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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 7.5.2019 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
121. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Romana Tomicu a paní Hanu Slívovou a ověřovateli zápisu paní Pavlínu Kučerovou a pana Rostislava Mojžíška.
122. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy finančního a kontrolního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2018 vč. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018,
5. Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2018,
6. Hospodaření obce k 31.3.2019, hospodaření
obce v době rozpočtového provizoria,
7. Základní škola a Mateřská škola Řepiště, hospodaření 2019, účetní závěrka za rok 2018, projekty,
8. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, zpráva o průběhu realizace projektu,
9. Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa, rozhodnutí
o výběru zhotovitele,
10. Stavební úpravy ZŠ Řepiště nebo nová základní
škola,
11. Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec,
12. Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení, dotace IROP,
úvěr na výstavbu,
13. Odkoupení technologie pěstitelské pálenice
v Domě zahrádkářů do majetku obce a její provozování,
14. Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Řepiště
v dotačním programu EFEKT 2019,
15. Informace o ostatních projektech obce,
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. 1/2019,
20. Závěr.
123. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2019.
124. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 2.5.2019.
125. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 30.4.2019.
126. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 ze dne 5.3.2019
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se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný
účet obce Řepiště za rok 2018 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje provedení
přezkoumání hospodaření obce Řepiště za rok 2019
a dále auditorem, a to na základě Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce s auditorem
Ing. Jiřím Turoněm, Palackého 689/2, 736 01 Havířov-Město, IČ: 47173548, za cenu 25.000,- Kč bez
DPH, tj. 30.250,- Kč včetně DPH na dobu neurčitou
na základě podané nabídky.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31.3.2019:
celkové příjmy: 8.105.495,96 Kč, 11,09 % rozpočtu
celkové výdaje: 14.304.284,10 Kč, 10,28 % rozpočtu
saldo (rozpočtový schodek):
6.198.788,14 Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce v době rozpočtového provizoria 2019 dle
stavu k 28.2.2019 s tím, že bylo v souladu s pravidly
rozpočtového provizoria:
celkové příjmy: 5.210.718,45 Kč, 7,13 % rozpočtu
celkové výdaje: 5.214.120,17 Kč, 3,75 % rozpočtu
saldo (rozpočtový schodek):
3.401,72 Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o hospodaření organizace Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, v roce 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
1.etapa“.
Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo v souladu s doporučením hodnotící komise na základě Protokolu
o posouzení a hodnocení nabídek a dle § 48 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit u veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 6.etapa, zhotovitel“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení účastníka společnost
KR Ostrava a.s., se sídlem: Slívova 1946/7, 710 00
Slezská Ostrava, IČ: 25890981, který předložil nejnižší nabídkovou cenu bez DPH z důvodu nesplnění
požadavku zadavatele dle bodu 11.3. textu Výzvy,
a to nedoložení jistoty.
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136. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo v souladu
s doporučením hodnotící komise na základě Protokolu o posouzení a 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, 6.etapa, zhotovitel“ zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení účastníka společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem: Bruzovice
88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947, který předložil
druhou nejnižší nabídkovou cenu 8.990.086,69 Kč bez
DPH a splnil veškeré zákonné požadavky a požadavky
zadavatele, 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.
137. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo v souladu
s doporučením hodnotící komise na základě Protokolu o posouzení a 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 s druhou nejnižší nabídkovou cenou a jeho
vyloučení k uzavření smlouvy u veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa, zhotovitel“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení účastníka společnost HYDROSPOR
spol. s r.o., se sídlem: Úprkova 3, 702 00 Ostrava
– Přívoz, IČ: 47666374, který předložil třetí nejnižší
nabídkovou cenu 9.243.418,65 Kč bez DPH a splnil
veškeré zákonné požadavky a požadavky zadavatele, 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.
138. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště,
6.etapa“.
139. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje na základě
posouzení a vyhodnocení předložených variant:
přístavby a nástavby základní školy a výstavby nové
školy u tělocvičny, řešit dále pouze variantu výstavby nové školy s knihovnou u tělocvičny a pověřuje
starostu zadat zpracování architektonické studie.
140. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje odstoupení
obce od projektu „Stavební úpravy ZŠ Řepiště – PD“
z důvodu změny záměru – výstavba nové základní
školy, a pověřuje starostu vrátit získanou dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 500.000,- Kč.
141. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získání dotace z Moravskoslezského kraje z programu
RRC/05/2019 na projekt „Rozšíření víceúčelového
veřejného areálu v osadě Rakovec“, celkové náklady
1.060.000,- Kč, přidělená dotace 400.000,- Kč, termín
realizace do 31.12.2019.
142. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti
o zvýhodněný úvěr z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci programu „Finanční nástroj JESSICA
II“ na spolufinancování vlastních zdrojů realizace
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projektu „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci
se zařízením občanského vybavení“, předběžná
požadovaná výše úvěru 33.975.393,- Kč, na 25 let,
úrok ve výši 50% hodnoty 3M PRIBORU, min. 0%.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě realizace projektu „Komunitní dům
Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského
vybavení“.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o schválené koupi majetku technologického
zařízení pěstitelské pálenice v budově Domu zahrádkářů č.p. 195 na ulici Selská v Řepištích do majetku
obce od pana …, bytem …, 739 32, 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 bere na vědomí informace
o realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Řepiště v dotačním programu EFEKT 2019“,
celkové náklady dle uzavřené smlouvy o dílo jsou
3.540.135,15 Kč vč. DPH, navržená dotace MPO ČR
1.270.257,- Kč, realizace do 30.9.2019, včetně rozšíření projektu o rekonstrukci osvětlení na ul. O.Stibora
a rekonstrukci osvětlení na chodníku podél ul. Mírová.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Studii terénních a sadových úprav obecních ploch v centru obce
Řepiště, I.etapa, a realizaci díla.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o zájmu občanů na výměny kotlů v obci Řepiště
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ a rozhoduje o skutečnosti, že
nebude pro majitelé nemovitostí umožňovat využití
bezúročné půjčky.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje návrh stanov
dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána
a pověřuje zástupce obce k hlasování o přijetí stanov
dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
SPOLEK PŘÁTEL NEVŠEDNÍCH HUDEBNÍCH ZÁŽITKŮ, z.s., na pronájem divadla loutek a zajištění dopravy
účinkujících festivalu nejmenších houslistů ve výši
10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 126.500,- Kč, a to
na činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť
a budovy ve výši 76.500,- Kč a na práci s mládeží ve
výši 50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D17/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku TJ Řepiště, z.s., na pokrytí nákladů spojených
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160. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vyhodnocení plnění závazných podmínek provozu Skládky
průmyslových odpadů S-NO Řepiště.
161. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 1/2019 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 1.066.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 1.066.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
74.131.000,- Kč,
Výdaje celkem
140.203.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 66.072.000,- Kč,
Financování
66.072.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 66.072.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let a částečně půjčkou ze SFŽP.
162. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
plánovaných investičních projektů obce v r. 2019,
Aktualizace č.1 v celkové výši 121.349.000,- Kč dle
přílohy.
163. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 5. zasedání zastupitelstva obce 26.června
2019.

