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PODĚKOVÁNÍ

Kalendář na rok 2017

Obec Řepiště děkuje manželům Hurtovým za poskytnutí vánočního stromečku, který v těchto svátečních dnech zkrášluje obecní úřad a jeho okolí.

Pro občany Řepišť, jeden kus na číslo popisné
domu, máme připravený kalendář na rok 2017, který
je nutno si vyzvednout na obecním úřadě. Kalendář
není možné doručovat do poštovních schránek.

Uzávěrky zpravodaje obce
Řepiště pro rok 2017
Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno zasílat na e-mailovou adresu: obec@repiste.eu
v termínech do:
31.1. 31.3. 31.5. 31.7. 2.10. a 30.11.2017
Při zaslání příspěvku po výše uvedených
termínech nebude příspěvek do zpravodaje zařazen.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2016
bude obecní úřad uzavřen.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři,
konec roku 2016 se kvapem blíží.
V tomto roce si přišly na své jak děti
tak i dospělí. Nabídka akcí byla velmi
pestrá. Dovoluji si krátké ohlédnutí za
letošním rokem již nyní.
V únoru nám na housle zahrál
a své obrazy vystavil Václav Návrat.
V březnu – měsíci čtenářů jsme
vyslechli přednášku Mgr. Andrei Vránové s názvem Domácí bylinková lékárna. Na základní škole se dětem představil ilustrátor
Bořivoj Frýba, který žákům namaloval obrázky na přání. V dubnu navštívil děti z Mateřské školy v Řepištích
pan policista a četl dětem z knihy Policejní pohádky. Pro
veřejnost se uskutečnila přednáška Povídání s baristou
a ochutnávala se káva Ivo Ptáčníka z Laura Coffee Ostrava.
Koncem dubna k nám zavítal spisovatel Filip Rychlebský,
který dětem představil svoji knihu Pišlické příběhy a děti
ze školní družiny si vyrobily svého pišlika.
V květnu jsme si připomněli s žáky 5. třídy ZŠ a paní
učitelkou v knihovnické lekci Karla IV. a jeho 700. výročí
narození.
V červnu u příležitosti Obecních slavností se konalo v odpoledních hodinách zábavné odpoledne pro děti.
V září bylo sobotní odpoledne věnováno rovněž dětem
u příležitosti krmášových slavností.
V Týdnu knihoven začátkem října přijel přednášet
o houbě Reishi Ladislav Šíma, pak jsme zde měli Knihovny
palmových listů a pana Ing. Pavla Krejčího s jeho velice
zajímavou přednáškou. Listopad byl také perný! Uskutečnily se přednášky pro veřejnost s Mgr. Ivanou Blablovou

Myšlenkou tvoříme realitu a druhá
s názvem Vzpomínky na válečného pilota Rudolfa Slívu. Přednášel
JUDr. Václav Cichoň.
Od 2. prosince 2016 do 27. ledna 2017 můžete zhlédnout výstavu
obrazů Moniky Ociepkové s názvem
Spray Art Painting.
Ráda bych vás pozvala na připravované akce v příštím roce.
V úterý 7. února 2017 v 17:30 hodin se můžete těšit na přednášku spisovatele a záhadologa
Arnošta Vašíčka s názvem Neuvěřitelné skutečnosti.
Ve středu 15. března v 17 hodin se nám představí
Ing. Marcela Krčálová se zajímavým povídáním o čokoládě
Čokoládování aneb Život s vášní a čokoládou. Nebude chybět ochutnávka čokolád! Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a blahodárných účincích poctivé čokolády a bobů.
Můžete se těšit na výstavy obrazů Lenky Kocierzové,
Jarmily Janečkové, Romany Rosy, Ivany Vajdové a jejích
šitých picmochů a na obrazy Víta Adamuse.
Rok 2017 nebude v řepišťské knihovně ani trochu
nudný!
Kontakt: Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178
T: 558 637 136, E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Půjčovní doba: Úterý 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pátek 9:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Podzimní období bylo v naší mateřské škole velmi pestré, jako je podzim sám, který hýří všemi krásnými barvami.
Děti zhlédly mnoho divadelních představení, navštívil
nás kouzelník, se kterým děti zažily tajuplné chvíle a některé
i okusily čarování na vlastní kůži. Každý rok přijíždí do Vratimova Michal Nesvadba z televizního pořadu Kouzelná školka. Naše děti také nechyběly na jeho představení „Michalův
salát“, který byl zaměřený na lidské tělo a zdravou výživu
a byl v souladu s našimi projekty, které děláme s dětmi v MŠ.
Třídu Berušky navštívila paní Gluchová, která se tradičně dětem představuje s programem Prima pokusy, který
se týkal vzduchu a vody.
V první části děti zhlédly zajímavé chemické i fyzikální
pokusy pro poučení i zábavu, druhá část byla věnována
práci dětí (to znamená, že děti samy pracovaly na jednoduchých fyzikálních a chemických pokusech, třetí část byla zaměřena na vyrábění fyzikální hračky, u nás to byla vlaštovka.
Ve třídě Motýlů proběhlo podzimní tvoření s rodiči „Brambohrátky“, ve třídě Berušek se vyráběli skřítci
Podzimníčci z polínek ze dřeva. Tyto krásné výrobky, ale
i všechny fotograﬁe z našich akcí si můžete prohlédnout
na stránkách školy. Ve třídě Sluníček proběhla již tradiční
akce „Uspávání broučků“, kdy rodiče s dětmi vyráběli
broučky, které šli s dětmi uložit pod stromeček na zahradu
a na jaře je zase probudí.
S maminkou paní Ing. M. Najman jsme uskutečnili
zážitkovou hodinu o ovoci a zelenině.
Jelikož jedním z našich cílů je podporovat zdravý způsob života, proběhla u nás přednáška pro rodiče s výživovou poradkyní paní Ing. Barborou Hudákovou Janšovou na
téma „Zdravá výživa u dětí“, o základech zdravého stravování, ale také o tom, jak odolat tlakům okolí a někdy i dětí.
Děkujeme realizačnímu týmu MAP (Místní akční
plán Frýdek - Místek) za ﬁnanční podporu při realizaci
těchto projektů.
V listopadu jsme s dětmi zasadili strom na školní zahradě. Je to jedlá jeřabina, jejíž plody budou využívány ke
tvoření, k jídlu i pro ptáčky. Děkujeme panu starostovi za
zajištění i ﬁnancování stromu a pracovníkům OÚ za pomoc
při sázení. Tento projekt, který má název „Čtyři roucha
přírody“, má za cíl seznámit děti s pestrostí a proměnami
přírody v průběhu roku a potřebou její ochrany. Podpořit
osobní vztah ke stromům prostřednictvím výsadby vlastního stromu. K naplnění uvedených cílů budou využívány
především činnosti založené na vlastním prožitku, praktických či kooperativních činnostech. Důraz je kladen na
přímý kontakt s přírodou, rozvoj pozorovacích schopností
a senzitivity k přírodě. Děti budou v průběhu roku plnit
úkoly stromové víly a zároveň vílu vyrábět z přírodnin, které
jim budou dostupné v každém ročním období.
Mezi tradiční akce, které se uskutečňují ve spolupráci se ZŠ, patří Rozsvěcování stromečku s vánočním
jarmarkem. Kdo jste se zúčastnili, dáte mi za pravdu, že

