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FOLKLORNÍ VYSTOUPENÍ
Srdečně Vás zveme na vystoupení folklorního souboru Paskovjanek,
zahraničního folklorního souboru SANGGAR „ANDIKA“ SEKOLAH BOGOR
RAYA z města Bogor v Indonésii a dětí Základní umělecké školy Vratimov.

15. 6. 2018 od 16.00 hodin
v sále společenského domu s restaurací „U Máně“
Máme pro Vás připraveno občerstvení, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás. Sportovní a kulturní komise
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 25.4.2018 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
853. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Jana Kožušníka a pana Rostislava Mojžíška
a ověřovateli zápisu paní Gabrielu Kalužovou a paní
Kateřinu Gemrotovou.
854. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 21. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2017 vč. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
rok 2017,
5. Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2017,
6. Hospodaření obce k 31.3.2018, hospodaření
obce v době rozpočtového provizoria,
7. Základní škola a Mateřská škola Řepiště - účetní
závěrka za rok 2017,
8. Zpráva komise pro investiční rozvoj obce,
9. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, rozhodnutí
o výběru zhotovitele,
10. Společenský dům s restaurací U Máně,
11. Informace o ostatních projektech obce,
12. Odkoupení technologie pěstitelské pálenice v Domě
zahrádkářů do majetku obce a její provozování,
13. Pořízení změny č.1 Územního plánu Řepiště zkráceným postupem,
14. Hospodaření s majetkem obce, převody pozemků
do majetku obce,
15. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
volební období 2018-2022,
16. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
17. Různé,
18. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
19. Rozpočtové opatření č. 1/2018,
20. Závěr.
855. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.2.2018.
856. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 19.4.2018.
857. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ze dne 19.3.2018
se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
858. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný
účet obce Řepiště za rok 2017 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
859. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017.

860. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.3.2018:
celkové příjmy: 7.989.143,92 Kč, 17,35 % rozpočtu
celkové výdaje: 10.724.238,03 Kč, 15,20 % rozpočtu
saldo (ztráta):
2.735.094,11 Kč.
861. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce v době rozpočtového provizoria 2018 dle
stavu k 28.2.2018:
celkové příjmy: 5.396.151,76 Kč, 11,72 % rozpočtu
celkové výdaje: 6.261.640,01 Kč, 8,87 % rozpočtu
saldo (ztráta):
865.488,25 Kč.
862. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2017.
863. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o změnách v komisi pro investiční rozvoj obce od
1.4.2018 a zprávu z pracovní schůzky komise ze dne
4.4.2018.
864. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, I.etapa“.
865. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě
Zprávy o hodnocení nabídek dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy u veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Kanalizace
a ČOV Řepiště, I.etapa, zhotovitel“ zadané v užším
řízení účastníka společnost Kanalizace a ČOV Řepiště – FIRESTA + ARCO, se sídlem: Mlýnská 388/68,
602 00 Brno, zastoupená firmami: FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem: Mlýnská 388/68,
602 00 Brno, IČ: 253117628, a ARCO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 108, 619 00 Brno, IČ: 00219169,
který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku,
a to nejnižší nabídkovou cenu 66.988.903,79 Kč bez
DPH, a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo
s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží
veškeré doklady a splní veškeré úkony, které jsou
požadovány jako podmínka pro uzavření smlouvy.
866. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě Zprávy o hodnocení nabídek dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat v případě neposkytnutí
součinnosti pro uzavření smlouvy účastníkem prvním
v pořadí a jeho vyloučení k uzavření smlouvy u veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kanalizace
a ČOV Řepiště, I.etapa, zhotovitel“ zadané v užším
řízení účastníka, který se umístil druhý v pořadí, společnost Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303, který předložil
v pořadí druhou ekonomicky nejvýhodnější nabídku
s nabídkovou cenou 68.409.754,08 Kč bez DPH,
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a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které jsou požadovány
jako podmínka pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo na základě Zprávy o hodnocení nabídek dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vybrat v případě neposkytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy účastníkem
druhým v pořadí a jeho vyloučení k uzavření smlouvy
u veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Kanalizace a ČOV Řepiště, I.etapa, zhotovitel“ zadané
v užším řízení účastníka, který se umístil třetí v pořadí,
společnost „Společnost pro Řepiště“, zastoupené
společnostmi COMMODUM, spol.s r.o., se sídlem
Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ:
46577238, a Hakov, a.s., se sídlem K Nádraží 256,
Hranice IV – Drahotuše, 753 61, IČ: 48392855, který
předložil v pořadí třetí ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nabídkovou cenou 69.746.434,50 Kč bez DPH,
a pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným účastníkem za podmínky, že předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které jsou požadovány
jako podmínka pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získání
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu RRC/1/2018 na projekt „Obnova zařízení
kulturního sálu v Řepištích U Máně“, celkové náklady
1.050.000,- Kč, získaná dotace 400.000,- Kč, termín
realizace do 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získání
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu ŽPZ/04/2017 „Ozdravné pobyty pro žáky
1.stupně základních škol“ na projekt „Pobyt v přírodě
ZŠ Řepiště“, celkové náklady 498.600,- Kč, získaná
dotace 249.300,- Kč, termín realizace do 30.4.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace dalších projektů
obce v roce 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje odkoupení technologického zařízení pěstitelské pálenice
v budově Domu zahrádkářů č.p. 195 na ulici Selská
v Řepištích do majetku obce od pana …, bytem …, za
sjednanou celkovou kupní cenu 850.000,- Kč; technologie pálenice je kupována z důvodu zachování
služeb zpracování ovoce pro občany obce; sjednaná
kupní cena odpovídá ceně obvyklé.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
zajistit vše pro zahájení provozování pěstitelské pálenice obcí Řepiště v roce 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení zastupitelstva obce č. 13/502 ze dne 14.9.2016, které zní: Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o pořízení změny
č. 1 Územního plánu Řepiště z vlastního podnětu.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu Řepiště na základě Návrhu
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obsahu změny č. 1 Územního plánu Řepiště z března
2018 dle přílohy z vlastního podnětu zkráceným postupem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc. č. 31/3 trvalý travní porost o výměře 36 m2, parc.
č. 37/2 trvalý travní porost o výměře 226 m2, parc.
č. 53 orná půda o výměře 1009 m2, parc. č. 54/1 trvalý
travní porost o výměře 551 m2 a parc. č. 55 orná půda
o výměře 331 m2, vše k.ú. a obec Řepiště, včetně
všech součástí a příslušenství, od prodávajícího pana
…, bytem …, za sjednanou kupní cenu 1.033.440,- Kč
a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemky jsou kupovány pro
rozšíření ploch v centru obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků
parc. č. 191/3 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 401 m2, a parc. č. 191/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 147 m2, oba k.ú. a obec
Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, od
prodávajících pana … a paní … (SJM), oba bytem
…, za sjednanou kupní cenu 38.360,- 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. Pod Lesem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi podílu
v celkové výši 6/8 pozemku parc. č. 1411/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 399 m2, k.ú.
a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství,
od prodávajících vlastníků podílů pana … (podíl 4/8),
bytem …, pana … (podíl 1/8), …, a pana … (podíl 1/8),
bytem …, …, za sjednanou kupní cenu 20.947,50 Kč
a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní
smlouvy o koupi nemovité věci; podíl na pozemku je
kupován v obecném zájmu jako pozemek pod stávající
místní komunikací ul. Nad Datyňkou.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 1411/2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 170 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajícího pana …,
bytem …, za sjednanou kupní cenu 11.900,- Kč
a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní
smlouvy o koupi nemovité věci; pozemek je kupován
v obecném zájmu jako pozemek pod stávající místní
komunikací ul. Nad Datyňkou.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje urychlení výkupu pozemků pod místními komunikacemi nad rámec
plánovaný v rozpočtu obce na rok 2018 s tím, že připravené výkupy pozemků bude řešit vždy na příslušném
zasedání zastupitelstva a po vyčerpání rozpočtového
limitu pak v rámci rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje pro volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva obce na 11.
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882. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb a informace z MAS Slezská
brána, z.s..
883. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
kontrolního výboru za dne 18.4.2018.
884. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci organizaci Charita Frýdek - Místek, F.Čejky 450, 738 01
Frýdek - Místek, IČ 45235201, zastoupena Mgr. Martinem Hořínkem na zajištění činnosti sociální služby na
rok 2018 ve výši 25.000,- Kč na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D12/2018.
885. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
únor až duben 2018.

886. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2018 dle přílohy: zvýšení příjmů rozpočtu
o 996.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 1.539.000,- Kč,
které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem
47.041.000,- Kč,
Výdaje celkem
72.109.000,- Kč,
Ztráta
- 25.068.000,- Kč,
Financování
25.068.000,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 25.068.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
887. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2018, Aktualizace č. 1,
v celkové výši 53.910.000,- Kč dle přílohy.
888. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 22. zasedání zastupitelstva obce dne
27.6.2018 v 17.00 hodin.

Noc kostelů a náš řepišťský pěvecký sbor
Již tradičně každým rokem se náš Svatomichaelský
pěvecký sbor účastní celorepublikové akce pod názvem
Noc kostelů.
I letos (25. 5. 2018) jsme si zazpívali v našem krásném
kostele sv. Michaela archanděla. Dostali jsme také pozvání od otce Luciana do Petřvaldu u Mošnova, a tak jsme
šířili dobré jméno sboru i obce po blízkém okolí.

Zažili jsme úžasnou atmosféru, ze které budeme doufám čerpat sílu ještě na další vystoupení, která nás čekají
v nejbližší době.
Děkujeme moc za podporu všem našim příznivcům
a těšíme se na viděnou u obecních slavností.
Za SMPS Mgr. Hana Kukučková
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Finanční prostředky pro školy a školky regionu
Ministerstvo školství vyhlásilo druhé kolo projektů
formou zjednodušeného vykazování, tzv. Šablony
II. V rámci této výzvy mohou základní a mateřské
školy opět žádat o finanční prostředky na personální vybavenost, žákovské kluby a doučování
dětí a vzdělávaní pedagogů.
V rámci Šablon I byly úspěšnými žadateli
všechny základní a mateřské školy Slezské brány,
kterým se dohromady podařilo získat přes deset milionů
korun. Mateřské školy tyto prostředky většinou využívají na
pokrytí platu chůvy pro dvouleté děti a školního asistenta.
Na základních školách probíhá intenzivní vzdělávání pedagogů v oblastech jako je zvyšování čtenářské a matematické gramotnosti žáků, výuka cizích jazyků. Často je využíváno možnosti zřízení pravidelného doučování a přípravy na
vyučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a na
školách pracují čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.
Ve druhém kole tzv. Šablon II. se okruh žadatelů i finanční zdroje navýšil. Čerpat finance nyní budou moci nejen základní a mateřské školy, ale i školní družiny a kluby, základní umělecké školy, střediska volného času a domy dětí
a mládeže. Oproti prvnímu kolu, kdy bylo možno na jedno
zařízení čerpat 200.000,- korun a 2200,- na každého žáka
nebo dítě zapsané do mateřské školy, se ve druhém kole tyto
částky zvyšují na 300,000,- na zařízení (100,000,- v případě
ZUŠ a školských zařízení) a 2500,- na žáka či dítě zapsané
do mateřské školy (1800,- pro ZUŠ a školská zařízení).

V praxi to tedy znamená, že základní a mateřská škola,
u které je zřízena družina, má nárok na základní
částku 700,000,- (200,000,- + 200,000,- +
100,000,-), k níž si přičte 2500,- za každého žáka
či dítě zapsané do mateřské školy a 1800,- za
každého žáka zapsaného v družině a toto již není
zanedbatelná částka.
Tyto peníze může pak opět investovat po dobu dvou
let opět do personálního vybavení, žákovských klubů
a doučování nebo vzdělávání pedagogů. Nově se nabídka
rozšiřuje také na spolupráci pedagogů s experty z praxe
a IT techniky, projektové dny a IQ parky. To přináší zajímavé možnosti rozšíření výuky po praktické stránce. Pro
podporu rozvoje spolupráce místních odborníků z praxe
a škol a školských zařízení uspořádala letos v dubnu MAS
Slezská brána v rámci seminářů k této výzvě dvě setkání,
kterých se vedle zástupců škol a školek zúčastnili například
i zástupci Vysoké školy báňské.
Možnost žádat o podporu v rámci Šablon II trvá až do
června 2019 a všichni oprávnění žadatelé působící v regionu Slezská brána mohou i tentokrát bezplatně využít
podpory MAS Slezská brána, pro zpracování žádostí a realizační částí projektu. Všechny potřebné informace a kontakty naleznete na webových stránkách MAS Slezská
brána (www.masslezskabrana.cz).
Mgr. David Novák,
ředitel MAS Slezská brána