s pořádáním oslav 100 let TJ Řepiště ve výši
50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D18/2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dar Domu Alzheimer Darkov z.ú na základě ubytovaní a poskytování
sociálních služeb občanovi obce v roce 2018 a 2019
ve výši 24.000,- Kč na základě darovací smlouvy.
Zastupitelstvo obce Řepiště projednalo další předložené žádosti o dary a rozhodlo další dary neposkytnout.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu
o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
se Statutárním městem Frýdek-Místek na zajištění
dopravní obslužnosti linkami městské hromadné
dopravy ve stanoveném rozsahu, do 31.12.2028, roční
finanční příspěvek obce 267.300,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zástupci
TJ Řepiště předložené body k diskusi ohledně převodu majetku TJ Řepiště na obec Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční
spoluúčast obce na tradičním Řepišťském krmáši
v r. 2019 z rozpočtu obce ve výši 25.000,- Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Řepiště
v dotačním programu EFEKT 2019
Obec Řepiště byla úspěšná s žádostí o dotaci z Ministerstva průmyslu
a obchodu ČR na projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Řepiště
v dotačním programu EFEKT 2019“.
Projekt řeší opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
v celé obci. Výsledná úspora elektrické energie by měla
představovat 63 % oproti stávajícímu stavu.
V rámci projektu bude vyměněno 324 stávajících svítidel
za nová LED svítidla s dálkovým řízením a regulací. Rovněž z projektu budou řešeny dva nové elektrorozvaděče,
výměna části volných venkovních vodičů za izolované
kabely, rekonstrukci veřejného osvětlení podél ulice

O. Stibora a rekonstrukci veřejného
osvětlení podél hlavní komunikace ul.
Mírová.
Celkové náklady na základě výběrového řízení a smlouvy o dílo jsou cca
3,5 mil. Kč (včetně neuznatelných nákladů, např. výměny sloupů podél ul. O.
Stibora, podél ul. Mírové, výměny vodičů apod.). Dotace
z Ministerstva průmyslu a obchodu je ve výši 1,27 mil. Kč.
Realizace projektu bude zahájena v měsíci červnu 2019
a měla by být dokončena do 30.9.2019. Projekt bude realizovat společnost MKK lightservis, s.r.o., která v rámci
výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku.
Rostislav Kožušník, starosta

Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec
Obec Řepiště získala v květnu 2019
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského
kraje z dotačního programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019 ve výši
400.000,- Kč na projekt „Rozšíření víceúčelového veřejného areálu v osadě Rakovec“.
Projekt řeší rozšíření stávajícího víceúčelového areálu
v části obce Rakovec navazujícího na stávající malé dětské
hřiště pro míčové sporty o další plochu obsahující dětské
herní prvky a mobiliář, dopadové plochy, altán pro komunitní a spolkové aktivity obyvatel, ohniště, chodníky, oplo-

cení, lavičky, odpadkové koše, stojan
na kola, turistickou informační tabuli
a osvětlení. V rámci projektu bude rovněž obnoveno stávající Dětské hřiště
Rakovec (výměna ochranných sítí, nátěry konstrukcí, opravy oplocení, instalace osvětlení hřiště). Pozemek parc. č. 1409/27 na rozšíření areálu zakoupila obec v r. 2014. Celkové náklady projektu jsou více než
1 mil. Kč. Realizace projektu musí být dokončena do prosince 2019. Kontaktní osobou a garantem projektu je místostarosta obce Mgr. David Hrbáček, hrbacek@repiste.eu.
Rostislav Kožušník, starosta
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Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa
Vážení občané, dovolte mi, abych vás informoval o postupu prací při realizaci investiční stavby „Kanalizace
a ČOV Řepiště, 1. etapa“.
Aktuální stav
Ke konci dubna je dokončená spodní stavba provozní
budovy ČOV, vyzděny obvodové stěny, zrealizována betonáž věnce, provedeno venkovní propojovací potrubí
ČOV.
V současnosti jsou realizovány stoky A2, A5 na ulici
Selské, A6 - realizovány protlaky pro přípojky přes ulici
Mírovou, dokončena stoka A v úseku pod kostelem, dále
dokončeny stoky A1, A12, A12.1 na ulici Oldřicha Stibora.
Probíhá realizace veřejných částí domovních přípojek na
zrealizovaných stokách. Od počátku vystavěno 1 544,1 m
potrubí DN 300, 1 769,32m potrubí DN 250, 102 ks betonových revizních šachet. Délka realizovaných přípojek
celkem 267,56 m.

vodního stavu. Zhotovitel provádí průběžné čištění a dosypávání komunikací, které se při deštivém počasí nedaří řádně realizovat. Předpoklad zahájení finalizace
asfaltových povrchů komunikací je v srpnu 2019.
Předpoklad dalšího postupu prací
V následujícím období bude probíhat realizace kanalizace na stokách A6 – ul. Mírová, Zemědělská, A7 – u restaurace Máňa, A5 – ulice Selská a na stoce A2 a realizace přípojek na dokončených stokách. Na objektu ČOV
bude realizována střecha a zahájena montáž technologie
čištění. Předpokládaná prostavěnost k 04.2019 činí
33 425 046,75 Kč. Stavba by měla být dokončena na začátku září 2019 (včetně celoplošných oprav povrchů místních komunikací).
Projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, je podpořen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí,
dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou
ze SFŽP.
Rostislav Kožušník, starosta

Kde jsou komplikace
Realizaci kanalizace komplikují kolize s podzemními
sítěmi, které nejsou nikde zakresleny a neumožňují realizovat práce v projektovaných trasách. Dále práce komplikuje deštivé počasí, které neumožňuje realizovat práce ve
volném terénu a zahájit zpětné uvádění pozemků do pů-

Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa – Rakovec
Obec Řepiště schválila realizaci další etapy výstavby
splaškové kanalizace v Rakovci, kterou připravuje od roku
2017. Díky úspěšně podané žádosti o dotaci do OP ŽP
se obci podařilo získat na projekt „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 6.etapa“ dotaci z EU ve výši přes 5 mil. Kč. Celková cena za dílo bude na základě výběrového řízení
a uzavřené smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností BDSTAV MORAVA, s.r.o. ve výši necelých
9 mil. Kč bez DPH. Projekt řeší výstavbu gravitační splaškové kanalizace v místní části Rakovec (ulice Lipová
a část ul. Rakovecké od restaurace Bowling Rakovec).
Páteřní stoka bude napojena na kanalizaci budovanou
městem Vratimov v ulici V Údolí v rámci výstavby stavby
„Kanalizace Horní Datyně – 2. etapa“. Celková délka stok
je 911 m. Realizace kanalizace umožní odkanalizování
cca 25-30 rodinných domů, dětského domova a restaurace Rakovec. Realizace stavby bude zahájena od
1.7.2019 a ukončena do 31.10.2019. Součástí stavby je
i následná celoplošná oprava komunikací.
Upozorňujeme občany na možné komplikace v dopravě, zhoršení přístupnosti nemovitostí a zvýšenou hlučnost a prašnost během realizace stavebních prací (situace je komplikovaná již nyní z důvodů realizace stavby
„Kanalizace Horní Datyně – 2. etapa“). Rovněž upozorňujeme občany na ulicích Lipová a Rakovecká, že před

zahájením stavby bude provedena pasportizace jejich
nemovitostí z důvodu posouzení případných škod při
provádění stavby (oplocení, vjezdy, rodinné domy apod.).
Dále sdělujeme, že obec pro občany, kteří se budou na
kanalizaci napojovat, bezplatně zpracuje projekty pro
soukromé části kanalizačních přípojek a vyřídí pro ně
územní souhlasy (vlastníci budou kontaktováni projektanty – společnost Dopravoprojekt Ostrava a.s.). Vlastní
napojování na kanalizaci bude možné až po ukončení
realizace a kolaudaci stavby a po dokončení stavby na
území města Vratimov (předpoklad v r. 2020). O dalším
postupu prací vás budeme průběžně informovat. Během
realizace stavby bude na webových stránkách obce www.
repiste.eu každý týden v pátek informace o plánovaném
postupu prací na další týden. Kontaktní osobou ohledně
stavby kanalizace a také projektů domovních přípojek
bude zaměstnanec obecního úřadu Ing. Libuše Žídková,
tel. 558 671 925, e-mail: zidkova@repiste.eu.
Rostislav Kožušník, starosta
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Upozornění na splatnost
poplatku za komunální odpad, bioodpad
a poplatku ze psů
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního
poplatku ze psů je do 30. 6. 2019.

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.