jste si mohli zakoupit pěkné ozdoby, věnce, svícny i něco
dobrého na zub. Po vystoupení dětí ZŠ a MŠ se rozsvítil
stromeček a na obloze zazářil ohňostroj. Začal krásný adventní čas a těšení se na vánoční svátky. Děkujeme všem
maminkám, které přinesly své vánoční výrobky k prodeji.

Děti v MŠ i ZŠ navštívili čerti s Mikulášem s nadílkou,
děti z MŠ si již tradičně užili dopoledne ve Vratimově na
akci „Mikulášská s Hopsalínem“.
Ve všech třídách proběhlo vánoční posezení s rodiči,
kde se zpívalo, tančilo, ochutnávalo cukroví a zakončili
jsme tak rok 2016 a budeme se těšit na rok příští.
Rok 2016 se nezadržitelně chýlí ke konci. Dovolte mi,
abych všem za celý kolektiv pracovníků MŠ popřála
Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není.
Dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na vánoce,
hodně zdraví v novém roce.
Jana Nožičková

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2016. Provoz MŠ začíná 3.1.2017.
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Akce v Základní škole Řepiště
Vážení spoluobčané,
zanedlouho skončí rok 2016 a je na místě udělat jeho
malou inventuru a poohlédnutí za uskutečněnými akcemi
v ZŠ Řepištích.
Našim úkolem a posláním školy je přispět k osobnostnímu rozvoji žáků a jejich zapojení do společnosti, významně
posílit motivaci žáků k celoživotnímu učení a zvýšit jejich
šanci na úspěch. Hned na úplném počátku letošního školního roku se naši žáci zúčastnili Běhu naděje ve Vratimově.
Svými ﬁnančními příspěvky podpořili výzkum genetické
predispozice k nádorovým onemocněním v dětském věku.
7. října se žáci 4. třídy zúčastnili besedy s názvem „Jak
je Ti, Filipe?“, během níž aktivně pracovali pod vedením
paní Zajíčkové s knihou Petry Braunové. 13. října navštívili
žáci naší školy dopravní hřiště ve Frýdku - Místku, kde
se zdokonalovali v jízdě na kole, zopakovali si dopravní
značky a pravidla pro bezpečný pohyb na silnici.
Již tradičně se 11. listopadu konal lampionový průvod, kdy vyšli žáci ZŠ a MŠ po setmění do vyzdobených
ulic Řepišť, aby si užili večerní procházky s lampiónem.
Velice děkujeme rodičům za pomoc a ﬁnanční podporu
se zajištěním této akce.
Děti z druhé třídy v listopadu absolvovaly besídku
v knihovně s paní spisovatelkou Radanou Sladkou s názvem U dědy Teodora. Je velmi dobře, že děti neopomíjejí
četbu knížek.
A pomalu se přiblížil adventní čas, kdy vyvrcholily přípravy na tradiční vánoční jarmark, který se konal v sobotu
26. listopadu v prostorách školní zahrady. Do těchto pří-

