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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 14. 9. 2016 v Osvětovém domě v Řepištích
472. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
paní Jaroslavu Bezecnou a pana Jana Schönwäldera
a ověřovateli zápisu paní Marii Bednářovou a pana
Jana Kukučku.
473. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 13. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva ﬁnančního výboru,
4. Hospodaření obce k 31. 8. 2016,
5. Stav přípravy a realizace investičních projektů
obce:
- Rekonstrukce veřejných prostranství před
kostelem,
- Úpravy průtahu silnice č. II/477,
- Rekonstrukce a odvodnění ul. Vinohradská,
- Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa,
- Odkanalizování obce Řepiště, 6. etapa, Rakovec,
- Úpravy tělocvičny,
- Rekonstrukce bytů a společných prostor Vinohradská 289 a 290,
- Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení,
- Rodinný dům Slezská 104,
- Společenský dům s restaurací U Máně,
- Úprava veřejných prostranství v lokalitě Točna
a U Mlýnku,
- Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice,
6. Základní škola a Mateřská škola Řepiště, šablony,
investiční priority pro MAP,
7. Rekonstrukce kostela sv. arch. Michaela, půjčka
Římskokatolické farnosti na přípravné práce,
8. Program rozvoje obce Řepiště na období let 20162023,
9. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce:
- Český svaz včelařů, ZO Paskov,
- Moravskoslezský kraj – spoluﬁnancování projektu kotlíkové dotace,
- TJ Řepiště,
10. Hospodaření s majetkem obce:
- Pronájem nebytových prostor – bývalá traﬁka,
- Nabytí pozemku darem – chodníky, sjezdy,
parkování v centru obce,
11. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Řepiště,
12. Změna č. 1 Územního plánu Řepiště,
13. Zvýšení nájemného v obecních bytech, přidělování obecních bytů,
14. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
15. Různé,
16. Usnesení rady obce