Upozornění pro majitele psů
V poslední době obecní úřad zaznamenává přibývající stížnosti na volné pobíhání psů po obci. Apelujeme
proto na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen
zamezit jeho volnému pobíhání a na veřejných místech ho mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba
si uvědomit, že volně pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout děti, chodce,
cyklisty a také zavinit dopravní nehodu. Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se o psa větší rasy
a dítě, mohou být velmi závažné.
Rostislav Kožušník, starosta

Od 1. 1. 2020 musí být psi před vakcinací proti vzteklině
povinně označeni mikročipem
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování
proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči
neboli veterinární zákon.
Jen minimum chovatelů ovšem ví, že byla
schválena novela veterinárního zákona, která
říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň označený mikročipem. Jinými slovy, veterinární
lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat
proti vzteklině neočipovaného psa.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není
málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu
museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se
pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde
se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině

v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal
svého psa před vakcinací očipovat. Úkon je to
jednorázový, s minimálním rizikem poškození
zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn
v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži
a čip se z jehly vytlačí. Čip lze přečíst pomocí
čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař, útulek, a často je i v majetku obce.
Oba úkony, tj. jak označení mikročipem, tak
i vakcinaci lze provést ve stejný čas.
Vzhledem k očekávanému náporu majitelů
psů doporučujeme označit psa mikročipem už
při nejbližší pravidelné vakcinaci proti vzteklině. Obě pracoviště veterinárních ošetřoven AlfaVet v Paskově i Vratimově, i veterinární kliniky AlfaVet ve Frýdku-Místku, jsou
schopna označit psa mikročipem a provést vakcinaci proti vzteklině kdykoli v ordinačních hodinách.
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Jak napustit bazén a vyhnout se sousedským sporům.
Existuje rychlé a pohodlné řešení!
170 domácností v regionu si loni
nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou vodárenské společnosti.
Místo omezování sousedů zvolili
rychlejší a efektivnější cestu.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní
sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do
bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této služby – kromě bezplatné
zákaznické linky je také možné využít jednoduchý
poptávkový formulář na internetových stránkách
www.smvak.cz.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná
a nepředstavuje zdravotní riziko.
Česká republika je premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých
letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u svých
bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v minulosti. Bazénů u domů v našich městech a vesnicích
s rozšiřující se zástavbou do krajiny stále přibývá. To
platí i pro moravskoslezský region, kde ve většině případů klesá počet obyvatel větších sídel, naopak roste počet
lidí, kteří směřují blíž k přírodě do menších obcí, kde
staví své domy.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních
bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům
ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé
lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě,
nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne
větší množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít
navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v potrubí. To má za
následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může
dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně
projeví u ostatních odběratelů, kteří můžou být omezeni
v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti
SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět
pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové

špičky. Nejlépe přes noc ve všední
den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší
a pohodlnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou,
vyhnou se nepříjemnostem, které by
mohly nastat. Budou mít navíc jistotu,
že nebudou nijak omezovat své sousedy – předejdou tím
případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke
spokojenosti našich odběratelů napustili více než sto šedesát bazénů. Meziročně počet lidí, kteří volí toto praktičtější řešení, výrazně vzrostl,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska,
naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na
Novojičínsku. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku
a Karvinsku si shodně nechali navézt vodu do více než
40 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku SmVaK
Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní
informace o možnosti dodávky a ceně dle parametrů
bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny
od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén
navézt jednou cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165 korun.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke
koupání vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Aqualia infraestacturas inženýring
(www.ai-inzenyring.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou
hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat
i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě
vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky
k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To
má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků
na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“
říká vedoucí laboratoří společnosti Aqualia infraestructuras inženýring Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz

7

č. 152

www.REPISTE.eu

Setkání jubilantů Řepišť
Dne 25. 5. 2019
jsme měli tu čest setkat se s občany Řepišť, kteří v letošním
roce slaví svá životní
jubilea…80., 85., 90.
a více let.
Oslavenci se setkali na slavnostním
obědě ve Společenském domě s restaurací U Máně, kde po
uvítacím slově pana starosty Rostislava Kožušníka, pronesl narozeninový přípitek a požehnal našim jubilantům,
pan farář Adrian Wykręt. Odpoledne svým vystoupením
zpříjemnili také malí zpěváčci ze Sborečku naší Základní
školy a Mateřské školy Řepiště, p.o., pod vedením sbormistryně paní Oldřišky Honsové, která nám následně svým
podáním známé písně Leonarda Cohena – Hallelujah, předvedla, jak budou tito zpěváčci zpívat, až ukončí docházku
ve sboru. Závěr programu patřil Cimbálové muzice Vrzuška ze Základní umělecké školy ve Vratimově, pod vedením
paní Kamily Bodnárové. Součástí odpoledne byla i slavnostní gratulace po níž naši oslavenci shlédli film o Řepištích, natočený našim Klubem seniorů.

Celé odpoledne nám zpříjemňoval hudebním doprovodem pan Josef Vráblík a o fotografické zdokumentování se
postarala slečna Michaela Petrošová. Velké poděkování
patří také všem zaměstnancům Restaurace U Máně, kteří
se o nás vzorně starali a zajistili veškerý servis a pohodlí.
Těšíme se na další příjemná setkání s jubilanty.
Ještě jednou přejeme hlavně pevné zdraví, sílu,
optimismus a radost ze života.
Pavlína Kučerová, místostarostka

Kosení lúky U Mlýnku
Říká se, že kosení trávy má blahodárné účinky na lidské tělo. Jde o atmosféru brzkých ranních hodin, kdy se slunce dere nad obzor, zpívají ptáci, tráva je plná rosy a do toho přichází na
louku sekáč odhodlaný zrobit kus práce. Podobnou atmosféru jsme si vytvořili v Řepištích
25.5. 2019 v odpoledních hodinách, kdy se konal
již 3. ročník „Kosení lúky U Mlýnku“.
Letošní ročník závodu byl uveden zamilovanou scénkou mezi mlynářem žijícím v našem mlýnku a jeho nastávající chotí. Pohád-

kový konec tohoto páru byl symbolizován
následným vzletem hejna bílých holubic a závody mohly být tak odstartovány. Na startovní listině bylo zapsáno 22 odhodlaných sekáčů z čehož 4 byli zástupci něžného pohlaví.
Každý ze závodníků měl za úkol posekat přidělenou část louky, přičemž hlavním hodnotícím kritériem nebyl čas, ale projev soutěžícího během samotného pokosu. Vítězem se
tak stal každý závodník, který bez újmy na
zdraví splnil úkol a svou přítomností podpořil
8
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všeobecně výbornou atmosféru této události. Celým odpolednem nás provázeli krásným zpěvem a tancem Svatomichaelský pěvecký sbor a Dětský folklorní soubor
Paskovjanek.
Děkuji všem závodníkům, vystupujícím, fanouškům
a v neposlední řadě také členům organizačního týmu,
bez kterých by nebylo možné tuto krásnou událost uspořádat.
Za Sportovní a kulturní komisi,
Roman Tomica

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
srdečně vás zveme na výstavu s názvem Nejúspěšnější výtvarné práce výtvarné soutěže dětí základních škol
Regionu Slezská brána a blízkého okolí, kterou můžete
zhlédnout od 18. června do 23. července 2019. V srpnu
se můžete těšit na putovní výstavu Prvorepublikové knihovnictví.
Během března a května jsme připravili knihovnické
lekce z projektu MAP F–M, Místní akční plán Frýdek-Místek pro žáky 4. a 5. třídy Základní školy Řepiště.
Témata projektu byla Vesmír, Příroda a Zvířata. V březnu se žáci 4. třídy seznámili s besedou o Vesmíru, v květ-

nu o Zvířatech a Přírodě a také žáci 5. třídy se dozvěděli,
co je to Blackout poetry při besedě a vyzkoušeli si tuto
poezii na látkové baťůžky s pomocí fixů na textil. Fixy
i baťůžky jim zůstaly jako dárek.
V měsíci červnu žáci 1. třídy Základní školy Řepiště
dostanou malou knihu z projektu SKIP Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka v rámci besedy s názvem Písmenka.
V letošním, už 11. ročníku tohoto projektu na podporu
čtenářské gramotnosti, to je kniha spisovatele Miroslava
Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
V úterý 25. června 2019 se rozloučíme s žáky 5. třídy
při besedě Proč číst. S těmito žáky se již nebudeme
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vídat v knihovně na knihovnických akcích, protože od
nového školního roku se budou učit v jiných základních
školách.
Kromě knih vám nabízíme společenské hry pro malé
i velké čtenáře, audioknihy a pro menší děti také Kouzelné
čtení s Albi tužkou, 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. Sledujte webové
stránky knihovny a knihovnický facebook.
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 knihy
půjčit a vrátit nebo je můžete vyměnit za jiné knihy.
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 10-12 13-17
				