prav se s námi, s kolektivem pedagogů a vychovatelek,
zapojily naše šikovné děti. Bylo znát, s jakou radostí nám
pomáhaly lepit, stříhat, skládat a vytvářet tak mnoho originálních vánočních dekorací. Jejich nadšení bylo nejvíce
ovlivněno vědomím, že se jejich výrobky budou vystavovat na samotném vánočním jarmarku. Ten byl zahájen
v sobotu v 15:30, ale první nedočkaví návštěvníci přicházeli
již dříve. Na výběr měli mezi spoustou krásných vánočních předmětů, od adventních věnců, svíčníků, dekorací
na stromeček, až po perníčky a různé drobné dárečky
i s ukázkou vánočních tradic (kování).
Myslím, že všechny z nás, které přípravám na vánoční
jarmark věnovaly nemálo ze svého volného času, potěšila
hojná účast občanů a příjemná adventní atmosféra. Dalším
plusem bylo pěkné počasí, díky kterému nic nebránilo
v poklidném průběhu celého jarmarku. Vyvrcholením podvečera bylo rozsvícení vánočního stromu za zpěvu koled
dětí z naší školy. Vánoční zpěvy doprovázené tóny zobcových ﬂéten žáků ZUŠ Vratimov společně s dětmi ze ZŠ
Řepiště pomohly přivolat Vánoce a rozsvítit světla na stromečku. Závěrem jsme všichni mohli obdivovat ohňostroj
a společně se začít těšit na blížící se vánoční čas.
Dovolte, abychom Vám za základní školu popřáli
k nadcházejícím vánočním svátkům hodně pohody, osobní
spokojenosti a radosti v kruhu Vašich blízkých. A rok 2017
aby Vám přinesl mnoho úspěchů nejen v pracovní oblasti,
ale především v osobním životě. Tak hodně zdraví, štěstí
a vzájemného porozumění!
Zaměstnanci ZŠ

Seniorské okénko
Podzimní měsíce jsou již v nenávratnu, vládu pomalu
přebírá paní zima, zlatavá příroda se chystá ke každoročnímu spánku a nás čekají ty nejkrásnější svátky v roce.
Ale ještě si připomeňme úterý 18. 10., kdy na pozvání
seniorů z Paskova se někteří naši členové zúčastnili vinobraní. Pohoštění výborné a nálada byla velmi příjemná.
Ve středu 19. 10. senioři v Sedlištích pořádali přátelské
posezení, jejichž pozvání jsme rovněž přijali.
Ve čtvrtek 20. října se konal další bowlingový turnaj
- tentokrát poprvé o Putovní pohár, který nám věnovali
manželé Břenkovi st. Děkujeme. Za vítězství si ho z 26
hrajících odnesl pan Milata, a uvidíme, kam poputuje
příště.
V pátek 11. 11. se sešlo 76 tancechtivých seniorů na
retrovečírku Čaj o páté, který se všem velice líbil, nálada
byla jako vždy výborná. Jen někteří litovali, že trval tak
krátce. Proto jsme se ve výboru rozhodly, že další Čaj
o páté bude v sobotu 11. 3. 2017.
Ve středu 16. 11. jsme pro seniory, kteří si chtěli prohlédnout výrobu vánočních ozdob, uskutečnili zájezd do
Slezské tvorby v Opavě. Exkurze byla velmi zajímavá
a většina si přivezla domů i svůj vlastní výtvor - ozdobenou skleněnou baňku. Také jsme měli možnost nakoupit

si dárky pro své nejbližší v podnikové prodejně. Všichni
spokojeni jsme pak zájezd ukončili obědem.
Na 8 .12. jsme dostali pozvání na Mikulášský večírek
pořádaný seniory ve Vratimově, které jsme jako každý rok
přijali a výborně se pobavili.
Naši senioři během roku také navštěvují akce pořádané OU - např. Folklorní vystoupení, Den obce a rovněž
jiná kulturní vystoupení. O všech aktivitách jste průběžné informovaní v jednotlivých zpravodajích a věříme, že
z uvedených si každý vybral to, o co měl zájem.
Tyto akce, pořádané našim Klubem seniorů, a které
jsou vždy hojně navštěvované, bychom nemohli uskutečnit bez spolupráce a ochoty pracovníků naší obce a bez
ﬁnanční pomoci obecního úřadu. Děkujeme jim a přejeme
krásné Vánoce.
Klidné a příjemné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, štěstí a pohody do nastávajícího roku 2017 přejeme
naším členům, ostatním seniorům i všem spoluobčanům.
Protože další zpravodaj vyjde až v příštím roce, zveme Vás již teď na tradiční večírek seniorů, který se bude
konat v pátek 27. ledna 2017 v 16.00 hodin v tělocvičně.
Srdečně zveme.
Výbor Klubu seniorů

obec Řepiště
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Přehled akcí Klubu seniorů v roce 2016
29. 01. 2016
09. 03. 2016
20. 04. 2016
07. 05. 2016
10. 05. 2016
13. 05. 2016
20. 05. 2016
26. 05. 2016
08. 06. 2016

společenský večírek
návštěva Dne České televize
bowlingový turnaj v Rakovci
divadelní představení Devatero řemesel
exkurze do automobilky Hyundai
výroční členská schůze s oslavou
Dne matek
soutěž Regionů Slezská brána
pro seniory ve Vratimově (1.místo)
smažení vaječiny u hasičárny
celodenní zájezd Velehrad a Modrá

