučování pro žáky ohrožené
školním neúspěchem a zakládají se čtenářské kluby a kluby
zábavné logiky.
Délka projektů je jednotně nastavena na dva roky,
v době jejich ukončení Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy počítá s vyhlášením následné výzvy s pracovním názvem Šablony II. I během příštích let má Místní
akční skupina Slezská brána v plánu podporovat školy ve
snaze připravovat a řídit si projekty nadále vlastními silami.
Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Nový vzhled a poslání internetových stránek
Regionu Slezská brána - www.slezskabrana.cz
V loňském roce přistoupil dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána (DSO RSB) ke změně vzhledu svých
internetových stránek. Měl k tomu dva důvody. Jednak
byly původní stránky již zastaralé, jednak chtěl umožnit,
aby byly více než dříve využívány pro propagaci různých
akcí, které se v obcích konají. Mělo jít především o události
z oblasti kultury. Také proto se nová tvář stránek měla
odlišovat od standardního vzhledu obecního webu. Na
doprovodných fotografiích pro úvodní strany prezentující
členské obce se proto nacházejí především přírodní motivy
nebo zajímavé kulturní objekty.
Nové stránky byly zprovozněny počátkem druhé poloviny loňského roku pro původních devět obcí Regionu
Slezská brána. Během prázdnin a na počátku září však byly
rozšířeny také pro dalších sedm nových obcí z okolí řek
Morávky a Mohelnice. Slouží tak 16 obcím, které jsou reprezentovány svými znaky v horní liště úvodní stránky, kde
se lze kliknutím na znak příslušné obce připojit přímo
na její web. Zájem o zveřejňování informací ze strany obcí
pomalu stoupal. V prosinci 2016 a v lednu 2017 již narostl
na požadavek zveřejnit více než 20 aktualit za každý měsíc.
Tyto požadavky se realizují formou článků, které obsahují
krátký text, doprovodnou fotografii a jako přílohu také

plakát k akci, kde se nacházejí všechny ostatní informace.
Jde, jak bylo zamýšleno, především o aktuality týkající
se kulturních akcí – přednášek, besed, koncertů, výstav,
divadelních představení apod. Zveřejněny mohou být však
i jiné společenské akce, o jejichž uvedení obec požádá.
Články jsou na webu přístupny v odkaze „Aktuality“
(v horní liště) a čtyři nejaktuálnější jsou zviditelněny přímo
na úvodní stránce pod lištou s logy obcí. Celkový přehled
aktualit lze zobrazit také kliknutím na velkou čtvercovou
ikonu „Kalendář akcí“ v pravé dolní části obrazovky. Stav
obrazovky po rozkliknutí této ikony je uveden na obrázku. Když je akce již realizována, přesune se článek o ní
automaticky do pododkazu „Aktuality“ / „Archiv článků
k aktualitám“ a web tak slouží zároveň jako archiv. Ten
ke konci ledna obsahoval 45 článků.
Pro zveřejňování informací hromadnějšího charakteru
– např. měsíční programy, celoroční výstavní plány atd. –
slouží odkaz „Výstavy a programy kulturních zařízení“
v horní liště menu.
Kromě toho jsou na webu zveřejňovány informace
o akcích pořádaných přímo dobrovolným svazkem obcí.
V tomto smyslu jde především o krátké reportáže ze sportovních a vědomostních soutěžích pro žáky škol nebo
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Pro zájemce o videoreportáže natočené v regionu
Slezská brána slouží v pravé
dolní části úvodní obrazovky velká ikona „Regionální
TV zpravodajství“. Po jejím
odkliknutí dojde k přepojení
na specializovaný web pro
videoreportáže provozovaný
Českou regionální TV (CRTV),
a to přímo do sekce věnované regionu Slezské brány,
který byl již rozšířen o nové
obce. Za několik posledních
let je na portálu CRTV již nashromážděno z našeho regionu několik set reportáží. Ta
nejaktuálnější je samozřejmě
zobrazena
na prvním místě.
Nový vzhled internetových stránek www.slezskabrana.cz s prezentační fotografií pro
Zde
se
zveřejněné
reportáže
Město Vratimov (je na ní opravená historická vodárenská věž) po rozkliknutí kalendária
s aktualitami (stav k 7. 2. 2017 pro měsíc únor). Zeleně podbarvené dny upozorňují na z DSO RSB věnují především
sportovním a vědomostním
navedení informace o nějaké akci k tomuto dni.
soutěžím. Podle doprovodných informací mají obvykle několik tisíc zhlédnutí.
z vědomostních soutěží pro seniory. Ty jsou dostupné
Co dodat? Je zbytečné dále tento web popisovat.
přes odkaz „Archiv akci DSO RSB“ nacházející se opět
Kdo má zájem, udělá dobře, když si stránky www.slezv horní liště. Jde o články obsahující především výsledky
skabrana.cz otevře a blíže se s nimi seznámí. Jejich
těchto soutěží, popř. propozice a několik doprovodných
informační přínos spočívá přinejmenším v umístění přehlefotografii – nejčastěji vítězů. Nachází se tady již kompletní
du kulturních akcí v celém regionu a přímého odkazu na
soubor článků o všech akcích školního roku 2015/2016.
sekci videoreportáží ze všech obcí, včetně těch pořízených
Články o akcích letošního školního roku jsou zveřejňovány
přímo DSO RSB.
postupně, tak jak akce probíhají.
Ing. Miroslav Lysek,
V horní liště je také odkaz „Centrum společných sluprojektový manažer dobrovolného svazku
žeb“, který slouží stejnojmennému projektu realizovanému
obci Region Slezská brána
od července 2016 v našem dobrovolném svazku obcí.
V něm nalezne zájemce například přehledy veřejných služeb pro občany, informace o akcích v rámci tohoto projektu a také si zde může stáhnout v pdf verzi Zpravodaj
centra společných služeb.

Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném
prostředí firem, s tím přichází projekt Vzdělávání praxí
Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným
na pracovním trhu zvýšit jejich úroveň kvalifikace a tím se
na trhu práce snadněji uplatnit.
Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou
úrovní kvalifikace, uchazečům o zaměstnání, rodičům na/
po rodičovské dovolené nebo například lidem nad 50 let.
Zájemci o vzdělávání praxí si následně vybírají z nabízených
pozic jednotlivých firem, kde pak také samotnou praxi pod
vedením zkušeného mentora absolvují. Kromě získaných
zkušeností přináší projekt účastníkům také případnou možnost budoucího uplatnění v dané firmě.
Na druhé straně se do projektu zapojují firmy z celé
České republiky (tzv. poskytovatelé vzdělávání praxí),
kteří vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak účastí na projektu vyzkouší potencionálního zaměstnance

v praxi, ověří mentorské schopnosti svých zaměstnanců
a získají kompenzaci vynaložených nákladů na vzdělávání
praxí.
Pro veškeré dotazy, individuální poradenství a případnou pomoc s registrací jsou uchazečům, účastníkům i poskytovatelům vzdělávání praxí ve všech krajích k dispozici
Regionální projektoví manažeři.
Uchazeči o účast v projektu a firmy se mohou hlásit na
www.vzdelavanipraxi.cz. Další informace naleznete také na
facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí
a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
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Centrum společných služeb v roce 2016
Centrum společných služeb (CSS) je
servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí v území Regionu
Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst
a obcí „Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat do 31. června 2020.

RSB do realizace projektu MAP. Zde jde
např. o aktivity ZŠ a MŠ Řepiště a ZŠ a MŠ
Raškovice.
Společný nákup energií
- společný nákup el. energie a plynu
na období 2017-2018 na Komoditní burze
Praha pro 7 členských obcí DSO: Šenov, Paskov, Řepiště,
Vratimov, Sedliště, Václavovice a Žabeň. Nákup se uskutečnil přes prostředkovatelskou společnost eCENTRE,
a.s. v listopadu 2016. Výsledkem je úspora obcí oproti
minulému období.
Nákup elektřiny: Úspora činí: 428 328,84 Kč
Nákup plynu: Úspora činí: 1 973 157,91 Kč

Aktivity Centra v roce 2016
Den regionů RSB a Olešná
- akce proběhla 24. září. CSS se podílelo na přípravě
a realizaci. Po ukončení akce provedlo CSS dotazníkové
šetření mezi starosty obcí. Z šetření vyplývá, že akce byla
úspěšná a je zde požadavek konat tuto akci i v dalších
letech. Oproti předchozímu ročníku byl Den regionů 2016
rozšířen o aktivní účast nových členů RSB (obce v okolí
řeky Morávky).

Strategický plán DSO RSB
- tvorba nového strategického plánu DSO na období
2016-2020 jako významného strategického rozvojového
dokumentu pro celé území RSB. Může sloužit jako dokument pro zdůvodnění žádosti o dotace, které vyžadují
vazbu na regionální strategie, obzvláště tam, kde obec
nemá svůj samostatný strategický plán. Tak se stalo již
u projektu, do kterého se zapojilo město Paskov. Jde
o projekt přeshraniční spolupráce mezi Paskovem a polskou obcí Pszczyna.
Aktualizace webových stránek
- v souvislosti s přistoupením sedmi nových obcí byla
doplněna grafická podoba webu www.slezskabrana.cz.
Znaky obcí odkazují zároveň na jejich stránky. Web RSB
má v průměru okolo 200 návštěv za měsíc. Internetové stránky slouží k systémovému zveřejňování výsledků
soutěží (sportovních i vědomostních) a také k propagaci
kulturních a společenských akcí konaných v jednotlivých
obcích. Jen za prosinec 2016 až leden 2017 jich zde bylo
zveřejněno okolo čtyřiceti. Jsou zde rovněž informace
o pracovní cestě zástupců DSO Region Slezská brána
do Norska.