17. Rozpočtové opatření č. 3/2016,
18. Závěr.
474. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 6. 2016.
475. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z ﬁnančního výboru ze dne 7. 9. 2016.
476. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 31. 8. 2016:
celkové příjmy: 20.562.620,97 Kč, 70,14 % rozpočtu
celkové výdaje: 17.846.226,72 Kč, 43,74 % rozpočtu
saldo (přebytek): 2.716.394,25 Kč.
477. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vyhodnocení stavu správy ﬁnancí u J&T banky (po
12 měsících) a u společnosti Conseq (po necelých
2 měsících).
478. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Rekonstrukce veřejných ploch
před kostelem v Řepištích“.
479. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště“.
480. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o přípravných pracích projektu „Rekonstrukce
a odvodnění ul. Vinohradská“.
481. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1. etapa“.
482. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Odkanalizování obce
Řepiště - 6.etapa, stoky F, F1 (ul.Lipová)“.
483. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu stavebních úprav tělocvičny.
484. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Rekonstrukce bytů
a společných prostor v objektech Vinohradská 289
a 290, Řepiště“.
485. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Komunitní dům Řepiště
– byty v integraci se zařízením občanského vybavení“
a podané námitky účastníků územního řízení.
486. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu
prověřit možnosti využití rodinného domu Slezská
č.p. 104 z hlediska jeho využití a možnosti ﬁnancování
rekonstrukce.
487. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
488. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci
variantní studie číslo 4 přístavby požární zbrojnice
Řepiště a pověřuje místostarostku obce zajištěním
zpracování této varianty.
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489. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořizování nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Řepiště.
490. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace Základní školy a Mateřské školy Řepiště,
příspěvková organizace, o zahájení školního roku
2016/17 a o zapojení školy do projektu „Šablony pro
MŠ A ZŠ“.
491. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje seznam investičních priorit pro Základní školu a Mateřskou školu
Řepiště, příspěvková organizace, pro potřeby místního akčního plánu vzdělávání ve správním obvodu
ORP Frýdek-Místek dle přílohy.
492. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě projektu „Rekonstrukce kostela svatého
Michaela archanděla v Řepištích“.
493. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou
ﬁnanční zápůjčku ve výši 50.000,- Kč vydlužiteli Římskokatolické farnosti Vratimov na předﬁnancování
výdajů spojených s podáním žádosti do Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), speciﬁcký
cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany
a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela
sv. Michaela archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky
do 30 dnů od proplacení dotace z IROP, nejpozději
však do 31. 12. 2018, na základě smlouvy o zápůjčce.
494. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Program rozvoje obce Řepiště na období let 2016-2023.
495. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace
Paskov, na údržbu nemovitého majetku ve výši
10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2016.
496. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spoluﬁnancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
ve výši 14.996,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D14/2016.
497. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 60.000,- Kč, a to na
činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D15/2016.
498. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje místostarostku obce projednáním předloženého záměru
s navrhovatelkou a upřesnění podmínek pronájmu
a provozování.
499. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje budoucí nabytí nemovitých věcí – části pozemku parc.č. 1588/1
ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Řepiště pod
sjezdy, podélnými parkovacími stáními, chodníkem,
podél silnice II/477, vybudovanými v rámci stavby
„Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ darem od Moravskoslez-
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ského kraje jako budoucího dárce do majetku obce
Řepiště jako budoucího obdarovaného na základě
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací.
500. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stanovisko pořizovatele Územního plánu Řepiště Magistrátu
města Frýdku-Místku, které nedoporučuje v současné době pořizovat změnu Územního plánu Řepiště,
která by vymezovala nové zastavitelné plochy.
501. Zastupitelstvo obce Řepiště na základě posouzení
podaných žádostí o změnu Územního plánu Řepiště
v období od 1. 6. 2015 do 20. 7. 2016, skutečnosti,
že v současné době není potřeba vymezovat nové
zastavitelné plochy pro dostatek již vymezených zastavitelných ploch, a stanoviska pořizovatele schvaluje
rozhodnutí nepořizovat změnu Územního plánu Řepiště, která by vymezovala další zastavitelné plochy.
502. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu Řepiště z vlastního podnětu.
503. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje žádost obce
o pořízení změny č. 1 Územního plánu Řepiště na
Magistrát města Frýdku-Místku jako úřad územního
plánování.
504. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu jako
určeného zastupitele pro územní plán zajistit zpracování podkladů pro zadání a projektanta změny
územního plánu.
505. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech na ul. Vinohradská 289, 290
a 291 na 70,- Kč/m2/měsíc od 1. 1. 2017 v souvislosti
s ukončením rekonstrukcí a modernizací bytového
fondu obce.
506. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přidělení bytu
I. kategorie č. 2
vel. 2 + 1 v obecním bytovém domě č. p. 289 na ulici
Vinohradská, Řepiště dle návrhu sociální komise dle
přílohy.
507. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přidělení bytu
I. kategorie č. 1
vel. 2 + 1 v obecním bytovém domě č. p. 291 na ulici
Vinohradská, Řepiště dle návrhu sociální komise dle
přílohy.
508. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje paní místostarostku vypracovat pravidla pro přidělování obecních
bytů a způsob evidence žádostí o byt do nejbližšího
zasedání zastupitelstva.
509. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
510. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s.
511. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o dopravní obslužnosti a připravovaných změnách.
512. Zastupitelstvo obce Řepiště vydává Nařízení obce
Řepiště č. 1/2016 týkající se bezplatné přepravy dětí
do 6 let věku a seniorů nad 70 let věku v autobusech
městské hromadné dopravy a příměstské dopravy
v režimu MHD s účinností od 1. 1. 2017.
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513. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o návrhu protihlukových opatření hřiště U Mlýnku
a pověřuje paní místostarostku návrhem, přípravou
a realizací těchto opatření.
514. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2016 na 14 při
úvazku 14, z toho jsou 3 místa pro veřejně prospěšné
práce.
515. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zřízení
dalšího pracovního místa v obecním úřadu Řepiště
pro realizaci projektových záměrů obce včetně předpokládaných nákladů.
516. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce v období červen až září 2016.
517. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 3/2016 dle přílohy, zvýšení příjmů
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rozpočtu o 638.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 638.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
29.956.000,- Kč,
Výdaje celkem
41.435.000,- Kč,
- 11.479.000,- Kč,
Ztráta
Financování
11.479.000,- Kč.
Saldo rozpočtu je ﬁnancováno prostředky z minulých
let a hospodářskou činností obce.
518. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2016 v celkové výši
19.317.000,- Kč dle přílohy.
519. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 14. zasedání zastupitelstva dne 14. prosince
2016 od 17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.