14. 07. 2016
11. 08. 2016
18. 08. 2016
14. 09. 2016
18. 10. 2016
19. 10. 2016
20. 10. 2016
11. 11. 2016
16. 11. 2016
08. 12. 2016

opékání párků v Rakovci
prohlídka zákoutí Frýdku-Místku
zájezd na Lysou horu
zájezd Kunín a Valašské Meziříčí,
Rožnov p. Radh.
vinobraní v Paskově
přátelské posezení seniorů v Sedlištích
bowlingový turnaj v Rakovci
retrovečírek Čaj o páté
zájezd do Opavy - exkurze Slezská tvorba
Mikulášský večírek ve Vratimově

Klub seniorů v Řepištích srdečně zve širokou veřejnost na

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK,
který se koná
v pátek 27. ledna 2017 v 16.00 hodin
v tělocvičně v Řepištích.
Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.
Přijďte se pobavit mezi nás - starší občany.
Vstupné 80,- Kč

Sbor dobrovolných
hasičů Řepiště

Klidné, ničím nerušené prožití
vánočních svátků a nový rok
plný pohody Vám přeje

Vážení občané,
rok 2016 se pomalu chýlí ke konci. Proto bychom Vám rádi poděkovali za Vaši přízeň a podporu
v letošním roce a těšíme se na setkávání i v novém
roce 2017.
Děkujeme obci Řepiště a také sponzorům - Dante - p. Šadibol, Lašská pekárna Řepiště, Potraviny
Bednář Řepiště, kteří přispívají hlavně na činnost
mladých hasičů, a také rodičům za jejich podporu
při práci s dětmi.
SDH Řepiště

SDH Řepiště

PF 2017

…Veselé vánoční hody, zpívejte všichni koledy…
K radostné vánoční pohodě a nevšedním svátečním chvílím pořádá Svatomichaelský pěvecký sbor tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
v pondělí 26. prosince od 17.00 hodin v kostele sv. Michaela v Řepištích, na který vás srdečně zveme.
Klasické koledy i novodobé vánoční skladby doprovodí cimbalistka Hana Herbertová.
Pěvecký sbor přeje všem spoluobčanům klidné a láskou provázené svátky, hodně zdraví, štěstí a porozumění
do příštího roku a děkuje všem, kteří s námi jakkoliv spolupracují a podporují naši činnost.
Svatomichaelský pěvecký sbor
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Panorama horské krajiny od Nového lesa
Žijeme v regionu Těšínské pahorkatiny, tedy v podhůří
Moravskoslezských Beskyd. Pro většinu řepišťanů to asi
není informace nová. Konstatování, že jde o krajinu karpatskou, která tady z určitého hlediska začíná a směrem
na východ končí až někde na Balkáně v severním Srbsku,
je už pro mnohé asi zajímavější. Popis konkrétních vrcholů
na horizontu pak může být pro většinu občanů informacemi
zcela novými.
Nejvhodnějším výhledovým místem pro poznání rozsáhlého panoramatu hor je v Řepištích asi křižovatka ulic
Selské a Oldřicha Stibora u jihozápadního okraje Nového
lesa. Panoráma začíná na východě horami takzvaných
Těšínských Beskyd, kde jsou známé především Javorový,
Ropice a Prašivá a pokračuje centrálními majestátnými
masívy Trávného a Lysé hory. Potud jde o hory slezské
části Moravskoslezských Beskyd. Za řekou Ostravicí pak
pokračuje jejich moravská část. Jde o rozložitý Smrk
a na něj navazující rozsáhlý Radhošťský masív s Kněhyní,
Čertovým mlýnem, Pustevnami a samotným Radhošťem.
V popředí před Radhošťským masívem můžeme pozorovat hřeben Ondřejníku, nejvyššího kopce Podbeskydské
pahorkatiny, která pokračuje dále směrem k západu řadou
dalších kopců. Jim vévodí poměrně známý Kubánkov, nejvyšší hora Palkovických hůrek. Panoráma je pak ukončeno
na západě vrcholky Veřovických vrchů.
Pro neznalého zájemce není jednoduché přiřadit správný název ke správné siluetě hory. O to přínosnější pro
něj pak může být popis krajiny, který je součástí karty
o rozměru 10 x 30 cm. Vydala ji v listopadu letošního roku