Pátek 9-12 13-15:30
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Křížem krážem Slezskou bránou
V pátek 12. 4. se žáci
5. ročníku zúčastnili již
desátého ročníku vědomostní soutěže Křížem
krážem Slezskou bránou, který letos proběhl
v paskovském kině. Soutěž pořádal dobrovolný
svazek obcí RSB ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže ve Vratimově.
Soutěžily mezi sebou
tříčlenné týmy žáků prvního stupně základních škol
z různých obcí a měst Regionu Slezské brány. Děti
musely prokázat své znalosti týkající se právě těchto obcí a měst – znát jejich historii,
znaky, rozlohy, počty obyvatel, různé zajímavosti a projevit
také postřeh při otázkách z videí o Regionu Slezská brána.
Podporou jim byli učitelé a ostatní spolužáci.
Žáci naší školy ve složení Berenika Nezvalová, Viktor
Svoboda a Matěj Haft předvedli skvělou připravenost,

o čemž svědčí jejich krásné umístění na 2. místě, pouze
se ztrátou jednoho bodu na vítězné družstvo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Třídní učitelka 5. ročníku

Velikonoční tvůrčí dílna ve škole
Středeční odpoledne 10. dubna proběhlo ve škole ve
znamení Velikonoc. Paní učitelky Anna Klosová a Kateřina
Hudečková připravily pro rodiče s dětmi Velikonoční tvoření, maminka Jakuba Bednáře se postarala o občerstvení, které bylo milým zpestřením namáhavé práce při zdobení vajíček. Děkujeme.
Děti, maminky, tatínkové i babičky se zdokonalili ve
zdobení slepičích i husích vajec voskovou technikou a někteří se pokusili i o náročnější techniku – vyráběli pomocí
vrtačky madeirové kraslice.
Celé odpoledne proběhlo v báječné tvůrčí atmosféře,
spokojené děti se odcházely domů chlubit svými výrobky.

TU 1. a 3. ročníku
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Blahopřejeme žákům 5. třídy za krásné umístění v okresním
a krajském kole v literární soutěži „Požární ochrana očima dětí“

Den matek
Den matek, který u nás každoročně připadá na druhou
květnovou neděli je ideální příležitostí k poděkování vlastní
mamince za její mateřskou lásku prostřednictvím malého
dárečku, ručně vyrobeného přání, kytičky či čokolády, básničky i písničky, nebo třeba formou nečekaného zážitku.
I děti ze Základní školy v Řepištích se na tento den
pečlivě připravily. Ve středu 15. května svým maminkám
poděkovaly krásným kulturním vystoupením, které se
uskutečnilo ve Společenském domě U Máně. Program,

který si děti připravily pod vedením vychovatelek školního
klubu, byl zahájen v 16.00 hodin básničkou pro maminky.
Následně děti ze sborového zpěvu pod vedením paní Oldřišky Honsové zazpívaly „Jarní písně“.
Hostem odpoledního programu byla paní učitelka Kamila Bodnárová ze ZUŠ Vratimov, která upoutala rodiče i děti
hudebním vystoupením dětského smyčcového orchestru.
Anglické divadlo s názvem Vlk a kůzlátka a závěrečné
taneční vystoupení Wolf and kids si nacvičila paní
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Veronika Bystroňová s dětmi navštěvujícími kroužek angličtiny.
Děti z dramatického kroužku, které připravila paní Renata Erdosová, představily bravurně nacvičenou pohádku
„Chamtivé strašidlo“. Děti zde ukázaly nejen herecké přednosti, ale také si zazpívaly a zahrály na klavír. Hudebně
tuto pohádku doprovázela paní učitelka Linda Šustová.

Vystoupení sklidilo úspěch a maminky se svými dětmi
odcházely spokojeně domů.
Poděkování občanům Řepišť
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám poskytli materiál pro práci s dětmi ve školní družině.
Vychovatelky ŠD

Soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů
Ve čtvrtek 16. května 2019 se ve Společenském domě
U Máně v Řepištích uskutečnila soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů s názvem Putujeme z pohádky do pohádky. Organizaci si vzaly na starost především vedoucí školní družiny paní Renáta Erdösová a paní
vychovatelka Ivana Rodková.
Mezi školy a organizace, které přijaly pozvání zúčastnit se divadelní přehlídky, se zařadily ZŠ Dolní Domaslavice, ZŠ Sedliště, ZŠ Soběšovice, ZŠ Dobratice, ZŠ Paskov, DDM Vratimov, Dramatický kroužek Václavovice
a samozřejmě ZŠ Řepiště.
Pozvání do poroty přijala moderátorka paní Eva Šimčíková, dále herečka paní Táňa Hlostová, paní ředitelka
Základní školy v Řepištích Martina Bastová a v neposlední řadě pan Rostislav Kožušník, starosta Řepišť.
Zahájení soutěžní přehlídky proběhlo v 8 hodin. Organizátorky pronesly pár úvodních vět, ve kterých přivítaly všechny přítomné v sále, představily porotu a seznámily účastníky s průběhem divadelního dopoledne. Poté již následovaly
samotné divadelní scénky, ve kterých všechny přítomné
školy a kroužky mohly předvést, co během školního roku
natrénovaly právě na tuto soutěžní přehlídku. Každé z vystoupení vždy sklidilo nemalé ocenění a to v podobě zaslouženého potlesku. Následně si jednotlivé divadelní soubory
vyslechly porotu, která zhodnotila zhlédnuté scénky. Ale
závěrečné rozhodování nebylo rozhodně vůbec snadné,
jelikož kritiku jsme od porotců téměř neslyšeli. Právě naopak,
chválou se nešetřilo a byla jednoznačně zasloužená. V každém představení bylo vidět nemalé úsilí, které musely děti
během nacvičování vynaložit, ať už k zapamatování textů,
výrobě kulis a kostýmů či překonání trémy k vystoupení před
neznámým publikem. A toto úsilí se rozhodně vyplatilo, protože byla radost sledovat, jak si děti svá vystoupení užívají

a přesto, že se jednalo o amatérské soubory, úroveň scének
byla opravdu vysoká. Na porotu tedy čekal nelehký úkol a to
předat poháry prvním třem místům. Ocenění nejvyšší, tedy
první místo, si odvezla Základní škola z Dolních Domaslavic
s představením Pohádka o veliké řepě. Pohár pro druhé
místo získala Základní škola z Paskova za představení Mechuláci a na třetím místě se umístili domácí ze Základní
školy z Řepišť pod vedením paní Renáty Erdösové s pohádkou Chamtivé strašidlo.
I přesto, že se jednalo o první ročník pořádaný právě
v Řepištích, celá akce probíhala bez jakýchkoliv problémů.
Vše bylo výborně zorganizováno, na vystupujících dětech
i jejich doprovodech byla znát spokojenost a radost z možnosti předvést ostatním, co se naučili a také ze společně
stráveného dopoledne. Pro všechny účastníky byly připraveny účastnické listy a odměny v podobě stolních her či
výtvarných potřeb, nikdo tudíž neodešel s prázdnou. Pozitivní a nadšené ohlasy, které si organizátorky vyslechly po
akci, budou jistě tou správnou motivací do příštích ročníků.
Tereza Grimmová, vychovatelka ŠD
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Do lesa s lesníkem
I přes chladné a deštivé květnové počasí se žáci páté
třídy měli možnost zúčastnit půldenního interaktivního programu, který jim přiblížil les očima lesníka.
Pod vedením lesních pedagogů se dozvěděli mnoho
informací o zalesňování, semenářství, o výchově mladých
porostů, vyznačování těžeb v probírkách, o těžební činnosti a následném zpracování dřeva, uvědomili si význam
vody v lese a seznámili se s používáním lesní mapy.