Jednání se školskými zařízeními
- aktivita CSS vedoucí ke zpracování detailu aktivit
škol pořádaných ve šk. roce 2016/2017 (sportovní a vědomostní soutěže v rámci rozšířeného DSO). V plánu je
nyní zařazeno 6 sportovních akcí a 3 vědomostní soutěže. Cyklus sportovních akcí se tak rozšířil z původních
čtyř o dvě nové. Do spolupráce v této oblasti se aktivně zapojily i školy z nově přijatých obcí – především základní škola Raškovice, která se ujala organizování hned
dvou sportovních akcí. V rámci komunikace se školami
probíhá také zapojování škol nebo jejich učitelů z DSO

Školení pro práci s Portálem vhodného uveřejňování
- z podnětu obce Vyšní Lhoty bylo realizováno školení
pro starosty a úředníky obcí DSO RSB pro práci s Portálem
vhodného uveřejňování. Školení proběhlo 1. listopadu 2016
v komunitním centru v Paskově. Seminář spojil užitečné
s příjemným vzhledem k vyčíslené úspoře 29 600,- Kč
oproti běžné ceně podobných školení.
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- Propagace řemeslníků, výtvarníků a kulturních zařízení, která se v současné době zaměřuje především na
propagaci kulturních akcí prostřednictvím jejich zveřejňování na webu DSO
- Po aktuálním schválení (14. 2. 2017) bude se zapojením CSS probíhat realizace projektu „Vzájemnou spoluprací ke vzájemnému poznání Pszczyna – Paskov“. Přestože
nositelem projektu je Město Paskov, předpokládá se, že
v propagačních materiálech budou zmíněny i atraktivity
jiných obcí. Podstata projektu spočívající v rozvoji paskovského zámku jako regionálních kulturního, společenského
a vzdělávacího centra dává projektu regionální význam
také z tohoto hlediska.
- Pokud bude na březnovém zasedání starostů schváleno pořádáni Dne regionu Slezská brána a Olešná 2017
započne se s přípravou také tohoto projektu.

Sportovní soutěže pro žáky základních škol
- v této oblasti proběhly tři soutěže, dvě z nich
v prosinci 2016 a jedna v lednu 2017. 14. prosince
se nejprve uskutečnil turnaj v minivolejbale pro žáky
1. stupně, který organizovala ZŠ Raškovice. Zúčastnilo
se ho 31 dvoučlenných družstev z celkem šesti základních škol, které v závislosti na věku soutěžily ve třech
kategoriích. Ve dvou zvítězila družstva z pořádající ZŠ
Raškovice a v jedné družstvo ZŠ Nošovice. Těsně před
Vánocemi, 20. 12. 2016, proběhl v ZŠ Žabeň turnaj
„O šachového krále a královnu regionu Slezská brána“.
Při účasti 44 žáků z celkem 7 základních škol si z hlediska
týmů nejlépe vedli žáci ZŠ Václavovice. 27. ledna 2017
pak proběhl ve spolupráci základních škol Václavovice
(organizační zabezpečení) a Paskov (poskytnutí prostor
tělocvičny) turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené. Turnaje se
účastnilo celkem 9 škol, které vyslaly svá desetičlenná
družstva. I zde zvítězila ZŠ Václavovice. DSO Region
Slezská brána se na akcích podílel finančním příspěvkem na krytí většiny nákladů a celkovou koordinaci,
ke které patřilo přímé zajištění dopravy, videozáznamu
a následné propagace výsledků akce na webu. Detailní
výsledky všech uvedených akci jsou k dispozici na stránkách DSO v odkaze „Archiv akci DSO RSB“, pododkaz
„Sportovní soutěže 2016/2017“. Tamtéž se lze přes ikonu
„Regionální TV zpravodajství“ také přepojit na web společnosti CRTV, kde jsou k dispozici z uvedených akcí
videoreportáže.

CSS je kontaktním místem pro občany
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO.
Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat k projektům
uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS mohou občané obrátit
v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se
mohou obracet na CSS ve věci poradenství.
Kde nás najdete?
Centrum společných služeb
Nádražní 38
Paskov 739 21
Provozní doba CSS:
					

Po: 7.00 – 17.00
Út-Pá: 7.00 – 14.30

kontaktní osoba:
Vítězslav Klega (manažer CSS)
					
tel.: 601 333 773
					email: v.klega@seznam.cz
V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu Slezská
brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění
pravidelného přehledu veřejných služeb, informuje o svých
aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB
http://slezskabrana.cz v sekci Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje
a aktualizuje o čerstvé informace.
Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region
Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců:
Vítězslav Klega (manažer CSS),
			
Ing. Miroslav Lysek (specialista CSS)
			
Mgr. Tomáš Řeha (specialista CSS)

Akce a projekty plánované v roce 2017
V roce 2017 se počítá s realizací následujících projektů:
- Pořádání sportovních soutěží pro žáky ZŠ ve školním
roce 2016/2017. Zde budou dle plánu realizovány ještě tři
akce:
Branný závod žáků 2. stupně
Lehkoatletické závody žáků 2. stupně
Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně

Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz
v odkaze „Centrum společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“.

