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Některé aktivity pro seniory jsou v Řepištích v letošním 
roce spolufinancované podobně jako loni z prostředků 
Moravskoslezského kraje. Jde o  zahrnuté do projektu 
„V klidu a v pohodě II“. Po nutném odkladu způsobeném 
koronavírovou situaci na jaře se projekt rozběhl s určitým 
zpožděním až na přelomu srpna a září. Shodou okolnosti 
jej zahájily dva zájezdy.

V pátek 28. srpna se 
uskutečnil zájezd na Tě-
šínsko a do blízkého slo-
venského příhraničí. Do-
poledne jsme navštívili 
novou stálou expozici „Pří-
běh Těšínského Slezska“, 
který nám přiblížil dějiny 
tohoto území od pravěku 
až po současnost. Výstava 
nabízí bohatý a velmi pů-
sobivě instalovaný soubor 
vystavených sbírkových 
předmětů, který doprová-
zel zajímavý výklad prů-
vodce. Každý z účastníků 
si tak mohl rozšířit své po-
znatky o území Těšínského 
Slezska, ke kterému histo-
ricky patří i Řepiště. Spo-
lečná fotografie před no-
vým památníkem u vchodu 
do hlavních výstavních 

prostor Muzea Těšínska na ulici Hlavní v Českém Těšíně, 
který připomíná 28. srpen 1920, kdy byly z našeho sou-
časného pohledu před 100 lety stanoveny na Těšínsku 
hranice Československa a Polska, byla potvrzením určité 
patetičnosti celé návštěvy. Na oběd jsme pak odjeli do 
hotelu Pod Akáty v Dolní Lomné, kde jsme zároveň navští-

Zájezdy řepišťských seniorů  
v rámci projektu „V klidu a v pohodě II“

dějí z Řěpišť a nejbližšího okolí, neboť toto bylo v přede-
šlých letech zanedbáno. Ale už dnes je možné vidět pobí-
hat alespoň pár mladých Řepišťských  fotbalových 
nadějí a   z  tohoto mám opravdovou radost, stějně jako 
třeba z nově zrekonstruované kabiny rozhodčích. A  ko-
nečně po 30 letech  došlo i na generální opravu  sprch, 
kde byly sprchy rozděleny na domácí a pro hosty a kom-
pletní  rekonstrukci včetně vytápění, které v minulosti chy-
bělo. Dále v areálu došlo k nátěru oplocení, doplnění oplo-
cení včetně funkční hlavní brány do areálu. Za toto 
všechno co jsme zvládli v době složitého coronaviru musím 
v první řadě poděkovat  vedení obce v čele s panem sta-
rostou Kožušníkem, sponzorům, všem dobrovolníkům 
z řad hráčů, fanoušků, funkcionářů, kamarádů a známých, 
kteří byli ochotni přiložit ve svém volnu ruku k dílu pro 
dobro věci a hlavně pro oddíl kopané. Jsem přesvědčen, 
že toto nejsou nadlouho poslední úpravy a opravy v našem 
sportovním areálu. Proto doufám, že všem, kteří se na 
tomto podíleli a které jsem výše zmínil, to kluci splatí vzor-
nou reprezentací obce formou těch nejlepších sportovních 
výsledků a tím ještě více přispějí  k  propagaci a reprezen-
taci oddílu kopané a obce Řepiště. René Kurák
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vili v jeho bezprostředním sousedství Lomňanské muzeum, 
dřevěnici s expozici připomínající dřívější život zdejších 
obyvatel. Návštěvu - v lidově mluvě tohoto kraje - „gorol-
ského“ údolí v okolí říčky Lomné jsme využili nakonec také 
k prohlídce poutního areálu v Salajce s  kostelem, křížovou 
cestou i kapli Panny Marie Lurdské. Další dva cíle ležely 
již na česko-slovenské hranici. Nejprve jsme na české 
straně poznali nové návštěvnické centrum věnované his-
torii zdejšího vojenského opevnění a poté již na slovenské 
straně přírodní zajímavost – lom v osadě Megoňky, kde je 
možné vidět příklad tzv. „kamenných guli“. Jde o zvláštní 
pískovcové útvary, jejichž tvar věrně odpovídá uvedenému 
slovenskému pojmenování. Poslední sice předem neplá-
novanou zastávkou o to však větším bonusem, byla ná-
vštěva poutní kaple sv. Anny ve Staškově – osadě Jelitov. 