Všechny získané informace si mohli vyzkoušet také prakticky – zasadili si vlastní stromeček, označili strom vhodný
k redukci, trénovali techniku měření stromů a v kreativní
dílně si vytvořili společnými silami lavičku. Za svůj výkon
byli odměněni pohoštěním a mnoha dárky.
Dopoledne strávené v lese si všichni velmi užili a získali tak nezapomenutelné zážitky a zkušenosti.
Mgr. Jana Šnajdrová

Sedlišťský slavík 2019
Na začátku května se v kulturním domě v Sedlištích
konal pátý ročník soutěže ve zpěvu populárních písní. Akci
s názvem Sedlišťský slavík již tradičně skvěle organizovala Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola
v Sedlištích.
Děti byly rozděleny do tří kategorií podle tříd. Píseň
svého oblíbeného zpěváka či zpěvačky mohly zazpívat
s karaoke verzí hudebního podkladu nebo za doprovodu
klavíru či jiného nástroje.
Naši řepišťskou školu reprezentovaly čtyři žákyně.
V první kategorii vystoupila Aneta Brodová a Magdaléna
Zárubová, ve druhé Anna Frantíková a Markéta Skybíková.

Celé akci předcházela dlouhá příprava. Už v lednu
děvčata vybírala vhodné písně a sháněla na internetu hudební doprovody, v dubnu se konaly zkoušky s mikrofonem.
V pátek 3. května pak všechny dívky vystoupily před
sálem plným diváků a hlavně před náročnou odbornou porotou. Všechny čtyři překonaly trému a podaly skvělý výkon.
Anetka Brodová s písní Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka
Prosinec obsadila 1. místo v kategorii nejmladších žáků.
Děkuji všem našim zpěvačkám za reprezentaci školy
a jejich rodičům za zajištění dopravy do Sedlišť.
Věra Némethová

Akce prvňáčků
29. 5. navštívily děti z 1. třídy knihovnu, kde se zúčastnily besedy na téma Tuze hladová housenka.
Paní knihovnice je seznámila s knihou Erica Carleyho
a děti měly možnost vyzkoušet na vlastní kůži stádia života housenky. Vytvořily kuklu, motýla a zdramatizovaly potravu housenky.
Odměnou jim byla želatinová pochoutka ve tvaru housenky.
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Když na lukách kvetou kopretiny,
těšíme se všichni na prázdniny.
Po roce už tady budou zas,
nastane nám lenošení krásný čas.

rečkem. Navštívilo nás interaktivní divadlo s logopedickým hraním.
Děti ze třídy Beruška navštívily knihovnu, kde byla
pro ně připravena beseda na téma „Tuze hladová housenka“.
Na začátku června odjely nejstarší děti na Ozdravný
pobyt na Bílou.
V neděli 16.6.2019 čeká děti loučení s mateřskou
školou. Za účasti pana starosty a paní místostarostky
budou pasováni na školáky. Akce proběhne ve Společenském domě U Máně ve 13 hodin. Srdečně jste zváni.
Děti ze třídy Beruška čeká exkurze do Marlenky
i s ochutnávkou výrobků.
Třída Motýlek již tradičně pojede vlakem s rodiči na
Bašku.
Třída Beruška a Motýlek pojedou na polodenní výlet
na Bílou s názvem „Vzhůru na palubu“.
Koncem měsíce června nás čeká setkání s dětským
ilustrátorem A. Dudkem s názvem „Pohádkové kreslení“.
Je to zábavná, interaktivní show, při které se dětem netradiční formou představí klasické české pohádky. O řepě,
O Šípkové Růžence, O perníkové chaloupce, O Koblížkovi. Přímo před jejich zraky ilustrátor kreslí na keramické tabuli obrázky z pohádkových knížek, které jsou dětmi aktivně doplňovány. Děti se tak stanou přímými
účastníky pohádek, které četly v knížkách a užijí si radost
nejen z kreslení, ale i z jejich hravého ztvárnění.
Vystoupení je zakončeno autogramiádou. Akce bude
hrazena z projektu Šablony 2. Akce se uskuteční ve Společenském domě U Máně.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří se zapojují
na akcích školy, pomáhají finančně či materiálně.
Děkuji paní Markétě Špokové, která díky programu
Nadace OKD s názvem Srdcovka požádala o finanční
podporu pro naši MŠ, konkrétně na pořízení sezení do
altánu. Získali jsme 15.000, - Kč a zbývající částku dofinancovala paní ředitelka Mgr. Martina Bastová. Bylo pořízeno sezení za 30.000, - Kč.
Myslím si, že celý školní rok byl zdařilý. Výchovně
vzdělávací činnost byla propojována zajímavými akcemi
nejen pro zpestření výuky dětí, ale i pro zábavu, radost
z poznávání a prožívání nových věcí.

Tuto písníčku si začínáme prozpěvovat ve všech třídách naší mateřské školy. Školní rok se pomalu chýlí ke
konci.
V době od března do května se v naší mateřské škole uskutečnilo mnoho akcí.
Děti navštívily Svět techniky, kde shlédly chemické
pokusy a využily hry v Dětském světě, který je ucelenou
krajinou, která působí na děti jako na první pohled povědomé prostředí, ve kterém se budou cítit přirozeně.
Krajina od Pohádkového lesa přechází přes centrální
Louku až do Města, kde už děti narazí na specifické oblasti, jako je Dílna, Autoservis, Lékař, TV studio nebo
Kuchyně s Farmou. Na kraji Města stojí dále velké Staveniště a Bludiště. Krajinný charakter expozice podtrhuje Vodní svět, který rovněž volně navazuje na centrální
Louku. Ta je bodem, kam návštěvník vejde po vstupu do
Dětského světa. Je to místo, které zároveň nabízí možnosti odpočinku a rozhodování o dalším průběhu návštěvy. Z louky vedou cesty do ostatních částí expozice.
Tato akce byla hrazena z projektu OKAP (Odborné, kariérní a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském
kraji).
Každý rok nás navštěvuje paní Gavlasová s programem Muzikohrátky, tentokrát měly název „Popletené
muzikohrátky“. Do Vratimova jsme jeli na hudební pořad
Pavla Nováka „Máme rádi zvířata“.
Před Velikonocemi děti ze třídy Beruška již každoročně vynášely Morenu do Paskova, kde byla vhozena do
řeky Ostravice.
Děkuji paní Zipserové z Lašské pekárny za chléb,
který jsme využili při vytváření Moreny.
V závěru měsíce dubna proběhla akce Pálení čarodějnice, ve spolupráci se ZŠ a Klubem rodičů. Děkujeme
všem, kteří se na této akci podíleli.
29.4.2019 se uskutečnila přednáška pana Mgr. Jiřího
Haldy, který poutavě a vtipně prezentoval poznatky, týkající se jednotlivých rolí v rodině, důležitost matky v životě dítěte, vztahů mezi sourozenci i rodiči navzájem,
v dětské kolektivu. Obohacoval přítomné svými radami,
postřehy a příklady z praxe.
Tato přednáška byla hrazena z projektu Šablony 2.
V květnu v MŠ probíhalo tradiční focení dětí. Děti si
poslechly hudební program Toulavá kytara s M. Zábranským a aktivně se zapojovaly do zpěvu známých písniček,
které ztvárňovaly i pohybem.
Ve všech třídách proběhla setkání ke Dni matek. Děti
předvedly krátká vystoupení a obdarovaly maminky dá-

Všichni zaměstnanci mateřské školy vám přejí krásné
a slunečné prázdniny!!!
Jana Nožičková

Mateřská škola
bude uzavřena od 1.7.2019 – 9.8.2019.
Provoz začne 12.8.2019.
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Malý antropolog
24. dubna 2019 navštívily 1. a 3. třída Svět techniky
v Ostravě, kde je čekaly různé zajímavé aktivity. Děti se
účastnily ve skupinách střídavě vzdělávacích programů
Malý antropolog, Dopravní prostředky a Geometrický svět.