Úprava veřejných prostranství v obci Řepiště:
lokalita Točna a U mlýnku

Obec Řepiště realizuje ve druhé polovině roku 2016
obnovu dvou větších ploch veřejné zeleně v centru obce
prostřednictvím projektu „Úprava veřejných prostranství
v obci Řepiště: lokalita Točna a U mlýnku“. Projekt řeší
výsadbu původních druhů stromů a keřů v lokalitách, dále
přeměnu části travnatých ploch na květnaté louky (zvýšení
biologické rozmanitosti) a části na parkový trávník (využití
pro veřejnost), drobnou terénní modelaci a realizaci drob-

ných estetických prvků („sluneční“ kámen, polední linie
z kamenných šlapáků, mlatové plochy). Součástí projektu
je i zpracování koncepčního dokumentu s názvem Koncepce rozvoje systému zeleně obce Řepiště, která řeší
stávající nebo již realizované plochy zeleně a plochy navrhované, a to systematicky s důrazem na jejich propojení
a následnou péči.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 512.000,- Kč,
dotace ze SFŽP je ve výši 367.8121,- Kč. Projekt je spoluﬁnancován Státním fondem životního prostředí ČR ve
spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
Rostislav Kožušník, starosta

Plánované akce ve škole v Řepištích na rok 2016/17
V měsíci listopadu se těšíme na
setkání s rodiči a občany Řepišť v lampionovém průvodu. V sobotu 26. 11.
zahájíme adventní období rozsvěcováním stromečku a pozveme veřejnost na
již tradiční vánoční jarmark, na kterém
bude možné zakoupit adventní věnce, ozdoby a ochutnat výborný punč.
V únoru si společně s dětmi zatančíme
v maskách na plese a v dubnu přivítáme jaro pálením čarodějnic.
Školu v tomto roce navštěvuje
107 dětí. Pro všechny připravujeme
rozličné sportovní a kulturní akce.
Ve druhé polovině 2. pololetí se uskuteční výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Děti budou jezdit do bazénu Ještěrka
v Ostravě Bartovicích. Navštívíme také Hornické muzeum
na Landeku. Seznámíme se postupem ruční výroby mýdla
v mydlárně ve Vratimově. V rámci dopravní výchovy je
plánována beseda s Městskou policií ve Frýdku – Místku
pro všechny ročníky naší školy. Žáci 4. ročníku si v říjnu

tohoto roku vyzkouší svou zručnost
v jízdě na kole na dopravním hřišti ve Frýdku – Místku. Všechny třídy
budou průběžně zvány na besedy
v knihovně v Řepištích. Žáci navštíví
kulturní představení v Divadle loutek
v Ostravě. Projektů společnosti Rozchodník se zúčastní postupně všichni
žáci naší školy. Páťáky i děti ze školní
družiny čeká návštěva Světa techniky
v Dolní oblasti Vítkovice. Výrobu sladkostí v Marlence si prohlédnou děti
1. a 2. ročníku. Navštívíme společně i Planetárium J. Palisy v Ostravě
Porubě. Projekt Vitamínový den ﬁrmy MK FRUIT Šumperk je připraven pro všechny žáky školy. Poslední týdny
v červnu vyjedou třídy na pobyt v přírodě na Ostravici do
CHKO Beskydy.
V oblasti prevence a vzdělávání rizikového chování
dětí je připraven dlouhodobý projekt společnosti AZ Help.
Mgr. Anna Klosová

obec Řepiště

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Akce Recyklohraní
Školní vzdělávací program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vstoupil do 9. ročníku. Eviduje již více než
3 400 škol, které za své aktivity v oblasti recyklace získávají
nejrůznější odměny z internetového Katalogu. Za uplynulý
školní rok bylo odevzdáno 10 000 ks použitých mobilních
telefonů, 6 000 ks PC, přes 147 tun baterií, 260 tun vysloužilých drobných elektrozařízení a 4 400 ks prázdných
tonerů a cartridgí vhodných k dalšímu využití.
Naše škola se účastní aktivit Recyklohraní od samého
počátku. Výjezdní programy a plnění nejrůznějších úkolů
s tématem recyklace pomáhají při výuce environmentální
výchovy. Celoročním sběrem nepotřebných baterií, tonerů

a elektrozařízení přispívá naše škola k ochraně životního
prostředí.
V současné době probíhá v Recyklohraní velká soutěž,
kdy do poloviny listopadu 2016 máme možnost za odvezený sběr baterií a drobných elektrozařízení získat mnohem
větší počet bodů, než je obvyklé.
Také vy nám můžete pomoci. Sběrové kontejnery jsou
umístěny v ZŠ hned u hlavního vchodu. Škola je přístupná
ve všední dny od 6:00 do 16:00 hodin.
Děkujeme za spolupráci.
Koordinátor EVVO