Druhý zájezd byl dvoudenní o víkendu 5. až 6. září.  
Proběhl ve ve spolupráci se Svatomichaelským pěveckým 
sborem a zaměřil se na poznání některých míst v Jesení-
kách a Rychlebských horách. Již cestou do cílového 
území jsme se stavili v Muzeu slezského venkova v Hola-
sovicích. Exponáty jsou zde umístěny v bývalém statku, 
spravovaném až do konce roku 1945 šlechtickým rodem 
Lichtenštejnů. Při pohledu na vystavené zemědělské stro-
je, domácí nářadí a jiné předměty, většinou z první polovi-
ny nebo z počátku druhé poloviny 20. století, padl na 
mnohé účastníky sentiment vzpomínek na své mládí. Již 
v Jeseníkách jsme pak poznali znovuobnovené poutní 
místo „Maria Hilf“. Svatomichaelský pěvecký sbor a sa-
mostatně také děvčata z Teatetu si v něm zazpívali. Bylo 
to před mši poutníků z nedalekých polských Glucholazů 

a tak se poděkování vystupujícím dostalo tentokrát nejen 
od ostatních členů zájezdu ale také od početné polské 
výpravy a osobně i od samotného kněze, který polské 
poutníky doprovázel. Následovalo další poutní místo – 
kaple sv. Anny v Horním údolí. Areál bývalého a v součas-
nosti obnovovaného místa není autobusem přístupný 
a proto nás čekala malá tura z nedalekého sedla, od roz-
cestníku „Prameny Opavice“, který leží na pomezí Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje. Obnova zříceniny 
kaple se skleněnou střechou připomenula loňskou návště-
vu Neratova, kde bylo architekty zvoleno podobné řešení. 
Vystoupení jak Svatomichaelského pěveckého sboru tak 
Teatetu  zde bylo téměř samozřejmostí. Následoval oběd 
ve Zlatých horách, který někteří spojili s krátkou prohlídkou 
města. Po něm jsme odjeli do nedalekého zlatokopeckého 
skanzenu s expozici hornické osady a zlalotorudných mlý-
nů. První den byl ukončen ubytováním, večeři a společen-
ským posezením v Ekocentru Rychleby v Bílém Potoce. 
V neděli jsme nejprve navštívili nedaleký Javorník se zám-
kem na Jánském vrchu. Při prohlídce jeho výstavních pro-
stor, včetně ojedinělé expozice dýmek, jsme se mohli se-
známit s některými osobnostmi, které ovlivnily život také 
na u nás. Příkladem je osoba Filipa Gottharda Schaffgot-
sche, biskupa sídlícího v druhé polovině 18. století na 
Jánském vrchu, který vysvětil také frýdecký poutní kostel 
Navštívení P. Marie. Velmi dobrá akustika zdejšího hudeb-
ního salonku byla pak výzvou ke krátkému zazpívání (sa-
mozřejmě se svolením průvodkyň zámeckými expozicemi) 
zpěvákům naši výpravy. Po obědu v Bílém Potoce jsme si 
odskočili do nejzápadnější obce českého Slezska 
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– Městyse Bílá Voda a navštívili místní hřbitov s hroby 
řadových sester, které byly v Bílé Vodě za bývalého režimu 
internovány. I tady si členové pěveckého sboru, symbo-
licky u sochy Krista, zazpívali. Poslání klidu a pohody to-
hoto zájezdu snad završilo i poslední navštívené místo – 
nově zrekonstruovaná secesní tančírna v Račím údolí. 