Místní akční skupina Slezská brána – finanční prostředky
do našeho regionu
Místní akční skupina Slezská brána, z.s. vyhlásila
a připravuje další výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2018. MAS Slezská brána má na podporu
těchto projektů připraveno pro rok 2018 cca
35,2 mil. korun. V současné době jsou vyhodnoceny žádosti o dotaci z programu sociálních služeb,
prorodinných opatření a zaměstnanosti, kde bude
žadatelům přiděleno 2,6 mil. korun. Rovněž probíhá
vyhodnocování dalších výzev v oblasti programu rozvoje venkova, kde jsou přihlášeny projekty v objemu 5,2 mil. korun,
žadatelů z řad podnikatelů, zemědělců a mysliveckých sdružení a tyto budou podpořeny prostředky ve výši 2,6 mil. korun.
V letních měsících bude MAS vyhlašovat další soubor
výzev a to opětovně v sociálních službách, zaměstnanos-

ti a na podporu příměstských táborů na další období.
MAS rovněž vyhlásí nové investiční výzvy v oblasti rekonstrukce a úprav budov základních a mateřských škol ve výši 7,2 mil. korun a v oblasti
zvýšení bezpečnosti dopravy pro obce: chodníky, zastávky, dopravní opatření, veřejné osvětlení ve výši 17,6 mil korun.
Schválené výzvy jsou zveřejňovány vedle oficiálního
informačního systému také na webu MAS (http://masslezskabrana.cz). Podrobnější informace jsou žadatelům poskytovány na seminářích pro žadatele a příjemce, které
MAS pořádá zdarma, ke každé výzvě.
Mgr. David Novák,
ředitel MAS Slezská brána

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
5
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Den dětí - poslední květnová sobota
V sobotu 26. května bylo u tělocvičny rušno. Naše
sportovní a kulturní komise společně s Domečkem z Vratimova, s Katkou s Maruškou připravila pro děti zábavné,
soutěživé odpoledne.
Děti nejdříve plnily úkoly na stanovištích, za které si
mohly vybrat dárek. Po té Katka s Maruškou roztančily
všechny děti a zazpívali si všichni dohromady. Nakonec
bylo hudební vystoupení...

Po celou dobu bylo připraveno občerstvení od paní
Dáši nejen pro děti, ale i pro rodiče. I když bylo docela
parno, tak nálada všech malých i velkých byla veselá a tak
děti s rodiči strávili příjemné sobotní odpoledne...
Děkuji moc všem, co se podíleli na organizaci p. místostostarostce J. Bezecné, Luckám, paní Olince,
Daliborovi, všem tvz. Kuřatům, paní Dáši i dalším...
Za sportovní a kulturní komisi Majka Bednářová

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
dovolujeme si vás pozvat na probíhající výstavy Borise Zvady a Miloše Křeménka, které potrvají do 29. června
do 12:00 hodin. V červenci se můžete těšit na výstavu
plakátů Má vlast cestami proměn, kterou pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění, z.s. ve spolupráci
s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje řada dalších
organizací a institucí.
Od 7. srpna můžete zhlédnout obrazy Romana Gála.
Těšíme se na vás.
V měsíci červnu žáci 1. třídy Základní školy Řepiště
dostanou malou knížečku z projektu SKIP Už jsem čtenář

– Knížka pro prvňáčka v rámci besedy na téma Zvířátkova
abeceda. V letošním už 10. ročníku tohoto projektu na
podporu čtenářské gramotnosti to je kniha spisovatelky
Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové
– Bráchova bota.
19. června 2018 se rozloučíme s žáky 5. třídy při besedě Proč číst. S těmito žáky se již nebudeme vídat
v knihovně na knihovnických akcích, protože od nového
školního roku se budou učit v jiných základních školách.
Výsledky ankety Chcete bibliobox ? budou zveřejněny v dalším čísle Zpravodaje obce Řepiště.
Přijďte si půjčit společenské hry pro malé i velké čtenáře, audioknihy a pro menší děti také Kouzelné čtení s Albi
6
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tužkou. Dále nabízíme zdarma internet a možnost prodloužení výpůjček z pohodlí domova na webové stránce
knihovny ve Čtenářském kontu, stačí uvést číslo čtenáře
a PIN. Prodlužovat výpůjční dobu knih lze stále také prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonicky v půjčovní době.
Všem žákům a studentům přeji krásné a příjemné
prázdniny, dospělým pěkné dovolené. Provoz knihovny
NEBUDE přes letní prázdniny omezen.
Knihobudka je stále k dispozici, můžete si v ní knihu
půjčit a vrátit nebo vyměnit za jinou knihu.
Kontakt:
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ,
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu
T: 558 637 136
E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Facebook: 1url.cz/Vt9SB
Půjčovní doba:		
					