Obec Řepiště a je k dostání za přijatelnou cenu 10,- Kč
na obecním úřadu. Druhá strana kartičky je pak věnována
fotograﬁím míst, které se v krajině na horizontu nacházejí.
Pod názvem Moravskoslezské Beskydy – krajina známá
i neznámá jsou tady s doprovodným popisem uvedeny
fotograﬁe 35 míst. Mezi ně patří jak turistické „ikony“ Beskyd – chata Máměnka na Pustevnách, telekomunikační
věž na Lysé hoře nebo dřevěný kostelík na Prašivé, tak
zároveň místa méně známá nebo téměř neznámá - kamenný dolmen Čertův stůl na Čertově mlýnu, památné
mohyly Janu Palachovi a Johnu Lennonovi na Smrku nebo
nově vytvořené poutní místo věnované sv. Marii Goretti
v nedalekých Palkovických hůrkách.
Poznání věcí kolem nás člověku dělá tyto věci jaksi
srozumitelnějšími a bližšími. Poznání krajiny, ve které žijeme, vytváří vztah k ní jako ke svému domovu. Drobný
vydavatelský počin v podobě kartičky s panoramatem
krajiny pozorovatelné od Nového lesa tak může být pro
zájemce příjemným doplněním materiálů o Řepištích. Materiálem pro poznání nejen reliéfu horské krajiny, ale také
výzvou k aktivnímu poznávání různých zajímavých míst
v Beskydech a Pobeskydí.
Pro zajímavost lze dodat, že před samotným vytištěním pro Řepiště se díky zájmu Paskova a základní školy v Raškovicích zvýšil náklad z původně plánovaných
300 ks na dvojnásobek.
Miroslav Lysek
projektový manažer Regionu Slezská brána

Panoráma Moravskoslezských Beskyd od Řepišť – Nového lesa
Travný
Malý 1203
Travný
Údolí
1099
Mohelnice

Lysá hora
1323

Kněhyně
Smrk
1257
1276
Malý Smrk
Skalka
1173
964
Údolí
Údolí
Ostravice
Čeladenky

Hřeben Radhoště
Pustevny
1018

Ostružina
616

Foto a popis krajiny: Miroslav Lysek, Graﬁcká úprava: Anežka Špačková

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2017
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinnosti od 1. ledna 2017 takto:
Voda pitná (vodné)

36,01 Kč/m³ (bez DPH)

41,41 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

obec Řepiště
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Každý rok začátkem ledna vychází do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do Nového
roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna
2017.
Ve vaší obci Řepiště se během Tříkrálové sbírky 2016
vybralo 35 002,- Kč. Úspěch celé akce závisí na aktivitě
těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Vážíme si
vašich příspěvků a také pomoci při koledování.

V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (počítače,
softwary pro zápis klientů, aj.) pro Charitní pečovatelskou službu, Centrum Pramínek, Oázu
pokoje a pro Poradenské centrum. Dále chceme zajistit kvalitní vzdělávání našim zaměstnancům v Klubu Nezbeda, ve službě ZOOM,
v Terénní službě Rebel. Pro Denní centrum Maják
koupíme nový šicí stroj, který poslouží při pracovní
terapii. Z výtěžku rovněž částečně pokryjeme náklady
nového vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

OBEC ŘEPIŠTĚ 2017
14. ledna

Obecní ples (Tělocvična Řepiště)

3. června

22. ledna

Novoroční koncert Moravskoslezské
Sinfonietty (Tělocvična Řepiště)

Turnaj ve volejbalu „O pohár Medarda“
(venkovní hřiště TJ Řepiště)

16. června

Folklorní vystoupení
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

27. ledna

Společenský večírek (Tělocvična Řepiště)

28. ledna

Hasičský ples (Tělocvična Řepiště)

17. června

11. února

Netradiční ples TJ Řepiště
(Tělocvična Řepiště)

Den OBCE ŘEPIŠTĚ
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

18. června

Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

12. února

Maškarní ples ZŠ a MŠ (Tělocvična Řepiště)

18. března

Badmintonový turnaj (Tělocvična Řepiště)

24. července Začátek Dětského tábora
(Tělocvična Řepiště)

2. dubna

Jarní koncert Moravskoslezské Sinfonietty
(Tělocvična Řepiště)

11. srpna

Konec Dětského tábora (Tělocvična Řepiště)

7. dubna

Svoz velkoobjemového odpadu

9. září

Krmáš

29. dubna

Pálení čarodějnic
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

15. září

Svoz velkoobjemového odpadu

7. října

Podzimní zpívání
(kostel sv.archanděla Michaela)

8. října

Drakiáda (venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

1. května

Hasičská galuska (Hasičská zbrojnice)

8. května

Netradiční hasičská soutěž s PS-8
(venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

27. května

Den dětí (venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

26. prosince Koncert Svatomichaelského pěveckého sboru
(kostel sv.archanděla Michaela)

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz
Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost
kroužků na všech jeho pobočkách bude v tomto roce
ukončena ve čtvrtek 22. 12. 2016. Po vánočních prázdninách se spolu opět uvidíme od úterý 3. 1. 2017.

Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů
i akcí a všem našim příznivcům klidné prožití vánočních
svátků. Dětem hodně sněhu a bohatého ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.
za DDM Vratimov Bc. Hana Nevrlá, ředitelka
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Pololetní prázdniny

KALENDÁŘ AKCÍ

V pátek 3. 2. 2017 připravujeme pro děti výlet

3. 2.
Pololetní prázdniny – Archeopark Chotěbuz
6. 2. – 10. 2. Jarní prázdniny F-M – program pro děti

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na
www.ddmvratimov.cz

s výukovým programem.
Akce je pouze pro přihlášené.

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ

Poplatek za komunální a biologický odpad pro rok 2017
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú.
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identiﬁkaci
plátce napište číslo popisné domu / 2017 do 30. června 2017.
Poplatek za komunální odpad v Kč za rok
Objem
Frekvence obsluhy sběrných nádob
sběrné
nádoby 1 x 14 dní 1 x 7 dní 1 x 14 dní léto 1 x 7 dní
1 x 7 dní zima* zima*
(litry)
70

1350,-

2250,-

---

---

110

1650,-

2750,-

2300,-

1800,-

* zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
Poplatek za biologický odpad v Kč za rok
Objem sběrné
nádoby (litry)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

120

800,-

240

950,-

1 x 14 dní

svoz v období od 1.4. do 30.11., tj. 8 měsíců
Pravidelný svoz velkoobjemových a nebezpečných
odpadů 2017
Oznamujeme občanům, že pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v r. 2017 proběhne v termínech:

jaro - v pátek 7. dubna 2017 od 15.00 - 19.00 hod.,
podzim - v pátek 15.září 2017 od 15.00 - 19.00 hod.
na parkovišti u obecního úřadu.
Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce
Řepiště nebo vlastníci objektů na území obce, kteří jsou
zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti a stavební odpady (okna,
suť, lepenka, střešní krytiny) nebudou ve sběrně přijímány
a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.
Upozorňujeme občany, že elektrozařízení a lednice musí
být odevzdávány v kompletním stavu, tj. vč. šňůr, obrazovek, výparníků, kompresorů apod.
Poplatek za psa 2017
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit
poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2017 v termínu do 30. června 2017. Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 a Dodatku
č. 2/2011. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
500,- Kč
c) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč

obec Řepiště
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Moravskoslezská Sinfonietta
Vážení posluchači a příznivci
Moravskoslezské Sinfonietty,
letošním rokem náš orchestr vstupuje do 6. koncertní
sezóny 2016/2017. Vést tak
velkou organizaci vyžaduje
velké množství energie, ﬁnancí
a podpory, obzvláště když vedení orchestru není mou hlavní
pracovní náplní. Nedávno se
mně dotazovali v médiích, kdo
jsou vůbec členové Moravskoslezské Sinfonietty. A já odpovídám: ,,jsou to lidé ze všech
koutů České a Slovenské republiky a dá se říct i Evropy.
Pro některé, kteří jsou s námi již od začátku, je náš orchestr
dá se říct již životním koníčkem, pro některé je to ,,domov“
do kterého se občas naši hráči vracejí, pro některé pouze
jedna zastávka v hudební pouti“. U takových organizací se
říká, že když přežijí pět let, vydrží už pak ,,všechno“. I to je
mé přání. Každým rokem k nám přicházejí stále noví hráči,
kterým se v Řepištích velmi líbí, a tudíž jsem hrdý na obec, ve
které jsem se nenarodil, ale žiji zde téměř 20 let. Již šestým
rokem vedu tento orchestr, který si jistě ,,vydobyl“ své jméno
v naší krásné zemi. Rád bych, aby jeho hráči byli stále plni
elánu, nadšení a nehleděli do budoucnosti s vidinou vysokého honoráře, ale aby spíše pohlíželi na orchestr jako na
poslání a skrze něj sdělovali zdejším občanům krásy symfonické hudby. Vždy jsem velmi potěšen, když mé pozvání
do naší malebné obce přijmou osobnosti české hudební
kultury. Letos to nebude jinak. Na Novoročním koncertu se
představí mladý talentovaný dirigent z Pražské konzervatoře

NOVOROČNÍ KONCERT
22. 1. 2017 v 16:00, Sportovní hala Řepiště
Petra OLAJCOVÁ
Jarmila PACLOVÁ
Daniela GRYGAROVÁ
Václav DLASK

/pikola/
/cembalo/
/koncertní mistr/
/dirigent/

program:
A. Vivaldi:
W. Leigh:
H. M. Gorecki:
E. Dřízga:

Koncert pro pikolu a-moll RV 445
Concertino pro cembalo a orchestr
/česká premiéra/
Koncert pro cembalo a orchestr
I. Symfonie: piccola