Hola, hola, školka volá, nový školní rok nám začal znova!
Naše předškolní zařízení má tento rok opět zcela naplněnou kapacitu, tzn. 84 zapsaných dětí. Některé z nich již
do mateřské školy chodily vloni a předloni, jiné nastoupily
letos. Podle slov rodičů se na školku a na nové kamarády
všichni těšili, ale samozřejmě se první dny neobešly bez
slziček.
Děti se vrátily do nově vymalované školky, kterou zdobí
i hezké malůvky na stěnách.

•

•

•
•

Během prvních týdnů v září jsme si na sebe všichni zvykali, nově příchozí děti se postupně seznamovaly
s kamarády, učitelkami a personálem školky a také s pravidly soužití v kolektivu. To všechno se dělo formou hry,
modelových situací, dramatizací příběhů a pohádek, povídáním si v „komunikativním kroužku“, společnými aktivitami ve třídách i na zahradě. Je toho spousta, co ve
školce děláme a rodiče mají určitě hodně možností, jak se
o tom přesvědčit. Především se o dění dozvídají samozřejmě z vyprávění svých ratolestí. Na chodbách, v šatnách
i na schodišti si pak mají možnost prohlédnout výtvarné
práce, o chystaných kulturních a jiných školních akcích
si pak mohou přečíst na nástěnce, nebo na stránkách
školy.
V tomto školním roce bude asi největší změnou v naší
mateřské škole zřízení dvou tzv. heterogenních tříd, tedy
tříd věkově smíšených. Pouze předškolní děti budou ve
třídě homogenní a to z důvodu intenzivní přípravy na vstup
do základní školy.
Proč jsme se v naší mateřské škole rozhodli pro
model „smíšených tříd“?
• Heterogenní třídy jako nástroj pro zdravý průběh adaptace nováčka - klidnější a kratší adaptační období.
• Starší děti se učí převzít určitou míru odpovědnosti ve
svém chování a postojích.
• Potřeba partnerství a spolupráce při herních činnostech.
• Společné soužití mladších a starších dětí jako prostředek pro rozvoj sounáležitosti, soucítění, ohleduplnosti,
vzájemné tolerance.

•
•

Probuzení přirozené sociální potřeby spolupráce - pomoc starších dětí v sebeobslužných činnostech, upevňování hygienických návyků, rozvoj kulturních návyků.
Vzájemnou komunikací získávají mladší děti poznatky
o okolním světě, rozšiřují si slovní zásobu, učí se chápat význam slov, rozvíjí se správná výslovnost.
Mladší děti získávají dovednosti a návyk chování, které
jim umožňuje správně reagovat v různých situacích.
V kontaktu s mladšími dětmi jsou citově uspokojováni
jedináčci z rodiny nebo děti, které nemají schopnost
uplatnění své dovednosti mezi svými vrstevníky.
Rozvíjení úcty k osobním hodnotám ostatních, jako je
pravdomluvnost, solidarita.
Vytváření kladných citových vlastností mezi dětmi,
starší děti jako vzor (napodobování
situací jako v rodině)