Úterý
Pátek

10-12 13-17
9-12 13-15:30
Regionální spisovatelka Eva Tvrdá na přednášce v dubnu

Za Místní knihovnu Řepiště Marika Zajíčková

Kosení lúky „U Mlýnka“
V krásném prostředí areálu Dětského hřiště proběhl
v pátek 1. června 2018 už druhý ročník „Kosení lúky
U Mlýnka“.
Setkání sekáčů, které se už začíná stávat tradičním,
se zúčastnilo 22 sekáčů, z toho 3 ženy. Podpořit sekáče

v jejich námaze při tradičním způsobu sečení trávy kosou
- jiný způsob kdysi neexistoval - přišlo více než 150 občanů, o folklorní vystoupení se postaral Dětský soubor Paskovjanek, který řídí manželé Švachovi.
Komise kulturní a sportovní
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Seniorské okénko
Ani jsme se nenadáli a máme tu červen. Připravujeme
se na prázdniny, hýčkáme si nervy, těšíme se na naše
nejmilejší, ať se s nimi můžeme trošku pozlobit a užít si je.
My jsme prožili krásné páteční odpoledne 13.4., kdy
jsme si udělali výšlap na paskovskou haldu. Bylo hezké
počasí a měli jsme pěkný výhled do okolí. Přišlo nás ale jen
12. Hned ve čtvrtek 19. dubna proběhl další bowlingový
turnaj. Tam se sešlo 40 seniorů a Putovní pohár bude do
příštího turnaje leštit p. Václav Supík, který byl nejlepší.

V pátek 27. dubna se konal už devátý ročník soutěže
Křížem krážem Slezskou branou, tentokrát ve Vratimově.
Naše družstvo obsadilo hezké 3. místo, jako obvykle bylo
nejvíce fandících seniorů z Řepišť. Rovněž jsme přijali pozvání od Spolku seniorů ve Vratimově a oslavili jsme s nimi
10. května Den matek.
Náš Klub seniorů slavil Den matek jako každý rok současně s výroční členskou schůzi v pátek 18. května. Popřát
nám k svátku přišly děti z mateřské školy a žáci ZŠ v Řepištích svým hezkým vystoupením. Schůze se konala ještě v tělocvičně, sešel se nás opět velký počet. Na výroční
členské schůzi bylo odsouhlaseno zvýšení členského příspěvku na 150 Kč za člena.
Poslední květnový den jsme pozvali všechny naše členy a pana starostu a paní místostarostku na již tradiční
oblíbené smažení vaječiny. Naši senioři si přinesli dostatek
vajíček a dobrou náladu a také i ten nějaký životabudič.
Určitě nám všem chutnalo.
Další akce:
Čtvrtek 14. 6. 2018 – celodenní zájezd do Litovle do
Domu přírody Litovelského Pomoraví s obědem v ceně
zájezdu, pak navštívíme Muzeum kočárů v Čechách pod
Kosířem.
Cena zájezdu: 350,- Kč
Odjezd: 7.00 Rakovec, 7.15 OÚ
Čtvrtek 12. 7. 2018 – opékání párků v Rakovci, sraz
v 15.00. Dobrou náladu přineste s sebou!

Ve čtvrtek 26. dubna jsme využili pozváni p. starosty
a Obecního úřadu k návštěvě družební obce v polské Lekawici v rámci společného projektu mezi oběma obcemi.
V družební obci jsme byli srdečně přivítáni, seznámili nás
s místními pamětihodnostmi, viděli jsme i sedm částí jejich
obce. V poslední části, v Lyszině, nám připravili krajové
jídlo a bohaté občerstvení. Pak si většina z nás udělala
menší procházku na nejvyšší část Lysziny, kde jsme v mírném oparu viděli i Babí horu. Trošku nás pozlobilo počasí,
proto i našim hostitelům nevyšlo vše tak, jak měli naplánováno. Ale my jsme se unaveni, ale spokojeni, vrátili
v podvečer domů. Děkujeme za krásný den.