Čas našly i na herní aktivity v areálu Dolních Vítkovic a výstavu pomůcek pro hendikepované děti.
Naši žáci tak strávili smysluplné a poučné dopoledne,
se kterým byli spokojeni.

Pohádkový týden v jídelně
V týdnu od 8. 4. – 12. 4. 2019 proběhl ve školní jídelně
Základní školy a Mateřské školy Řepiště,p.o., pohádkový
týden. Kuchařky dětem vařily pohádková jídla, která byla
názvem i barvou přizpůsobena danému tématu pohádky.
A protože jsou paní kuchařky pro každou legraci a svou
práci dělají zodpovědně a s láskou, vše doplnily maskami
k dané pohádce. Takže si děti pochutnaly například na:
Karkulčiném rozpleteném košíčku s červenou omáčkou
(Boloňské špagety), Mimoňském rizotu (Kuřecí rizoto ve
žluté barvě), ochutnaly Gargamelův lektvar (Rybí polévka)
i Šmoulinčino kouzlo na plechu (Zapékané brambory),
okusily Žhavou lávovou polévku (Rajská polévka s kapá-

ním) nebo horký guláš z kotlíku Baby Jagy. Největší úspěch
u dětí zaznamenal páteční oběd, kdy se na výdejním okýnku mohly setkat s postavami z pohádky Shrek. Ten den
jim velmi chutnalo Fionino tajemství kuchyně (Čočková
polévka) i Shrekova bažina (Znojemská pečeně s gnocchi)
s dezertem v podobě Shrekova ucha (Štramberské ucho
plněné zelenou tvarohovou pěnou). Některé děti se s maskami k nám přidaly a užili jsme si toto pohádkové mámení ve všech směrech. Přikládáme i fotodokumentaci. Věříme, že nápadů bude ještě víc a realizace o to
zábavnější….
Pavlína Kučerová, vedoucí školní jídelny
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Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště

Soutěže mladých hasičů jsou v plném proudu. V 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. Mladší žáci si zatím přivezli pohár za třetí místo v Nové Vsi
a starší žáci vybojovali dvě druhá místa v Malenovicích
a Fryčovicích.
Dále máme za sebou okresní kolo hry Plamen
2018/2019, které se konalo v sobotu 18. května 2019 ve
Frýdku-Místku na stadionu TJ Slezan. Bylo to jarní kolo,
kdy jsme si s ostatními družstvy v okrese poměřili síly 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 8. místě
z 24 družstev v okrese a starší žáci na 5. místě z 31 družstev v okrese.

Všem děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci našeho sboru.

Celoroční činnost dorostu 2019
Naše činnost dorostu spočívá hlavně přípravou na
okresní kolo. Pravidelnými tréninky jak už u nás v Řepištích
nebo na dráze u HZS v Nošovicích jsme si vylepšovali své
výkony. Dorostenky také měly příležitost zúčastnit se dvou
dvoudenních dorosteneckých kempů pořádaných Krajským
sdružením hasičů MSK, které pro ně byly velkým přínosem.
Týden před okresním kolem jsme se zúčastnili soutěže
v běhu na 100 m s překážkami v Kravařích u Opavy. Nepříznivé počasí ovlivnilo výkony všech zúčastněných hlavně
na překážkách, ale aspoň Petra Polachová se ve střední
kategorii umístila na 3. místě a Tonda Hynčica na 4. místě.
Závěrečné kolo celoroční činnosti dorostu se letos
konalo v neděli 19. 5. 2019 na stadionu TJ Slezan ve Frýdku-Místku, kde máme zastoupení v kategorii jednotlivců.
Jednotlivci soutěží ve svých věkových kategoriích v běhu
na 100 m s překážkou, dvojboji jednotlivců, testu z požární
ochrany a závodu požární všestrannosti (v podzimním kole).
16
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Ve starší kategorii (17-18 let) soutěžila již poslední rok
Jana Polachová, která se umístila na 2. místě v okrese ze
14 dorostenek.
Ve střední kategorii (15-16 let) soutěžila Dáša Lukesová, která se obsadila 4. místo a Peťa Polachová 3. místo
ze 14 dorostenek. Antonín Hynčica získal 2. místo
z 9 dorostenců.
V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Denča Adamusová, která vybojovala 1. místo!!!

Také se musím zmínit o výsledcích našich dorostenců,
kteří soutěžili v okresním kole za družstva dorostu jiných
sborů. Ondra Šadibol a Michal Slaný soutěžili za SDH
Raškovice a umístili se na 2. místě. Jakub Kusák soutěžil
v družstvu SDH Frýdek, které získalo 1. místo v okrese.
Za přípravu děkuji Rosťovi Vašíčkovi a Honzovi Kusákovi a dorostu také děkuji za vzornou přípravu a reprezentaci našeho sboru.
Za vedoucí mladých hasičů a dorostu Pavla Polachová

Výtvarná soutěž POOD 2019
Požární ochrana očima dětí je literárně - výtvarná soutěž organizována SH ČMS a určena pro širokou veřejnost.
Po besedě o hasičích, se kterou i letos SDH Řepiště navštívil děti ve školce a škole, se žáci ze ZŠ a MŠ Řepiště
i mladí hasiči SDH Řepiště zapojili do této soutěže. V letošním ročníku se práce v okresním kole hodnotily zvlášť
pro školy a zvlášť pro SDH.
Výsledky okresního kola POOD 2019 za SDH:
V kategorii ZŠ 1 - na 1. místě
Aneta Brodová
				 ZŠ 2 - na 2. místě
Adéla Krasulová
				 ZŠ 3 - na 1. místě
Denisa Adamusová
				 ZŠ 4 - na 1. místě
Jana Polachová
Výsledky okresního kola POOD 2019 pro MŠ a ZŠ:
Výtvarné práce:
Kategorie M 1 - na 3. místě
Kristýna Petrová
Kategorie ZŠ 1 - na 1. místě
Tereza Levá
Literární práce:
Kategorie L 1
					

- na 2. místě
- na 3. místě

Vít Matusík
Karolína Libišová

Vyhodnocené práce postoupily do krajského kola, kde
v kategorii L1 získal cenu za 3. místo Vít Matusík.
Slavnostní vyhodnocení okresního kola POOD 2019 se
letos konalo v prostorách Muzea Beskyd ve Frýdeckém zámku a bylo spojeno s prohlídkou výstavy k 50. výročí založení
profesionálního hasičského sboru ve Frýdku-Místku.
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12. ročník soutěže „PS-8“
Vážení spoluobčané,
12. ročník soutěže „PS-8“ proběhl tradičně 8. května
za krásného, slunečného, téměř letního počasí. Soutěž
měla opět zcela jiný námět, cvičilo se však s technikou,
která se na ligových soutěžích nevidí. Letošního ročníku
se zúčastnilo 17 družstev, z toho 3 družstva žen z 8 obcí.
V kategorii ženy zvítězily ženy z Václavovic, druhé byly
Řepiště a třetí Horní Datyně, v kategorii muži byli první
starší muži z Václavovic, druzí starší muži z Řepišť a třetí
smíšené družstvo Místek – Bahno. Opět byly lepší starší
kolektivy, jako již několik let zpátky.
Celý den se také nesl v duchu oslav 95. výročí založení našeho sboru. Pro diváky byla vystavena naše historická technika a v odpoledních hodinách jsme pro děti připravili soutěž v silových disciplínách, kde si moli vyzkoušet
různé úkoly třeba překonání bariéry, přeběhnutí přes pneumatiky, posunutí břemene pomocí gumové palice a nebo
záchrana osob – přemístění figuríny.