Děti byly zařazeny do tříd na základě vlastního pozorování a poznatků o dětech tak, aby byla jejich vrstevnická
skupina co nejrovnoměrněji zastoupena.
Co se týče kulturních akcí, i těch jsme v září několik
stihli. Navštívilo nás divadélko „Veverka Terka a myška
Klárka“, nejstarší děti již tradičně navštívily ZOO v Ostravě.
Proběhla zajímavá přednáška pro rodiče s dětským
psychologem Mgr. Jiřím Haldou, který se pro velký ohlas
k nám do MŠ vrátí po vánocích. Všichni jste na jeho přednášce vítáni.
O termínu konání budete včas informováni.
V říjnu nás navštíví ornitolog pan Otakar Závalský
s programem Pestrá příroda. Děvčátka ze třídy Beruška
přivítají 23. 10. 2016 nové občánky do života.
V listopadu 11. 11. 2016 pořádá ZŠ a MŠ ve spolupráci
s Klubem rodičů lampiónový průvod, který bude zakončen
ohňostrojem. Budeme rádi, když opět rozsvítíte a vyzdobíte
své zahrady. Děkujeme i za děti.
26. 11. 2016 jste zváni na Rozsvěcováni stromečku
s vánočním jarmarkem.
Nadále sbíráme papír a víčka pro nemocnou Marušku.
Mockrát děkujeme za sponzorské dary, ﬁnanční i materiální
pomoc.
Nožičková Jana
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Vážení a milí rodiče žáků a žáčků ZŠ a MŠ Řepiště.
Opět nám začal nový školní rok, ve kterém se děti mohou těšit na řadu akcí pořádaných školou za pomoci
Klubu rodičů. Podzim oživí tradiční lampiónový průvod, na který jste srdečně zváni (v pátek 11. 11. 2016). Jelikož
je s přípravou a pak i samotnou akcí spousta práce a členů Klubu rodičů velmi málo, rádi bychom oslovili vás milé
maminky a tatínkové, obohaťte naše řady a přidejte se k nám. Všechny akce připravujeme v rámci svého volného
času a zcela dobrovolně. Ale děláme to rádi – děláme to pro NAŠE DĚTI. Určitě byste nechtěli děti ochudit o tyto
báječné zážitky. Pro více informací pro to, jak se k nám přidat, kontaktujte v MŠ paní učitelku Janu Nožičkovou,
v ZŠ paní ředitelku paní Mgr. Martinu Bastovou.
Budeme se těšit.
Členové Klubu rodičů.

Podzimní turnaj smíšených dvojic v badmintonu
Jako každoročně
každ
si naše sportovní a kulturní komise připravila pro milovníky badmintonu
turnaj smíšených dvojic. Dvojice se budou na začátku turnaje losovat.
tur
Toto sportovní klání proběhne v sobotu 12. listopadu 2016 v tělocvičně

od 10 hodin.
Přihlášky a startovné, 100 Kč/osoba do 10. listopadu 2016 v tělocvičně
u správců. Počet dvojic je omezen, tak neváhejte, můžete si zpříjemnit podzimní den sportem a zábavou. Občerstvení bude zajištěno naší komisí.
Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
rády bychom vás pozvaly na připravované akce v měsících říjnu a listopadu.
Do 18. října 2016 můžete zhlédnout výstavu obrazů
Petra Peřiny - výběr z období let 2012 – 2016.
Od 21. října do 25. listopadu bude vystavovat své
fotograﬁe z Afriky Robert Škarpa.
Nenechte si ujít přednášku Ing. Pavla Krejčího Knihovny palmových listů, která se uskuteční v úterý 18. října od
17:30 hodin. Vstup je zdarma. Více informací o Knihovnách palmových listů naleznete na internetu na stránce
www.palmovelisty.cz.

V měsíci listopadu se můžete těšit na 2 přednášky. Ta
první se uskuteční 15. 11. 2016 s paní Mgr. Ivou Blablovou
a nese název Myšlenkou tvoříme realitu. Druhá přednáška,
Vzpomínka na válečného letce Rudolfa Slívu, bude v úterý
29. 11. 2016 a vzpomínat bude pan Václav Cichoň. Přednášky začínají v 17:30 hodin. Jste srdečně zváni.
Nezapomněly jsme ani na žáky z MŠ a ZŠ Řepiště, pro
které máme nachystány zajímavé besedy a knihovnické
lekce včetně již tradiční slavnostní akce s názvem Pasování
druháků na čtenáře dne 13. října od 8 hodin.
Za Místní knihovnu ŘEPIŠTĚ
knihovnice Marika Zajíčková
a Markéta Bradáčová

PREZENTACE OBCE
Od října jsou na adrese www.repiste.eu spuštěny nové
webové stránky obce Řepiště.
Modernizace webové stránky repiste.eu:
- přehledně a efektivně informovat občany o všestranném rozvoji na území obce
- plnit informační povinnosti související s výkonem veřejné správy
- plnit a dodržovat správnou legislativu stránek stanovenou pro obce a města
- lehce zpřístupnit a snadno ovládat prohlížení a vyhledávání na stolních počítačích, přenosných počítačích