- Pořádání vědomostních soutěží pro žáky základních
škol a seniory ve školním roce 2016/2017, kde proběhnou
samostatné soutěže pro žáky 1. stupně, pro žáky 2. stupně
a pro seniory.
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Naši nejmladší
Jako každoročně se naší nejmladší fotbalisté účastní
dlouhodobého turnaje „Krajské zimní ligy“, kterou pořádá
Krajský fotbalový svaz. Tato soutěž se hraje napříč dlouhou
fotbalovou zimní přestávkou od listopadu až do března,
a to formou turnajů. Během turnaje se hraje systémem
každý s každým. A poslední závěrečný turnaj se odehrál
v krásné sportovní hale v Raškovicích dne 18.03.2017 za
účasti 8 mužstev. Hrálo se formou 2 semifinálových skupin,
kdy se každé mužstvo setkalo s každým ve skupině a první
dva týmy ze skupin postoupily do závěrečného turnaje
mezi sebou, kde se utkaly o vítěze.
V první semifinálové skupině tým Řepišť narazil na
týmy: Starého Města, Kozlovic a Hlubiny.
Výsledky ve skupině
Řepiště : Hlubina		
4:0
Řepiště : Kozlovice		
5:0
Řepiště : Staré Město
6:0
Z prvního semifinále postoupily do finálové skupiny
týmy Řepišť a Hlubiny.
Druhá semifinálová skupina byla ve složení: Frýdek-Místek, Nebory, Brušperk a Fryčovice. Z tohoto semifinále postoupily do finálové skupiny týmy Frýdek-Místek a Nebory.
Finálová skupiny byla obsazena týmy Řepišť, Hlubiny,
Frýdku-Místku a Nebor. Zde se již spolu utkaly pouze týmy,
které spolu v semifinále nehrály. Výsledky Řepišť:
Řepiště : Frýdek-Místek
1:0
Řepiště : Nebory		
1:0

6. Staré Město		
7. Fryčovice			
8. Kozlovice			

3 body
2 body
0 bodů

V závěrečné tabulce turnaje skončil tým TJ Řepiště na
prvním místě s maximálním počtem bodů z 5-ti zápasů 15
a celkovým skórem 17:0. Za celý turnaj tým nedostal ani
jednu branku!!!!
Opět to byl výborný kolektivní výkon hráčů a vzorná
reprezentace jak oddílu, tak obce Řepiště. Na závěr nezbývá, než-li poděkovat: O. Zelinka, O. Šimský, M. Haft,
V. Matusík, V. Svoboda, M. Chwistek, M. Jeřábek, H. Bereš. Tým vedl trenér Zdeněk Svatonský.

A tak konečná tabulka turnaje je následující:
1. Řepiště			
15 bodů
2. Nebory			
10 bodů
3. Frýdek-Místek		
9 bodů
4. Hlubina			
6 bodů
5. Brušperk			
5 bodů

Běžky nebo pěšky
Už se stalo tradicí, že v zimních měsících pořádáme
tuto sportovní akci. Poslední dobou se stává, že se chodí
jen pěšky, tak tomu bylo i letos 25. února. Vybrali jsme
zajímavou lokalitu nedaleko od naší vesnice – řepišťský
odval, haldu, na kterou není běžný přístup.
Sešli jsme se jako obvykle u kapličky sv. Floriana.
Překvapení pro všechny si nachystal Tomáš Břenek, který
na start dovezl několik bílých holubů, které jsme si mohli
sami vypustit.
Trasa byla nenáročná asi 6 km. Cíl byl v restauraci Balkán, kde každý účastník dostal „smajlíka“ a občerstvení.
Této akce se většinou zúčastní hodně lidí s dětmi, tak
tomu bylo i letos, doufáme, že se Vám sobotní slunečné
odpoledne líbilo a těšíme se na Vás příští rok!
Za sportovní a kulturní komisi
Majka Bednářová
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Xl. ročník závodu o Pohár starosty
Po dvou letech jsme se konečně dočkali příznivých
sněhových podmínek a tak jsme mohli uspořádat v sobotu
18. února již tradiční závod v naší obci ve slalomu na lyžích
a ve snowboardu.
Startovalo se celkem v pěti lyžařských kategoriích
a v jedné kategorii snowboardu.
Pro všechny startující a fanoušky přijel autobus, který
nás dovezl na Zlatník, kde od 10 hodin začal závod.