Podle svého rozhodnutí si jeho návštěvu zpříjemnil každý 
sám – zpěvem, kávou, zákuskem, výstupem na nedaleké 
vyhlídkové místo Čertovy kazatelny nebo kombinaci hned 
několika možných variant uvedené nabídky. 

Miroslav Lysek

Podobně jako pro loňský rok také pro rok 2020 vypsal 
Moravskoslezský kraj dotační program na podporu akti-
vit pro seniory. Obec Řepiště se jej rozhodla opět využít. 
Návaznost na obsah loňského projektu, o jehož aktivity 
byl zájem, potvrdil i název, který zůstal téměř stejný jako 
loni a přibylo k němu jen pořadové číslo vyjádřené řím-
skou číslici. 

Přestože nelze pominout zmínku o vlivu koronavirové 
pandemie na jeho realizaci a odložení některých aktivit 
z  jara až na podzim, zdá se, že vše s čím počítal, bude 
také nakonec realizováno. Co tedy projekt „V klidu a v po-
hodě II“ nabízí? Opovězme si chronologicky.

Zřejmě k nejoblíbenějším akcím patří zájezdy. Ty pro-
běhly na přelomu srpna a září na Těšínsko a do Jeseníků 
a jej jim věnován v tomto zpravodaji samostatný článek.

Od října do prosince je naplánováno uspořádáno ně-
kolik lekci „Základů práce na počítačích“, které v prosto-
rách základní školy povede opět paní Fridrichová. Na 
12. listopadu od 16:00 je připravena přednáška na téma 
„Péče o seniora v domácím pro-
středí“, která je samozřejmě urče-
na nejen samotným seniorům ale 
také těm, kteří se o ně starají. Pro-
běhne v sále Společenského domu 
U Máně a přednášet budou zá-
stupci spolku Podané ruce z Frýd-
ku-Místku. Na 20. listopadu byla 
z  jarního termínu přesunuta spo-
lečná akce seniorů a základní ško-
ly „Zdobení perníčku“. Zmínit je 
třeba také vybudování tzv. „Fit 
parků pro seniory“, a to jak v cen-
tru obce, tak v místní části Rako-
vec. Půjde o instalaci zařízení pro 
cvičení v přírodě (moderně wor-
koutové stroje), které mohou slou-
žit nejen seniorům. S instalaci se 
počítá do konce roku 2020.

Kromě těchto aktivit je vhod-
né zmínit i  některé další, které 
z podobného programu podporo-
vaného Moravskoslezským kra-
jem pořádá Město Paskov a  již 
byly nebo jsou otevřeny také se-
niorům z Řepišť. Z nich již probě-
hl 3. září v  herně restaurace 
U  Toma na Olešné Bowlingový 

turnaj seniorů. Šlo o 2. ročník turnaje o putovní pohár 
starosty Paskova, který opět vyhráli senioři z Vratimova. 
Jim patřilo vítězství v družstvech i pět ze šesti medaili 
v  kategoriích jednotlivců. Tu jedinou, která hájila čest 
ostatních zúčastněných seniorských klubů (Paskova, Ře-
pišť a Oprechtic) získala naše zástupkyně paní Valgová.  
Její hezký výkon ze dvou kol v počtu 192 bodů stačil na 
stříbrnou medaili v kategorii žen. Z paskovského projek-
tu ještě proběhne ve vratimovském kině 23. října ¨Vědo-
mostní soutěž seniorů“ (přímou organizaci zajišťuje Dům 
děti a mládeže Vratimov) a 10. listopadu v paskovském 
kině přednáška „Uprchlíci ze zabraného území v letech 
1938-1939“, při které se bude historička Muzea Těšínska 
Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. věnovat problematice emi-
grace Čechů z území obsazeného Polskem do Česko-
slovenska v hranicích tzv. 2. republiky. Přednáška by se 
přitom měla zaměřit především na dopad této problema-
tiky na Paskov a jeho blízké okolí.

Miroslav Lysek

Také letos probíhá několik akci pro seniory  
s podporou Moravskoslezského kraje