-

i na tabletech a moderních mobilních telefonech (responzivní prohlížení)
efektivně využít sportovní zařízení a umožnit občanům
on-line rezervaci volných kapacit pro sportovní a volnočasové aktivity

Dále pro Vás připravujeme k závěru roku kalendář Řepišť na rok 2017 a nové pohlednice obce.
Jaroslava Bezecná, DiS.
místostarostka
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Z činnosti mladých hasičů
V letošním roce jsme se opět s mladými hasiči zúčastnili soutěží Moravskoslezské ligy MH.
Od jara do podzimu jsme absolvovali 15 kol soutěží
v požárním útoku.
V kategorii starších žáků jsme získali celkově 6. místo
z 16. družstev, kdy nejlepšího umístění jsme dosáhli na naší
domácí soutěži v Řepištích, kdy družstvo vybojovalo 3. místo.
V kategorii mladších žáků bylo zapojeno celkově
18 družstev. S vyrovnanými výkony v průběhu celé sezony
jsme se pohybovali v první třetině tabulky. Soutěže v Malenovicích a Hnojníku, kde jsme získali pohár za 3. místo,
v Nýdku a v Řepištích za 2. místo a v Petřvaldíku za 1. místo,
nás posunuly na stupně vítězů, kde jsme si dokázali udržet
celkovou třetí příčku. Poprvé jsme tak dokázali s mladšími
žáky ukončit ligovou sezonu na medajlové pozici. Ostře
sledované stupně vítězů regionálních soutěží byly pro nás

velkou výzvou k účastí na noční soutěži o Bochořskou sovu
v Bochoři u Přerova, kde se utkalo 52 družstev mladších
žáků z okresu Přerov, Zlín, Ostrava, Olomouc, Kroměříž,
Jihlava a Frýdek - Místek.
V půl jedné v noci jsme všem časem 16,10 ukázali, že
Řepiště jsou špičkou v požárním sportu a celou soutěž
zvrátili na naše vítězství. Již podruhé, ze tří účastí na této
soutěži jsme dokázali zvítězit. V roce 2013 zvítězili starší
žáci z 63 družstev, letos mladší.
Za tuto úspěšnou sezonu děkuji všem, kteří se na našem úspěchu podíleli, a to jak sponzorům, tak především
rodičům, kteří nás na soutěžích vždy doprovázeli. Poděkování patří i TJ Řepiště, kteří nám poskytli tréninkovou
plochu a umožnili se k těmto výsledkům dopracovat.
Vedoucí mladých hasičů
Pavla Polachová, Josef Kukučka

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

V sobotu 10. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov a členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti a rodiče
akci ZASTÁVKA - VOLNÝ ČAS v okolí Osvětového domu.

Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých
stanovištích. Co musely děti splnit? Na startu si vyzvedly
kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je celkem 9 úkolů, např.
zahrát si badminton, překážková dráha, točení hůlkou
od mažoretek, pokusy, stavebnice Bofﬁn … S kartičkou
plnou razítek se děti vrátily ke startu a dostaly na památku
upomínkový předmět s logem DDM Vratimov.
Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky
organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových
útvarů v novém školním roce.
Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily
možnost volného vstupu na skákací hrad.
Děkujeme obci Řepiště za ﬁnanční podporu akce
a všem externím pracovníkům a členům klubu Baráčníků
za dobře připravenou akci.
Přeji všem úspěšný nový školní rok. Za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času
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DDM Vratimov hledá vedoucí zájmových kroužků
Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
hledá od 1. 9. 2016 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: aerobic,
výtvarný, zumba, bojové umění, klub rodičů s dětmi, přírodovědný, taneční, dřevař, hra na ﬂétnu, šachy.
Zájemci o vedení kroužku se mohou hlásit u vedoucí
poboček:
Renáta Míčková – tel. 739 201 078 nebo na adrese:
r.mickova@ddmvratimov.cz
Marcela Grácová – tel. 739 201 077 nebo na adrese:
m.gracova@ddmvratimov.cz