Snowboard 1. místo: Šňupárek Štěpán
			
2. místo: Vlček Patrik
			
3. místo: Záruba Pavel
Chlapci startovali ve třech kategoriích
D1 1. místo: Filip Navrátil
		 2. místo: Jakub Koběrský
D2 1. místo: Václav Moravec
		 2. místo: Jiří Jedlička
D3 1. místo: Lukáš Kiš
		 2. místo: David Pavelka
		 3. místo: Jakub Tobola
Děvčata reprezentovala pouze ve dvou kategoriích.
D2 1. Karolína Kišová
		 2. Lucie Koběrská
		 3. Tereza Levá
		
D3 1. Karolína Navrátilová
		 2. Anna Tobolová
		 3. Klára Moravcová
Všichni byli odměněni cenami a medailemi. Všechny
děti dostaly sladkost na cestu zpět. Pro všechny účastníky
této sportovní akce byl uvařen výborný guláš v restauraci
Na hřišti, kde pokračovala zábava a hodnocení celého dne.
Děkuji moc naší sportovní a kulturní komisi – Jarce,
Lucce, Radkovi, Dájovi, Pavlovi za perfektní přípravu
a průběh docela náročné akce.
Budeme se těšit na další ročník.
Majka Bednářová

Jak to všechno tedy dopadlo?
Muži
1. místo: Dalibor Fajkus
			
2. místo: Ondřej Šimík
			
3. místo: František Tofel
Ženy
			
			

1. místo: Veronika Moravcová
2. místo: Petra Moravcová
3. místo: Milka Tichá

Jarní turnaj v badmintonu
Každoročně naše sportovní a kulturní komise vítá jaro
badmintonovým turnajem dvojic. Tento sport je velice oblíbený a tak v sobotu 18. března přišlo do naší tělocvičny
15 párů mužů a 7 párů žen.
Muži hráli nejdříve ve třech skupinách, z každé pak postoupili dvě nejlepší dvojice a další dvě dvojice s nejlepším
výsledkem. Hrálo se semifinále a finále.

Ženy hrály systémem každý s každým….
Turnaj probíhal ve sportovní pohodě, některé výměny
mezi hráči byly opravdu na vysoké úrovni.
Asi největším zážitkem byly finálové utkání.
Jak dopadlo tedy podvečerní hodnocení turnaje?
Muži
1. místo: Alf, Laryš
				
2. místo: Pikonský,Slobodník
				
3. místo: Radek, Dalibor
Ženy
				
				

1. místo: Tonička, Magda
2. místo: Šindlová, Kantorová
3. místo: Eva. Milka

Všichni, kteří se umístili na stupních vítězů, obdrželi
medaile a ceny a pro všechny účastníky byl připravený
menší dárek.
Chtěla bych moc poděkovat naší komisi za perfektní
průběh celodenní akce a těšíme se na podzimní turnaj
smíšených dvojic.
Majka Bednářová
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ROZLOSOVÁNÍ TJ ŘEPIŠTĚ
Rozpis - muži 1.B třída skupina C - roč. 2016/2017 - jaro
kolo den + datum čas

doma - venku

25.

So 27.5.2017 17.00 Řepiště - Loko. Petrovice "B"

26.

Ne 4.6.2017

15.

So 10.6.2017 17.00 Petřvald - Řepiště

14.

So 17.6.2017 17.00 Řepiště - Inter Petrovice

17.00 Nýdek - Řepiště

16.

So 25.3.2017 15.00 Řepiště - Věřňovice

17.

So 1.4.2017

15.30 Řepiště - Tošanovice

18.

So 8.4.2017

15.30 Dolní Lutyně - Řepiště

19.

So 15.4.2017 16.00 Řepiště - Jablunkov

20.

So 22.4.2017 16.00 Horní Suchá - Řepiště

21.

So 29.4.2017 16.30 Řepiště - Raškovice

kolo den + datum čas

22.

Ne 7.5.2017

14.

So 15.4.2017 16.00 Lokomotiva - Řepiště "B"

23.

So 13.5.2017 16.30 Řepiště - Hnojník

12.

So 22.4.2017 16.00 Hrabůvka - Řepiště "B"

24.

So 20.5.2017 17.00 Lučina - Řepiště

13.

Ne 30.4.2017 16.30 Řepiště "B" - Hrabová

Rozpis - muži "B" – roč. 2016/2017 - jaro

16.30 Smilovice - Řepiště

doma - venku

Po datu 30.4.2017 bude známo další rozlosování podle umístění v tabulce.

Seniorské okénko

Tak jsme se konečně dočkali, jaro je tady. Sluníčko
se snaží co může, aby nás rozehřálo a my si ho můžeme
patřičně vychutnat a nabrat síly do dalších dnů. A sem tam
nějaký ten pozdní mrazík nám už vadit nebude.
V letošním roce jsme zahájili činnost našeho Klubu
seniorů lednovým společenským večírkem. V měsíci únoru
jsme obdrželi pozvání od seniorů z Paskova na večírek,
a tak někteří z nás byli 21.2. pochovat basu. Prožili jsme
příjemný večer v přátelském prostředí.
Hned 23. února jsme si udělali malý výlet do Ostravy,
kde jsme si v Ostravském muzeu prohlédli výstavu Korunovačních klenotů. Sešlo se nás celkem 29 a obdivovali
jsme krásu všech vystavených exponátů.
V sobotu 11.3. se konal již druhý Čaj o páté, který jsme
se rozhodli uspořádat na základě velkého zájmu v listopadu
loňského roku. Tento večírek však neměl velkou návštěvu,
pouze 54 hostů. Děkujeme všem, kteří nám pomohli večí-