Václav Dlask, dále jako sólistka
se představí pikolistka Janáčkovy ﬁlharmonie Petra Olajcová. Nezapomínáme ani na děti.
Letos jsme vypsali konkurzní
řízení v rámci projektu ,,Jarní
koncert, aneb talent kvete na
jaře“ kdy za doprovodu MSS
vystoupí vybraní sólisté z celé
České republiky. Zúčastnit se
mohou žáci všech ZUŠ. Uzavírka přihlášek je 15. 1. 2017
(více na http://www.sinfonietta.
cz/aktualne). V letošním roce
se nám také dostalo velké pocty účinkovat na Galakoncertu u příležitosti výročí 750 let města Paskov. Na programu
zazní velkolepá 9. Symfonie L. van Beethovena se čtyřmi
sólisty, velkým orchestrem a smíšeným sborem. Blížíme
se ke konci naší sezóny a tu uzavíráme oblíbeným Letním
koncertem ﬁlmové a populární hudby, na kterém vystoupí
celá řada hostů jako Táňa Wajs, Oldřiška Honsová, Chorus
Ostrava, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Orlová a dětský
sbor Meandry ZUŠ B. Martinů Havířov-město. Pokud nestihnete koncert v Řepištích, budete mít možnost si vyslechnout reprízu také v Bašce. Blíží se Vánoce, tedy čas, kdy
lidé vyšlou svá přání směrem k nebesům. Já osobně mám
dvě, aby se nám podařilo zakoupit hudební nástroje, které
by nám usnadnily činnost (kontrabasy, el. klavír, harfa, bicí
sada, činely, zvonkohra). Ale také akusticky vhodné místo
pro symfonické těleso, jež si ho dle mého rozhodně zaslouží.
Těším se na setkání na našich koncertech
Mgr. art. Jan Soukup

GALAKONCERT U PŘÍLEŽITOSTI 750 LET
VÝROČÍ MĚSTA PASKOV
8. 5. 2017 v 16:00, Kostel sv. Vavřince Paskov
Liana SASS
Anna ČÍHALOVÁ
Milan PELIKÁN
Adam GRYGAR
Josef KURFIŘT
CHORUS OSTRAVA

/soprán/
/alt/
/tenor/
/bas/
/dirigent/
/sbor/

program:
L. van Beethoven:

9. symfonie

JARNÍ KONCERT, ANEB TALENT KVETE NA JAŘE /Koncert vítězů ZUŠ/
2. 4. 2017 v 17:00, Sportovní hala Řepiště
Ondřej PACKAN/dirigent/
sólisté v jednání
program: bude zveřejněn po 4. 2. 2017
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LETNÍ KONCERT FILMOVÉ A POPULÁRNÍ HUDBY
18. 6. 2017 v 19:00, Open-air Řepiště
24. 6. 2017 v 19:00, Open-air Baška
Táňa WAJS
Oldřiška HONSOVÁ
vítěz TALENT OSTRAVA 2017
CHORUS OSTRAVA
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA ORLOVÁ
MEANDRY ZUŠ B. MARTINŮ HAVÍŘOV
Chuhei IWASAKI

/zpěv/
/zpěv/
/bude zveřejněn po konání soutěže/
/sbor/
/sbor/
/sbor/
/dirigent/

program:
FILMOVÁ ČÁST:
POPULÁRNÍ ČÁST:

SLAVÍCI V KLECI, SAM DOMA, PROFESIONÁL, COCO CHANEL,
ŠPION, JAMES BOND, PÁN PRSTENŮ, MADAGASKAR a další…
ALL BY MYSELF, ADIEMUS, MAMA MIA a další…

Zvyšování bezpečnosti v městské hromadné dopravě
Jednou z hlavních
připomínek našich cestujících je bezpečnost
v dopravních prostředcích. Dlouhodobě tento problém v Dopravním podniku Ostrava sledujeme a snažíme se našim zákazníkům vycházet
vstříc. První změnou, kterou jsme v této oblasti podnikli, je
kontrola významných dopravních uzlů strážníky Městské
policie Ostrava. Další novinkou v oblasti bezpečnosti jsou
nedávno představená SOS tlačítka, díky kterým se budete
moci přímo ve vozidle spojit s policií. Pocit zvýšeného bezpečí navozují také nové kamerové systémy ve vozidlech,
které kromě možnosti přispět k odhalení pachatele působí
hlavně preventivně.

Ke zvýšení bezpečnosti a pořádku při přepravě
cestujících chceme přispět také celodenním nástupem
předními dveřmi v autobusech. Od 11. prosince 2016 se
s touto novinkou setkáte ve všech spojích autobusových
linek 21 a 81. Během zkušebního provozu, který proběhne
v následujících měsících, budeme sledovat Vaše zkušenosti a názory, které na konci vyhodnotíme a rozhodneme o dalším postupu. Jsme přesvědčeni, že nástup
předními dveřmi spojený s kontrolou jízdních dokladů se
u cestujících setká s pochopením, které bude vycházet
z pozitivních důsledků tohoto opatření v podobě klidnější,
pohodlnější a bezpečnější jízdy.
Ing. David Mlčák
vedoucí úseku dopravního

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí se v posledních 15 letech
hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů nacházejících se
v zahradách, v parcích, podél komunikací, ale také na významných
stromořadích, alejích, či památných
stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří
husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm
(výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické,
rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým
poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá
důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy,
a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí
nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít
30 - 40 let, výjimečně až 70 let.