DDM Vratimov, pobočka ŘEPIŠTĚ
nabízí ve školním roce 2016/2017 zájmové útvary
Od pondělí 19. 9. 2016 jsme zahájili v Domě dětí a mládeže Vratimov činnost. V tomto týdnu kdo chtěl, měl možnost
bez přihlášení vyzkoušet ukázkové lekce jednotlivých kroužků. Některé hodiny praskaly ve švech, do jiných jsme zase
smutně vyhlíželi děti. Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je stále z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi
pestré nabídky vyberete. Podrobnosti naleznete na www.ddmvratimov.cz
Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů volného času.
Dětský aerobic
Pavlína Řehová
6 – 10 let
Pondělí 17:00 – 17:50 hod – malá tělocvična
Zvládnutí tanečních prvků a kroků, cvičení ve stylu aerobic,
příprava skladby na vystoupení.
Angličtina II.
Bc. Renáta Míčková
2. třída ZŠ
Úterý 14:30 – 15:20 hod – ZŠ
Příprava na výuku cizího jazyka od 3. třídy ZŠ.
Základní slovní zásoba, gramatika.
Angličtina I.
Bc. Renáta Míčková
1. třída ZŠ
Úterý 15:30 – 16:20 hod – ZŠ
Zábavnou cestou uvedeme děti do základů cizího jazyka,
hry, básničky, písničky, sestavování jednoduchých vět.
Badminton I., II. – začátečníci, pokročilí
Marcela Grácová, Richard Klímek
9 – 15 let – noví a stávající členové
Úterý 14:30 – 15:20 hod
15:20 – 16:10 hod – velká tělocvična

Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost
vlastní rakety!
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu.
Badminton III. - pokročilí
Petr Nademlejnský
stávající členové
Středa 16:30 – 17:20 hod. - velká tělocvična
Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost
vlastní rakety! V průběhu roku budou turnaje, kde děti
změří své síly mezi jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.
Badatel
Bc. Renáta Míčková
7 – 11 let
Čtvrtek 14:30 – 15:20 hod - ZŠ
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci
dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět
jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní vědomosti.
Mažoretky Žížalky
Aneta Susová
5 – 10 let – stávající a noví členové
Čtvrtek 16:00 – 16:50 hod – velká tělocvična
Mažoretky, pohybová průprava, práce s hůlkou.

obec Řepiště

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Diakonie Broumov, sociální družstvo
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Blahopřejeme jubilantům
v měsících listopad - prosinec
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.



VċCI, KTERÉ VZÍT NEMģŽEME:
¾ ledniþky, televize, poþítaþe, matrace, koberce – z ekologických dĤvodĤ
¾ nábytek
¾ zneþištČný a vlhký textil

6EtUNDVHXVNXWHþQt

31.10.2016 – 6.11.2016
16.00 – 19.00 hodin
místo: p. Najmanová Marta, Výstavní 408, ěepištČ
Bližší informace Vám rádi sdČlíme na tel.: 224 316 800, 224 317 203

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Listopad
Vladimír Kaleta
Milan Stano
Miroslav Lyčka
Pavlína Bubiková
Zdeňka Hrdá
František Mareček
Oldřiška Michenková
Helena Muchová
Miroslava Buchová

Drahomíra Chlupatá
Anna Lehkoživová
Květuše Bezručová
Dana Krásná
Zdenka Lajčoková
Zdenka Leherová
Anežka Válková
Judita Musálková

Prosinec
Jaromír Vašíček
Marie Kaločová
Jaroslav Michenka
Miroslav Vojtek
Lumír Kohut
Rudolf Bajzík
Milada Šnapková
Naděžda Bujasová

Eva Michenková
Josef Havíř
František Šmíra
Dušan Pavelek
Tomáš Staníček
Robert Ohrzal
Rosemarie Lerová

Narodili se:
Adéla Škopková, Nikol Páterková,
Patricie Laníková, Andrej Minář – červenec
Daniel Kusák – srpen
Laura Krúpová – září

Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Věra Podešvová – červenec
Hana Havířová, Miluše Lipinová – srpen
Svatava Macurová – září
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HOSPłDKA BALKÁN
HospŃdka Balkán pro vás pįipravuje na každý møsíc speciální menu.
Vždy vás budeme informovat, od kdy a jaké menu bude:

OBCHŮDEK
na ulici Sportovní 441,
Řepiště nabízí
smíšené zboží

Įíjen – ĮÍZKOVÉ HODY
Listopad – SVATOMARTINSKÉ MENU
Prosinec – RYBÍ HODY
Leden – GULÁŠOVÉ HODY
Únor – VEPĮOVÉ HODY

výroba studených mís,
mini chlebíčků a zajištění
masových rolád
Provozní doba:
úterý – pátek
7.00 – 10.00 14.30 – 18.00
sobota
7.00 – 10.00
neděle
14.00 – 17.00

Více informací v hospŃdce anebo na telefonním êísle: 605 896 686,
www.balkanhospudka.cz


Dagmar Hrušková

Hledám studentku nebo studenta
na doučování německého jazyka,
nejlépe z Řepišť.
Kontakt: p.Riessová, tel.: 737 43 40 22,
e-mail: joli.r@seznam.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč

•
•
•
•
•

Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty - túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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č. 136

Seniorské okénko

Letní měsíce skončily, podzim se k nám pomalu přiblížil
se vším, co k němu patří, my si můžeme vychutnávat krásy
posledních paprsků sluníčka, zlátnoucích stromů a věnovat
se sami sobě a svým zálibám.
A jak jsme prožili letní měsíce?
Některé z nás jsme si v srpnu udělaly procházku Frýdkem-Místkem, místy, které zas tolik neznáme, a tak nás
provázela paní Drkulová. Vyšly jsme z Frýdku od zámku
a šly jsme pěšky stezkami pod zámkem, kochali se krásnými vyhlídkami, až do Místku. Tam jsme si udělaly malou
přestávku a místeckým parkem šly zpět na autobus. Odpoledne se vydařilo, nebylo moc horko a bylo příjemně.
Ve čtvrtek 18. srpna se uskutečnil již velmi očekávaný
zájezd na Lysou horu. O tento byl velký zájem, a myslím,
že se i vydařil, protože počasí nám přálo a bylo vidět široko
daleko. Prohlédli jsme si nové chaty, a také jsme se všichni
nahoře vyfotili pod obecní vlajkou, kterou tam, k našemu
překvapení, pěšky donesl pan Jenda Kožušník - měl dobrý nápad. Byli jsme rádi, že paní předsedkyně Březinová
zajistila autobus již z Řepišť, protože méně zdatní senioři
by se na Lysou nedostali. Děkujeme.
Ve středu14. září jsme pak byli na celodenním zájezdu.
Prohlédli jsme si zámek v Kuníně, pak jsme pokračovali do
Valašského Meziříčí do Muzea řeznictví podniku Krásno,
kde byl připraven program a také ochutnávka jejich výrobků i řeznického piva, které nám všem moc chutnalo.
Oběd byl zajištěn rovněž ve Valašském Meziříčí a pokračovali jsme pak do Rožnova p. Radhoštěm, kde jsme měli
objednanou prohlídku ve výrobně svíček Unipar. Prohlédli
jsme si výrobnu a také měli možnost si nakoupit krásné
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voňavé výrobky. Po cestě zpět jsme se zastavili v kozlovickém Minipivovaru, pak již směr Řepiště. Tento den se
nám vydařil, byl poklidný a počasí ukázkové.
Dostali jsme pozvání od seniorského klubu z Paskova
na 18. 10. - vinobraní, začátek od 15.00 hod.
Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktuje důvěrníky.
Další akce našeho Klubu seniorů:
20. 10. 2016 čtvrtek - bowlingový turnaj v Rakovci od 13.30 hod.
Přijďte opět ukázat, jak se umí senioři bavit.
11. 11. 2016 pátek - retro večírek Čaj o páté
s Martinem od 17.00 do 21.00 hod.
Vstupné 50 Kč, vstupenky si ponechte, budou slosovatelné. Jeden šťastlivec odejde domů s Martinem
či Martinkou (kulaťoučkou husičkou). Hudba k tanci
a malé občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zveme, ať se sejdeme zase v hojném
počtu.
16. 11. 2016 středa - půldenní zájezd do opavské
Slezské tvorby, kde si prohlédneme výrobu vánočních
ozdob, možná si i zkusíme něco sami vytvořit. Cestou
zpět se stavíme na oběd (ten si platí každý sám).
Cena zájezdu 100 Kč, odjezd 7.15 hod. Rakovec,
7.30 hod. Řepiště OÚ.
Přejeme hezké podzimní dny, protože i toto období
nám může přinést krásné chvíle a těšíme se na další společná setkání.
Výbor Klubu seniorů
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