Dovolte nám poděkovat za diváckou kulisu, za prožití
společných chvil při soutěžích, za podporu našeho spolku.
Těším se na příští ročník, který se uskuteční v obvyklé
době, v pátek 8. května.
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Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
Vás srdečně zve na soutěž mladých hasičů
v požárním útoku, která je zároveň

13. kolo Moravskoslezské ligy MH 2019
Datum konání: sobota 22. 6. 2019
Zahájení soutěže mladých hasičů: 9:00 hod.
Místo konání: venkovní areál u tělocvičny v Řepištích
Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev.

Seniorské okénko
Ani si neuvědomujeme, jak ten čas rychle běží. Teď tu
byla zima, mráz, jaro uteklo příznačně jak ta voda, a že ji
bylo dost, a opět je tu pomalu léto, na které všichni čekáme a těšíme se. Někteří, že tu budou prázdniny a s nimi
přijde hlídání vnoučat, jiní zase, že se mohou slunit a prohřát tělo.
Většina z nás se ale snaží žít aktivně a rádi se účastníme různých akcí. Jednou z nich byla soutěž pro seniory
Křížem krážem Slezskou branou v pátek 12.4., pak jsme
se sešli v Rakovci 25. dubna na bowlingovém turnaji. Tentokrát přálo štěstí ženě a pohár si odnesla paní Emilka
Valgová.
V pátek 10. 5. 2019 se konala ve Společenském domě
U Máně naše výroční členská schůze, které se účastnilo
85 členů, našimi hosty byli i pan starosta a paní místostarostka. K svátku Dne matek nám přišly poblahopřát děti
ze Sborečku ZŠ Řepiště a malí gratulanti z mateřské školy. Jejich vystoupení se nám velice líbila a děti byly odměněny malou sladkostí.
V průběhu výroční členské schůze byla zvolena nová
předsedkyně Klubu seniorů – paní Emilie Valgová. Přejeme
jí hodně úspěchů v její práci, a aby byla dobrou nástupkyní po paní Zdeňce Březinové, která vedla klub odpovědně
a ráda téměř 10 let, za což ji všichni ještě jednou děkujeme.
V závěru schůze byla promítnuta prezentace naší obce
– průvodce naší vesnicí, vytvořena panem Janem Kožušníkem ve spolupráci s panem Petrem Macurou v rámci
projektu Sdílím svůj život.
Ve středu 29. května jsme se všichni těšili na naše
smažení vaječiny. Od rána jsme pozorovali měnící se počasí, ale je vidět, že nás, seniory, nic neodradí. Ve 14 hodin byla malá tělocvična ve sportovním areálu již přeplněna, tak mnozí seděli venku pod stanem. Nic však
nemohlo zkazit náladu a chuť žluté pochoutky, a také
dobrot, kterých byly plné stoly. Naše pozvání přijal i pan

starosta a paní místostarostka. Celkem se nás sešlo 64.
Odpoledne jsme si všichni užili, byť bez sluníčka.
Na pozvání Spolku seniorů Vratimov se někteří naši
členové účastnili 16. 5. oslavy Dne matek.
Připravované akce:
Pátek 26. 6. 2019 – zájezd na Pustevny, kde bude
po příjezdu rozchod. Každý si udělá svůj program - prohlídka Stezky Valašky nebo jen procházka po Pustevnách,
rovněž občerstvení si zajistí každý sám. Cena zájezdu:
50 Kč. Odjezd od OÚ: 8.00 hod.
Čtvrtek 11. 7. 2019 – je připraveno opékání párků
v Rakovci. Těšíme se na Vaši velkou účast. Sejdeme se
v 15.00 hod. a budeme očekávat hezké počasí.
Spolek seniorů Vratimov pořádá ve čtvrtek dne 13. 6.
2019 U Radoše smažení vaječiny. Začátek v 16 hodin.
Kdo má chuť vyzkoušet tu vratimovskou, je srdečně zván.
Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá
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Tři tisícovky seniorů díky kraji poznají zajímavá místa
Moravskoslezska a Olomoucka
Výlety seniorů. Tak se jmenuje
krajský projekt, díky kterému tři
tisíce seniorů pozná zajímavá místa Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zájemce čekají návštěvy turistických atraktivit, ale taky exkurze či
workshopy. Kraj na tento projekt vyčlenil 1,4 milionu korun.
„Tento projekt má posílit cestovní ruch v regionu, ale
taky motivovat naše aktivní seniory, aby se vydali poznávat
zajímavosti kraje, které jsou pro ně hůře dostupné buď z dopravního, nebo finančního hlediska. Budou si moci vybrat
z několika zájezdů, které budou rozdělené nejen tematicky,
ale také podle fyzické náročnosti. Zájemci navštíví například
Muzeum klobouků v Novém Jičíně, Pustevny, zámek Raduň,
Hukvaldy nebo Karlovu Studánku,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro cestovní ruch Jan Krkoška a doplnil, že
část zájezdů bude i do Olomouckého kraje. Na základě
dohody s Olomouckým krajem, který rovněž organizuje část
svých výletů do našeho regionu, se tak senioři budou moci

podívat na hrad Bouzov nebo třeba na
Dlouhé Stráně.
„Celkem 70 výletů, které jsou určené
pro seniory nad 60 let, se uskuteční v letním období, tedy od června do září tohoto roku. Zhruba tři tisícovky výletníků se mohou těšit na
příjemný celodenní zájezd, kde jim bude k dispozici školený
průvodce i kvalitní kuchyně,“ řekl náměstek hejtmana kraje
Jan Krkoška a dodal, že zájemci se mohou hlásit od 15. 5.
2019 rezervačním systémem přes internet na webových
stránkách www.vyletysenioru.cz nebo telefonicky na čísle
774 765 550 u společnosti Educa24, která výlety pro Moravskoslezský kraj organizuje.
Účastníci výletu platí pouze 200 korun, všechny další náklady akce jsou hrazeny dotací Moravskoslezského
kraje. Kromě služby průvodce a oběda je v ceně vstupné
do navštívených míst, pojištění a doprava. Nástupní místa zájezdů jsou rozmístěna po celém regionu. Výletníci si
mohou vybrat, zda vyjedou z Bruntálu, Opavy, Třince,
Frýdku-Místku, Karviné nebo například Kopřivnice.

Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili
a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na
několik preventivních zásad a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku
a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají důvěry
a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na
dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek,
která jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také
případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti
pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí
a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní
plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může
stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich plujte
pouze s plovací vestou.

na takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst,
může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku,
hlídat si peněženky, zavazadla. Není vhodné si své věci
kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor
na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních
vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky těsně u
těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud
nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte
na paměti, že řidiči nesmí usednout za volant pod vlivem
alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit,
že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech, kterými
návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských
akcí, festivalů, na místo přijedou. Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že není
vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu radíme, aby se
podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve kterém je
zakotveno, které předměty nesmí mít u sebe při vstupu do
areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje
k příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných
dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.
por. Bc. Pavla Jiroušková

Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po
celé České republice probíhají a budou probíhat různé
kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké
množství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den
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Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště
slaví 10 let své existence
Do letošního roku náš sbor vykročil jako oslavenec.
Slavíme deset krásných společných let a jako dárek k narozeninám jsme si nadělili dva dvoudenní výjezdy po naší
vlasti. V červnu nás čeká zájezd do Neratova v Orlických
horách, kde potěšíme obyvatele našim vystoupením. V reprezentaci naší obce nám pomůže i komoráček Teatet
Řepiště.
Na druhý výjezd (v září) zamíříme do kraje vinných
rév, do města s přívlastkem, do Znojma, které se nachází na hranici Národního parku Podyjí a posledními výběžky Českomoravské vrchoviny. Zde si zazpíváme v chrámu
sv. Mikuláše. Po cestě sem se nezapomeneme stavit ve
Valticích v Léčebně dlouhodobě nemocných a potěšit
místní obyvatele našim vystoupením. Poprvé jsme je
navštívili asi před čtyřmi lety a každý, kdo tam s námi byl,
mi může potvrdit, že dojetím slzeli nejen obyvatelé léčeb-

ny ale i my. Pak nás čeká odměna v podobě pobytu v šatovském sklípku. Těšíme se i na to, že si společně zazpíváme za doprovodu kytar a jiných hudebních nástrojů.
Jinak jsme se našim vystoupením začátkem března
na nějaký čas rozloučili s domovským a milovaným dřevěným kostelíčkem svatého archanděla Michaela. Dal
si po těch staletích pauzu a nyní prochází ozdravnou
kúrou. Na Velký pátek jsme rovněž svým pěveckým výkonem obohatili obřady v kostele v Petřvaldu u Nového
Jičína.
24. května jsme si zazpívali na krásné každoroční akci
Noc kostelů. Tentokrát jsme zamířili do Vratimova a do
Paskova.
Co nás ještě čeká? Čekají nás Obecní slavnosti
15. června 2019, kde zazpíváme několik písní z našeho
bohatého repertoáru.

S dostatečným předstihem vás chceme také pozvat na náš již tradiční festival
sborového zpěvu s mezinárodní účastí

e Podzimní zpívání e

které se uskuteční dne 5. 10. 2019 v prostorech Společenského domu s restaurací U Máně.
Zde oslavíme i své kulaté narozeniny.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň!
Za Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště
Andrea Karmanová
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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
		

19. 6.

výlet pro ZŠ Řepiště

poznáváme Město Vratimov

		

24. 6.

HURÁ PRÁZDNINY

bezpečnostní výukový program pro 1. stupeň ZŠ Řepiště

Aktuální nabídka akcí, volná místa tábory a podrobnější informace na www.ddmvratimov.cz
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 82 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: BADMINTON, MAŽORETKY
ŽÍŽALKY, KIN-BALL, taneční klub BAILARINAS a HRÁTKY NA KLAVÍR.

• 		 badminton pokročilí – pro děti od 12 let
• 		 hrátky na klavír (stávající členové) – pro děti od
7 let
• 		 mažoretky Žížalky – pro děti od 5 let
• 		 KIN-BALL – pro děti od
• 		 NERFKY – pro děti od 9 let
• 		 Badatel – 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…

Na příští školní rok připravujeme zajímavou nabídku
kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci září na
webových stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov.
A co nabízíme?
• 		 taneční klub BAILARINAS – pro děti od 7 let
• 		 badminton začátečníci a mírně pokročilí – pro děti
od 8 let

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
za DDM Vratimov Renáta Míčková

Dům dětí hledá vedoucí kroužků
Pracujete rádi s dětmi? Máte zajímavé nápady?
Podělte se o ně a přijďte pracovat do kolektivu vedoucích zájmových kroužků DDM Vratimov.
Hledáme vedoucí pro kroužky ve Vratimově a na
pobočkách v Paskově, Řepištích, Žabni, Sviadnově,
Václavovicích:
kamera, video a střih videa, divadelní, robotika
a kybernetika za využití stavebnice LEGO Mindstorms, badatelské, jazykové, přírodovědné, technické, rukodělné, vaření, cukrářský, taneční (různé
styly), počítačový, fotografický, výtvarný, bojová
umění, apod.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme tvořivé lidi,
kteří mají co nabídnout.
Máme k dispozici vybavení pro různé druhy činností od běžných kluboven, přes výtvarné učebny až
po vybavení pro práci internetové televize. Využíváme
tělocvičny. Další možnosti na www.ddmvratimov.cz

Vedoucím kroužků nabízíme uzavření dohody
o provedení práce (nejedná se o práci na celý pracovní
úvazek a pracovní smlouvu) a příjemné prostředí pro
tvořivé aktivity.
Požadavky: dovršení 18 let věku, bezúhonnost,
dokončení středního vzdělání (výuční list, maturita),
pedagogické vzdělání minimálně v rozsahu 40 hod kurzu pro pedagogy volného času vykonávající přímou
dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání je možno
si doplnit.
Bližší informace: Hana Nevrlá
				
604 670 737
				h.nevrla@ddmvratimov.cz
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pořádá při oslavách 100 let svého založení

Kdy:

v sobotu 15. 6. 2019 od 9:00 hod.

Kde:

na kurtech TJ Řepiště

Srdečně zvou nohejbalisté TJ Řepiště
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Letní provoz Tělocvičny Řepiště
Mírová 555, Řepiště 739 31, t.č. 605 959 600, e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz

Provozní doba:

Ceník stolního tenisu:

Po - Pá
So - Ne
Svátky

15:00 - 22:00,
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00

pronájem
půjčovné
půjčovné

Ceník:

Velká tělocvična
Malá tělocvična

				

Objednávky a informace na tel. č. 605 959 600
Nebo přes rezervační systém: www.telocvicna.
repiste.eu

22. 7. 2019 - 11. 8. 2019
tělocvična uzavřena
v provozu pouze venkovní kurty.

1 kurt
160,- Kč/hod.
1x badmin. rakety
25,- Kč/hod.
1x badmin. míčků 25,- až 60,- Kč

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Provoz hřiště s umělým
povrchem TJ Řepiště
Po – Pá		

od 8.00 - 15.00 hod.

(červen-srpen)

- klíče se vyzvedávají na obecním úřadě
- nelze využít šaten a WC v tělocvičně

Po – Pá		

od 15:00 - 22:00 hod.

(duben-říjen)

- klíče se vyzvedávají u správce v recepci
tělocvičny

So – Ne, svátky

60,- Kč/hod.
15,- Kč/hod.
5,- Kč/hod.

280,- Kč/hod.
60,- Kč/hod.

Ceník
badmintonu:
pronájem
půjčovné
prodej

malá těl.+ stůl
1x pálky
1x míček

od 8.00 - 20.00 hod.

- klíče se vyzvedávají u správce v recepci
tělocvičny

od 22. 7. 2019 do 11. 8. 2019
-		 kurty v provozu bez využití šaten a WC
v tělocvičně
Rezervace se provádějí předem na tel. čísle:

605 959 600
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

LETNÍ BRIGÁDA
• mzda 100 Kč/hod.
• 1.000 Kč docházkový bonus
za každý odpracovaný měsíc
• práce na třísměnný provoz
• plnoletost podmínkou
• víkendy volné
Více informací na tel. č.: 727 920 542
nebo e-mailem: d.lapisova@kes.cz

www.kes.cz
PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ

WWW.PLOTY‐OSTRAVA.CZ

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Tel.: 722 550 000
Prodejna otevřena v pracovní dny v čase 8:00 – 15:00

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY, SVAŘOVANÁ PLETIVA
 SVAŘOVANÉ PANELY 3D, DŘEVOPLASTOVÉ PLOTOVKY
 BETONOVÉ PLOTY S DEKOREM, BRANKY A BRÁNY
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
www.THUJA.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
DVOUKŘÍDLÁ, VÝLOPNÁ



THUJA SMARAGD
PRODEJ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ

DOPRAVA AŽ K VÁM
MOŽNOST VČETNĚ MONTÁŽE



VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU

www.VRATA‐OSTRAVA.cz



STÍNÍCÍ TKANINA ‐ PRODEJ
A INSTALACE NA PLOT

Výklopná vrata mohou být včetně pohonu na dálkové
ovládání a také s integrovanými vstupními dveřmi.
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