rek uspořádat a také Hance Mindekové a Verči Moravcové
za zajištění občerstvení.
Další akce byla 29. března exkurze do Pivovaru Radegast v Nošovicích, o kterou byl velký zájem. Prohlédli jsme
si výrobu i expedici piva, také jsme provedli ochutnávku,
což všichni chválili. Pak jsme se zastavili ve Frýdku-Místku na polední menu a zpět jsme se domů vraceli místní
dopravou. Hezky prožitý den.
Připravujeme:
20. 4. 2017 čtvrtek – již tradiční bowlingový turnaj
v Rakovci, sraz bude ve 13.30 hod. Dobrou náladu s sebou.
28. 4. 2017 pátek – od 15.00 – 17.00 hod. proběhne
v kině v Paskově další soutěž Křížem krážem Slezskou branou. Letos je připravena změna, nebude soutěž znalostí,
nýbrž družstvo musí představit svou obec – město. Přijďte
proto v hojném počtu podpořit naše zástupce.
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12. 5. 2017 pátek – zveme Vás na výroční členskou
schůzi spojenou s oslavou Dne matek. Začátek v 15.00
hodin v tělocvičně.
25. 5. 2017 čtvrtek – pořádáme již tradiční smažení
vaječiny u hasičské zbrojnice. Sraz bude ve 14 hodin,
vezměte s sebou dobrou náladu a 3 vajíčka na osobu.
Ostatní zajistíme.
8. 6. 2017 čtvrtek – celodenní zájezd – navštívíme zámek v Karviné-Fryštátu, chráněnou kulturní památku ČR.
Empírový zámek, sídlo Piastovců, později hrabat Larisch-Monnichů. Odjezd z Rakovce 8.45, od OÚ 9.00. Cena

zájezdu 150 Kč. Po prohlídce je zajištěn oběd (platí každý
sám), dále budeme pokračovat do Polska – Zahradnictví
Pudelek Pisarzowice, kde si prohlédneme areál a můžeme
nakoupit nějakou krásu do našich domovů.
22. 6. 2017 čtvrtek – zájezd na Lysou horu. Jede se
z Řepišť z konečné autobusů přímo bez přestupu až na
Lysou. Odjezd v 9.00 hod.
Pokud máte zájem o některou z akcí, hlaste se u důvěrnic.
Výbor Klubu seniorů

Badmintonové turnaje pro děti
V únoru i březnu jsme pro děti a mládeže připravili
2 badmintonové turnaje v různých věkových i výkonnostních kategoriích.
V únoru se řepišťské děti umístily takto: V kategorii nejmladších členů z 12 přihlášených dvojic se nejlépe umístily
děvčata Hanka Hynčicová a Hanka Tichopádová a to na
krásném 2. místě. Těsně pod bednou na 4. místě skončili
Honza Kukučka a Kuba Konečný. 8. místo vybojovaly Barunka Fuzia a Anetka Welserová. V kategorii mírně pokro-

čilých ze 17 přihlášených družstev se na krásném 5. místě
umístili kluci Tomáš Bortel a Tonda Hynčica, na 14. místě
skončily Kateřina Šťastná a Nikol Svobodová. Poslední
nejstarší a nejzkušenější skupina nadějných badmintonistů
hrála v počtu 14 družstev. Řepišťští měli zastoupení tří
dvojic. Nakonec Danek Pětroš a Nikola Pětrošová vybojovali 7. místo, Richard Gemrot a Robin Dorotík 10. místo
a sestry Jana a Petra Polachovy 13. místo. Celodenního
turnaje se zúčastnilo 84 hráčů.
V neděli 26. března jsme hráli badminton pouze
v kategorii mírně pokročilých a pokročilých hráčů a i tak
děkujeme za hojnou účast a to 56 hráčů. Obě kategorie
jsme ještě rozdělili na 2 skupiny dle věku. A jak to všechno
dopadlo pro řepišťské hráče? V kategorii mírně pokročilých z 10 přihlášených družstev vybojovali 2. místo Antonín Hynčica a Tomáš Bortel a 4. místo Nikol Svobodová
a Kateřina Horkelová.
V pokročilých hráčích na 3. místě skončily děvčata
Jana a Petra Polachovy a na 6. místě Vojtěch Kotyz a Jakub Zetek. I té nejstarší a nejzkušenější kategorii řepišští
vybojovali medaili a to 3. místem pro dvojici Daniel Pětroš
a Richard Gemrot. Blahopřejeme medailistům a děkujeme
všem ostatním hráčům a hráčkám za skvělé výkony, moc
jste nás potěšili :). Děkujeme Obci Řepiště za finanční
podporu a rodičům za vytvoření bezvadné atmosféry. Těšíme se v květnu na nejmladší kategorii.
Marcela Grácová a tým trenérů.
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Prodej papírových jízdenek u řidiče končí 1. 4. 2017
Od 1. dubna končí doplňkový prodej jízdenek
u řidičů ve vozidlech ostravského dopravního podniku.
Po zavedení nových elektronických forem jízdného
přestal být využíván.
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče byl od zavedení
určen jako nouzový způsob pořízení jízdenky v případech,
kdy nebyla v dosahu jiná možnost v podobě jízdenkového
automatu nebo např. novinového stánku. Největší rozkvět
tohoto způsobu prodeje byl v dobách, kdy řidiči prodávali
až šest konkrétních druhů jízdenek.
V posledních sedmi letech pak byla v doplňkovém
prodeji jízdenek nabízena pouze 60minutová jízdenka,
aktuálně za 35 Kč a její zlevněná verze za 20 Kč, tedy
v cenách o 5 Kč vyšších než v předprodeji.
S postupným zaváděním nových modernějších způsobů pořízení jízdenek je však zaznamenáván trvalý pokles
zájmu o nákup jízdenek u řidiče. První znatelný útlum nastal
po zavedení SMS jízdenek v ostravské MHD v roce 2009.
Mnohem výrazněji se však útlum projevil po sérii tarifních
změn, jako byly zavedení úhrady jízdného prostřednictvím