Úterý 14. 8. 2018 – zájezd na Svatý kopeček a prohlídka zvonařské dílny v Brodku u Přerova. Dopoledne
bude volný program na Svatém kopečku, možno prohlédnout si baziliku nebo podívat se do ZOO.
Vezměte si svačiny, oběd není zajištěn (nebo je možno
využít některou z místních restaurací).
Odjezd od baziliky bude ve 12.15 na exkurzi do Zvonařské dílny v Brodku u Přerova, kde lze zakoupit upomínkové zvonečky a jiné dárkové předměty. Také si poslechneme Zvonkohru na náměstí v Brodku.
Cena zájezdu: 150,- Kč
Odjezd: 7.15 Rakovec, 7.30 OÚ
Středa 5. 9. 2018 – celodenní zájezd do Polska, kde
dopoledne navštívíme slavný hrad Wawel, Wawelskou
katedrálu s hrobkami polských králů a další historické
památky. Pak bude možnost dát si oběd. Odpoledne se
pak přemístíme do Wieliczky, kde navštívíme polskou
turistickou atrakci Solné doly.
Je nutné vzít si s sebou cca 80 zlotých, protože cenu
vstupného a oběd si každý platí sám (Wawel 18 zlotých,
vstup do solných dolů 43 zlotých a oběd asi 20 zlotých).
Příjezd zpět do Řepišť okolo 21 hod.
Cena zájezdu: 350,- Kč (záloha se nevrací)
Odjezd: 6.30 od Obecního úřadu
Výbor Klubu seniorů
8
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Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
Okresní kolo hry Plamen je za námi
V sobotu 19. května 2018 se ve Frýdku-Místku konalo na stadionu TJ Slezan okresní kolo hry Plamen
2017/2018. Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m
s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku
CTIF a požárním útoku s vodou.
Celkově po sečtení všech výsledných umístění i z podzimního a zimního kola se mladší žáci umístili na 6. místě
z 27 družstev v okrese a starší žáci na 4. místě z 30 družstev v okrese.
Všem děkuji za nelehkou a vzornou přípravu a reprezentaci našeho sboru.

Jak si vedeme v soutěžích MSL MH
V soutěžích MSL MH jsme zapojeni ve starší i mladší
kategorii. Z 15 kol jsme se již zúčastnili pohárové soutěže
v Nové Vsi, Malenovicích, Krmelíně, Petřvaldíku a ve Fryčovicích.
Starším žákům se zatím daří držet se těsně pod medailovými místy a mladší žáci si už při druhé soutěži v Malenovicích přivezli pohár za 1. místo a z Krmelína pohár za
3. místo.
16. června nás čeká soutěž u nás v Řepištích, na kterou se už všichni moc těšíme.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2018
Závěrečné kolo celoroční činnosti dorostu se letos
konalo v neděli 20. 5. 2018 na stadiónu TJ Slezan ve Frýdku-Místku, kde nás zastupovaly v kategorii jednotlivců
čtyři dorostenky.
Jednotlivci soutěží ve svých věkových kategoriích
v disciplínách v běhu na 100 m s překážkou, dvojboji jednotlivců, testu z požární ochrany a závodu požární všestrannosti (v podzimním kole).
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Denča Adamusová a Dáša Lukesová. Deniska se umístila na krásném
4. místě a Dáša dosáhla 3. místa v okrese v této kategorii.
Ve střední kategorii (15-16 let) soutěžila Petra Polachová. V této kategorii soutěžilo 20 dorostenek a Peťa se
umístila na krásném 6. místě.
A ve starší kategorii (17-18 let) se ze 13 zúčastněných
dorostenek umístila Jana Polachová na 3. místě v okrese.
Holkám gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu
a reprezentaci našeho sboru.
Za vedoucí mladých hasičů a dorostu Pavla Polachová
9
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Výtvarná soutěž POOD 2018
Každý rok navštěvují hasiči SDH Řepiště děti v mateřské školce a žáky základní školy. Na besedách seznamují děti s prací hasičů. Povídají si s nimi, jak se mají
zachovat v krizových situacích, jak si mohou sami přivolat pomoc, co dělat v zakouřené místnosti a podobně.
Poté se žáci ze ZŠ a MŠ Řepiště i mladí hasiči SDH Řepiště zapojují do výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí.
A jak dopadly výtvarné práce v okresním kole?
V kategorii M1 (do 5 let) se umístily Eliška Brodová na
3. místě, Barbora Levá na 2. místě a Martina Dostálová na
1. místě.
V kategorii ZŠ1 (1.-2. třída) za SDH Řepiště uspěla
Adéla Krasulová na 2. místě a v kategorii ZŠ2 (3.- 5. třída)
za SDH Řepiště Barbora Kusáková na 3. místě a za ZŠ
Řepiště Hana Hynčicová na 1. místě.
Žáci 4. třídy byli vyhodnoceni zvlášť, neboť místo
výkresů se rozhodli dělat ve skupinách výtvarné práce
v 3D provedení. Nejlépe oceněná práce patřila děvčatům
Markétě Skybíkové, Vendule Ferfecké a Berenice Nezvalové.
Všechny děti se tak můžou těšit na zasloužené odměny.