Životní cyklus jmelí se dělí na
dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi
cizopasnou (parazitickou), kdy
se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody
a živin hostitelské rostliny.
1. Fáze klíčení začíná přilepením
semene ze zralého plodu na větvičku
hostitelské dřeviny po přenosu ptáky
i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, který je obsažen v dužnině.
K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci
zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát
pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí
vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle nebo
na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká
přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku v kůře
hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste
jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež
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se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich pak druhotné
haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo
do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny
obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií
ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických
látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy
jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období vyrostou
i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy
třetí generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém
vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však od
počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění
listy. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem
ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí
zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut),
přenos semen na větší vzdálenosti je tímto způsobem
prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí
je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci
mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k přenosu i na značné
vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách,
mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.),
topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý
(Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně
(Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia
melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy
(Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá
(Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny
dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus
sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“),
modřín opadavý (Larix decidua) a některé exotické dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin,
následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání
vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému
odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení
dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých
pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění
jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
• Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí
a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,
• odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření),
• podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
• v případech napadení více než 50 % objemu koruny
přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné
stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto
přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě
na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka
Peichlová, 795 622 385)
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí
na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.
Ing. Lenka Peichlová

Podzimní badmintonový turnaj
Přihlásilo se celkem 17 dvojic, jako obvykle se losovalo, kdo s kým bude hrát.
Hrálo se ve třech skupinách, ze dvou skupin postupovaly první tři nejlepší páry a z té třetí postupovaly dva
páry. Hrálo se semiﬁnále a pak ﬁnále, které bylo opravdu
napínavé.
Jak to nakonec vše dopadlo?
1. místo - Pavla a Vítek
2. místo - Alf a Hanka
3. místo - Jarka a Radek

Jako každý rok naše sportovní a kulturní komise uspořádala badmintonový turnaj smíšených dvojic. Každý, kdo
chtěl strávit sobotu tímto oblíbeným sportem, tak přišel
12. listopadu do tělocvičny.

Celý turnaj se odehrával v příjemné atmosféře a sportovní výkony některých byly opravdu na vysoké úrovni.
Naše komise si pro všechny připravila občerstvení po celou
dobu turnaje. Chtěla bych moc poděkovat své komisi za
hladký průběh turnaje a budeme se těšit na jarní turnaj,
který bude v březnu nebo v dubnu, ale tam už budou hrát
dvojice mužů a žen.
Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová
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Prodám rodinný dům v Řepištích. Adresa Výstavní
428. Dům velikosti 4+1 s garáží, kotelnou, prádelnou
a komorou. Dům je vybaven krbem, možnost kotle na
tuhá paliva, plynové topení, kanalizace.
Parcela o výměře 601 m2.
Blahopřejeme jubilantům
v měsících leden - únor
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů mne prosím
kontaktujte na tel. 737 229 826.
Barbora Horecká

Leden
Melicher Viskup
Miroslav Bednář
Libuše Bezecná
Jarmila Valasová
Vladimír Klimánek
Jan Hrazdílek

Únor
Oldřich Ivánek

Gregor Hrdlička

Vladimír Lehkoživ

Marie Staníčková

Václav Králík

Tomáš Morbicer

Jarmila Garelová

Liduše Horáková

Lenka Kapraĺová

Zdeňka Jedličková

Jana Typovská

Narodili se:
Jakub Toman, David Toman – září
Jakub Pavelek, Tadeáš Kondělka – říjen
Felix Siuda – listopad
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Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Anna Valasová – říjen
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Základní škola Paskov
Používáme technologie

okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Otevřená škola vůči rodičům s důrazem na osobní jednání
Výuka s využitím moderních didaktických pomůcek
Elektronická žákovská knížka již od 3. ročníku
Školní jídelna,
možnost
bezlepkové stravy

Školní
knihovna

Partnerská škola
Cambridge Clubs
HELLO Ostrava

Učebny vybavené
interaktivními
tabulemi
Školní časopis
OKOKO

Rodilý mluvčí
z Ruska

jazyk

Anglický
Německý
Ruský

Zkušený
pedagogický
sbor

Školní družina
6.00 – 16.30 h

Nově vybavené
odborné učebny
II. stupně

Jazykové
kroužky
Základní škola Paskov, okr. F-M, p.o.
<ŝƌŝůŽǀŽǀĂϯϯϬ͕ϳϯϵϮϭWĂƐŬŽǀ

ŝŶĨŽΛǌƐƉĂƐŬŽǀ͘Đǌ

Pestrá nabídka
sportovních
kroužků

Moderní webové
stránky
s responzivním
designem

tel.: 558 115 011

http://www.zspaskov.cz/

Školní vzdělávací program: ŠVP ZV – „Škola pro život“

moderně
vybavená
škola

výuka
interaktivně

kvalifikovaný
pedagogický
ƐďŽƌ
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