ODISek v roce 2015, zavedení bezplatné přepravy pro
cestující starší 65 let a především akceptace platebních
karet od poloviny roku 2016. Od té doby je zájem o pořízení
jízdenky v doplňkovém prodeji u řidiče tak nízký, že náklady
na jeho provozování výrazně převyšují jeho přínosy.
Prodej jízdenek u řidiče klesl v porovnání s údaji před
zaváděním novinek o neuvěřitelných 94 %. „V přepočtu
dnes jeden řidič prodá průměrně třetinu jízdenky za směnu.
To je opravu velmi málo. Je to důkaz toho, že se modernější formy platby jízdného ujaly, což nás velmi těší“, uvedl
k tématu ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys
s tím, že doplňkový prodej u řidiče je nyní vedle již existujících plnohodnotných náhrad zbytečný.
„Výhodou nových forem rychlého nákupu jízdenky
prostřednictvím platebních karet je mimo jiné zajištění
plynulosti, a tím i kvality provozu MHD. Přeci jen musíme připustit, že prodej jízdenek u řidiče občas způsobil
nepříjemné zdržení spoje“, dodal Daniel Morys na závěr.
Tisková zpráva: 3. 3. 2017 (10:45 h)
Dopravní podnik Ostrava a.s. • www.dpo.cz

Obec Václavovice a Klub českých turistů Horní Datyně zve všechny příznivce
turistiky a cyklistiky na 31. ročník

POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC
CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ BRÁNA
PŘESPOLNÍ BĚH
v pondělí 1. května 2017
Prezentace:		
7:30 – 9:00 hod.
školní družina Václavovice
				
Pěší trasy:		
5 km 			
„Pohádkový les“ Ryninka
							17 km 		Kotulova dřevěnka Havířov
				
Cyklojízda:		
20, 40, 60 km
Technické muzeum Petřvald
				
Běh: 			
15 km			
průběžný start směr Havířov
--------------------------------------------------------------------------------------------				
Občerstvení:
řízky, langoše, guláš, pivo, limo, káva, koláče
				

Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospělých osob!
Účast na vlastní nebezpečí!
kontaktní osoba Aleš Toman, tel. 602 135 092, ales.toman@seznam.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
13. 4.		

velikonoční prázdniny

22. 6.		
			
			
			
			

21. 5.		 turnaj BADMINTON pro děti
			 - pouze pro přihlášené
			 - tělocvična Řepiště
21. 6.		 výlet ZŠ Řepiště
			 - pro děti – poznáváme obce Slezské brány

HURÁ PRÁZDNINY ŘEPIŠTĚ
- bezpečnostní akce pro děti
- akce pro děti předškolní i školní
- od 14:00 hod okolí Osvětový dům,
za deště tělocvična Řepiště

Podrobnější informace o akcích naleznete na www.
ddmvratimov.cz.

Závody budou probíhat v sobotu 6. 5. 2017 od 9:00 do cca. 17:00 ve venkovních prostorech kolem
tělocvičny a tenisových kurtů, přijďte se podívat a zažijte tu pravou atmosféru Rally závodů v devíti
rychlostních zkouškách se skutečnými modely Rally vozů na modelové trati postavené k tomuto účelu.