Hasičská galuska
Jako každým rokem, tak i letos se 1. května uskutečnila velká cyklistická akce pořádána SDH Řepiště, a to
Hasičská galuska. Jejímu 13. ročníku přálo počasí, a tak
se 224 cyklistů vydalo za poznáním historie včelaření do
Chlebovic na Fojtství, kde je stálá včelařská expozice.
Zpáteční cestu jsme si ještě zpestřili o návštěvu rozhledny
Okrouhlá ve Staříči, která byla k tomuto účelu zpřístupněna. Cestou jsme sbírali odpovědi do tajenky, za což jsme
byli v cíli odměněni pamětní medailí.
Připravené posezení a pohoštění u hasičárny nám
všem zpříjemnilo a zpestřilo tento první májový den a dnes

již můžeme s určitostí říct, že se u nás před 13 lety zrodila tradice, která obohacuje život v naší obci dodnes. O popularitě Hasičské galusky svědčí i to, že se této akce
účastní i přespolní. Jen pro zajímavost: Nejmladšímu
účastníkovi byl sotva jeden rok a nejstarší už oslavil
83 let.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se letošní Hasičské
galusky zúčastnili, nebo ji jinak podpořili a už teď Vás zvu
na příští, již 14. setkání prvomájových cyklistů.
Za pořadatele Josef Kukučka
10
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Tradiční soutěž s historickými požárními stříkačkami
Vážení spoluobčané,
tak jako každoročně se i letos uskutečnila 8. května
tradiční soutěž s historickými požárními stříkačkami PS
– 8. Soutěží se podle propozic, přesto je každý rok jiná
a vždy se najde nějaké překvapení. Letošního již 11. ročníku, se zúčastnilo 13. kolektivů z 8. sborů. Je již téměř

tradicí, že když soutěží dva kolektivy z téhož sboru, většinou jsou lepší senioři. Platilo to i v tomto ročníku u sborů
z Řepišť, Václavovic i Kaňovic. Počasí nám přálo, diváků
a příznivců požárního sportu bylo hodně. Děkujeme za
přízeň, hezké prožití letní a prázdninové doby a na viděnou
u příštího ročníku 8.5.2019.

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
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace hledá od 1. 9. 2018 pedagogické pracovníky vykonávající dílčí pedagogickou činnost k vedení níže uvedených zájmových útvarů a kroužků.
Podmínkou zaměstnání je dosažení požadované pedagogické kvalifikace v rozsahu:
a) VŠ v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd,
b) VŠ jakéhokoli jiného akreditovaného studijního programu a
- CŽV uskutečňované vysokou školou a zaměřené
na pedagogiku, nebo
- aktuální student pedagogiky,
c) VOŠ akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,
d) VOŠ jakéhokoli jiného akreditovaného vzdělávacího
programu a
- CŽV uskutečňované vysokou školou a zaměřené
na pedagogiku, nebo
- aktuální student pedagogiky,
e) SŠ s maturitou v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením

f)

SŠ s maturitou jakéhokoli jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání a
- CŽV uskutečňované vysokou školou a zaměřené
na pedagogiku, nebo
- aktuální student pedagogiky,
g) pokud uskutečňuje jen dílčí přímou ped. činnost, pak
lze i střední vzdělání s výučním listem a
- CŽV uskutečňované vysokou školou a zaměřené
na pedagogiku, nebo
- aktuální student pedagogiky
Jedná se o vedoucí kroužku se zaměřením: tanec,
zumba, bojové sporty, šachy, … v pobočkách Paskov,
Řepiště.
Zájemci o vedení kroužku se mohou hlásit u vedoucí
poboček:
Renáta Míčková – tel. 739 201 078 nebo na adrese:
r.mickova@ddmvratimov.cz

Dům dětí a mládeže Vratimov, pobočka Řepiště
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo 81 dětí zájmové útvary v pobočce Řepiště. Kroužky probíhaly v prostorách základní školy a tělocvičny. Chceme touto cestou
poděkovat všem, kteří nám umožnili bezproblémový provoz. Jejich zásluhou totiž měly děti možnost navštěvovat
kroužky z různých oblastí: ROBOTEK, BADMINTON, MAŽORETKY ŽÍŽALKY a HRÁTKY NA KLAVÍR.
Na příští školní rok připravujeme zajímavou nabídku
kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci září na
webových stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov.

•
•
•

hrátky na klavír – pro děti od 6 let
mažoretky Žížalky – pro děti od 5 let
včelaříci – NOVINKA – pro děti od 7 let

Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci
nám můžete právě vy!
Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat
cíleně s dětmi a dospělými, i v dalších oblastech, které
nejsou v nabídce uvedeny, např. TANEC, ŠACHY, BOJOVÉ SPORTY, ZUMBA…
KONTAKT PRO VÁS: Renáta Míčková
					
tel. 739 201 078
					r.mickova@ddmvratimov.cz

A co nabízíme?
• robotek – pro děti od 7 do 10 let
• pohyb nás baví – NOVINKA – pro děti od 5 do 8 let
• badminton začátečníci a mírně pokročilí – pro děti od 8 let
• badminton pokročilí – pro děti od 12 let

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková
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Provoz hřiště s umělým
povrchem TJ Řepiště

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Po – Pá
8.00 - 15.00 hod.(červen-srpen)
- klíče se vyzvedávají na obecním úřadě
- nelze využít šaten a WC v tělocvičně.
Po – Pá
15:00 - 22:00 hod.(duben-říjen)
- klíče se vyzvedávají u správce v recepci
TĚLOCVIČNY
So – Ne, svátky
8.00 - 20.00 hod.
- klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny
KURTY
od 23.7.2018 do 10.8.2018
kurty v provozu bez využití šaten a WC v tělocvičně

Lenzing Biocel Paskov vás zve

v sobotu 16.6.

35

let

na akci

aneb den otevrených dverí
pro všechny v naší blízkosti

Rezervace se provádějí předem na tel.čísle:
605 959 600
10.10 - 14.50 hod.

komentované prohlídky

začátky každých 20 minut, pevná obuv nutná,
děti od 8 let

registrace na www.35letsvami.cz
10.00 - 15,00 hod.

adrenalinová zóna

simulátor nárazu • dráha s alko brýlemi
hasičská technika

10. kolo
Moravskoslezské ligy
MH 2018
Datum konání: sobota

16.6.2018

Zahájení soutěže mladých hasičů: 8:30
Místo konání: hřiště

hod.

TJ Řepiště

Těšíme se na Vaši návštěvu
a podporu soutěžních družstev

10.00 - 15,00 hod.

detská zóna

soutěže • atrakce • skákací hrad
překážková dráha
10.00 - 16.00 hod.

hudební zóna

10.00 Ociální zahájení • 10.15 Ondráš
11.10 Zik Zak • 12.00 Ostravička
14.00 Sanggar „Andika“ Sekolah
Bogor Raya (Indonésie)
15.00 David Stypka & Bandjeez

Geodetické
práce

Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště
Vás srdečně zve na soutěž mladých hasičů
v požárním útoku, která je zároveň

s vámi

Vytyčování vlastnických hranic pozemků, novostaveb
Geometrické plány: dělení pozemků, břemena, zaměření novostaveb
Sledujte www.facebook.com/Geodézie-Čeladná
Ing. Lukáš Vrubel

728 886 874

MÍSTNÍ FIRMA DODÁVÁ A MONTUJE NA KLÍČ:
Klimatizace a tepelná čerpadla světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systému a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
DOPRAVA ZDARMA
volejte na: 724 029 987
pište na: klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
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holding s.r.o., Frýdek-Místek, www.tiskarnaklein.cz
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