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace a Sdružení rodičů vás zve na

Pálení čarodějnic
dne 29. 4. 2017 od 15:30 hodin
Program:

ve venkovních prostorách u tělocvičny

- zábava s Hopsalínem
- soutěž o nejhezčí rodinné koště
- malování na obličej
- pálení čarodějnic
- opékání párků
Občerstvení zajištěno
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do tělocvičny.
Prosíme rodiče, aby si vzali jehlice na opékání párků.
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Vítání občánků
V neděli 26.3.2017 jsme
v zasedací místnosti osvětového domu slavnostně přivítali nové občánky naší obce:
Andreje, Jakuba, Davida,
Jakuba, Felixe, Sáru, Tomáše,
Nelu, Lily a Adélu. Součástí
slavnostního odpoledne bylo
malé vystoupení plné písniček
a básniček, které předvedly
děti z MŠ pod vedením paní
učitelky Jany Nožičkové, hrou
na flétnu vítání občánků doprovázela paní učitelka Pavlína Skybíková. Slavnostní okamžiky zachytila fotoaparátem
slečna Michaela Petrošová. Po
slavnostním podpisu rodičů do
pamětní knihy obce obdržely
děti pamětní list, stříbrnou medaili se znamením zvěrokruhu,
dárky vytvořené paní Lucii Volnou a maminky kytičku. Všem
zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.
Jaroslava Bezecná, DiS.,
místostarostka

21

č. 139

www.REPISTE.eu

Jubilanti

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

VÝVOZ SEPTIKŮ
A ŽUMP – 8 m³
Fa Ivan Buš

Blahopřejeme jubilantům
v měsících květen - červen
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

Na Hermaně 301/16, 739 32 Vratimov
E-mail: muj.cuc@seznam.cz, Mob.: 792 304 517
Po dohodě SO + NE

Květen
Vítězslav Kubenka
Anděla Bednářová
Jarmila Špetíková
Anna Kožušníková
Zdenka Bednářová
Zdeňka Kroviářová
Helena Kubošová
Lenka Henychová
Roman Král

KOVOVÝROBA ‐ ZÁMEČNICTVÍ
PLOTY NA KLÍČ

Jiří Slaný
Josef Fluxa
Ivana Skočovská
Ivana Pavlasová
Iveta Černochová
Šárka Rosívalová
Oldřiška Kupková
Marcela Jurečková
Jana Marenčáková

 VÝROBA:
o zábradlí na schody, balkony
o brány, branky na přání, doplňky

 MONTÁŽE:
o Ploty pletivové, svařované panely, betonové, s plotovkami.
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu.

 PRODEJ:
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY

Červen
Libor Kostelný
Bohumil Sládeček
Eva Šodková
Milan Drienovský
Pavla Ramíková
Jaromíra Šnajdrová
Antonín Jaskiewicz
Dagmar Hrušková

o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY ‐ www.THUJA.cz

Miroslava Ferfecká
Zdeněk Vaštyl
Petr Šnapka
Milan Janša
Lenka Dostálová
Marie Divišová
Tomáš Břenek
František Vitásek

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ TEL: 722 550 000
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

GARÁŽOVÁ VRATA

 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ
 Včetně montáže

 www.VRATA‐OSTRAVA.cz
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

••

POTŘEBY PRO CHOVATELE

Narodili se:

WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ

 napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání
 klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce

První občánci roku 2017
Lily Kolibáčová - leden
Adéla Slívová - únor

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po‐pá 8‐15 hod.

••

Rozloučili jsme se
se zesnulými:

Ladislav Hrdlička - únor
Markéta Bolfová, Anna Lehkoživová - březen
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

www.kominictviostrava.cz KONTROLA KOMÍNOVOU KAMEROU

Dřevěné, hranaté brikety RUF, bukové
za cenu 44,‐ Kč/10 kg

Vynikající výhřevnost, minimální popelnatost, dobrá skladovatelnost
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538, e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení PÁRTY STANY
o rozměrech 6 x 12 m, 6 x 8 m, vhodné na rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538, e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz
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Prázdniny v ŘEPIŠTÍCH

}

TERMÍN:

				
				

24. 7. – 28. 7. 2017
31. 7. – 4. 8. 2017
7. 8. – 11. 8. 2017

KDE:		

Tělocvična Řepiště, Mírová 555

CENA:
				

(obědy, 2x denně svačina, pitný režim, kvalifikovaní vedoucí)

VĚK:		

denně od 8:00
do 16:00 hod.

180,- Kč/den

Od 5 do 10 let

PROGRAM: Program začíná v 8.30, scházíme se v hale TĚLOCVIČNY již od 7.30 hod. a končíme v 16.00 hod.
				
V průběhu tábora máme pro děti připraveny zábavné hry, soutěže, výlety do přírody.
S SEBOU:

Přezůvky, sportovní oblečení do haly i pro venkovní pobyt, obuv do přírody.

Přihlášku je možno od 29. května 2017 vyplnit na Obecním úřadě v Řepištích. Dítě je zaevidováno jako
účastník tábora po úhradě zálohy a odevzdání řádně vyplněné přihlášky. V případě neuhrazení doplatku
do stanoveného termínu bude přihláška automaticky zrušena a místo bude uvolněno jinému dítěti.

UPOZORNĚNÍ: V případě nemoci či jiné absence dítěte v průběhu tábora se za dny neúčasti dítěte bude
vracet 50,- Kč/den. Prosíme rodiče, aby dětem nedávali s sebou žádné cennosti a drahé oblečení.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

Jaroslava Bezecná,DiS., místostarostka, tel.: 558 671 925, mob: 724 17 86 56
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