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ZASTUPITELSTVO OBCE

171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Tomáše Břenka a Tomáše Laníka a ověřovateli zápisu 
pana Jana Kukučku a Jana Kožušníka.

172. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 5. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2014 vč. Zprávy 

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2014,

5. Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2014,
6. Hospodaření obce k 31.5.2015,
7. Usnesení rady obce,
8. Centrum obce – stav přípravy,
9. Kanalizace a ČOV Řepiště, výkup pozemku pod 

ČOV,
10. Rekonstrukce bytů a společných prostor v ob-

jektu Vinohradská 291, Řepiště
11. Nákup nemovitých věcí – rodinný dům a pozemky 

na ul. Slezská,
12. Stav přípravy a  realizace dalších investičních 

projektů,
13. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
14. Aktivní správa fi nancí obce,
15. Různé,
16. Rozpočtové opatření č. 2/2015,
17. Závěr.

173. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitel-
stva obce ze dne  22.4.2015.

174. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 9.6.2015.

175. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řepiště 
za rok 2014 společností OK – Audit, s.r.o., ze dne 6. 
května 2015, kdy při přezkoumání hospodaření obce 
Řepiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

176. Zastupitelstvo obce Řepiště uzavírá Závěrečný účet 
obce Řepiště za rok 2014 vyjádřením souhlasu s ce-
loročním hospodařením, a to bez výhrad.

177. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje provedení 
přezkoumání hospodaření obce Řepiště za rok 2015 
auditorem, a  to na základě Smlouvy o  vykonání 
přezkoumání hospodaření s auditorem Ing. Jiřím Tu-
roněm, Palackého 689/2, 736 01  Havířov-Město, IČ: 
47173548, za cenu 20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- Kč 
včetně DPH na základě podané nabídky.

178. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku obce Řepiště sestavenou k  rozvahovému dni 
31.12.2014.

179. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospo-
daření obce k 31. 5. 2015:

 Příjmy celkem     8.816.533,24 Kč (32,11%),
 Výdaje celkem  6.555.983,36 Kč (23,26%),
 Saldo (přebytek)  2.260.549,88 Kč.
180. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podané 

daňové přiznání za obec Řepiště za rok 2014 ve výši 
celkové daně 731.290,- Kč.

181. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhod-
nutí rady obce v období duben - červen 2015.

182. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
zpracování urbanistické objemové studie s názvem 
„Centrum obce“ a schvaluje posunutí termínu dokon-
čení studie do 31.8.2015.

183.  Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informa-
ce o stavu projektových a přípravných prací a jednání 
v majetkoprávních záležitostech pozemků v souvislosti 
se záměrem vybudování splaškové kanalizace a ČOV.

184. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. 1531/3 trvalý travní porost o výměře 1561 m2, 
k.ú. a obec Řepiště odděleného geometrickým  plá-
nem č.  1122-30/2015 vyhotoveném Ing. Čestmírem 
Erbanem v  r. 2015, včetně všech součástí a příslu-
šenství, od prodávajících: ….., podíl 1/3, ….., podíl 
1/3, ….., podíl 1/6, a  ….., podíl 1/6, za sjednanou 
kupní cenu 350,- Kč za m2 s tím, že výměra může být 
upravena korekcí Katastrálního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj o  maximálně +/- 5% při odsouhlasení 
geometrického plánu, a  úhradu nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
a úhradu daně z nabytí výše uvedených nemovitých 
věcí ve výši 4%, na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci; pozemek je kupován v obecném zájmu 
pro výstavbu čistírny odpadních vod pro obec Řepiště 
(rozpočet projektu cca 65 mil. Kč vč. DPH), cena je 
vyšší než cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého 
posudku o cca 24 %, důvodem je, že vlastníci trvají 
na výši ceny a obec nemůže ČOV zrealizovat na jiném 
vhodném pozemku bez navýšení realizačních nákladů 
větších než rozdíl mezi cenou obvyklou a sjednanou 
a tím ohrožující realizaci celé připravované investice.

185. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. 1531/4 trvalý travní porost o výměře 390 m2, 
k.ú. a obec Řepiště odděleného geometrickým  plá-
nem č.  1122-30/2015 vyhotoveném Ing. Čestmírem 
Erbanem v  r. 2015, včetně všech součástí a příslu-
šenství, od prodávajících: ….., podíl 1/3, ….., podíl 
1/3, ….., podíl 1/6, a  ….., podíl 1/6, za sjednanou 
kupní cenu 100,- Kč za m2 s tím, že výměra může být 
upravena korekcí Katastrálního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj o  maximálně +/- 5% při odsouhlasení 
geometrického plánu,  a úhradu nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
a úhradu daně z nabytí výše uvedených nemovitých 
věcí ve výši 4%, na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci, pozemek je kupován v obecném zá-

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015

v Osvětovém domě v Řepištích
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jmu jako rezerva pro vybudování zastávkového zálivu 
autobusů a chodníku, cena je vyšší než cena v místě 
a čase obvyklá u zemědělského pozemku (stávající vy-
užití), ale pro uskutečnění budoucího záměru by cena 
pozemku překročila cenu v místě a čase obvyklou, 
navíc vykoupení této části pozemku bylo podmínkou 
vlastníků pro prodej pozemků pod ČOV.

186. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projek-
tu „Rekonstrukce bytů a společných prostor v objektu 
Vinohradská 291, Řepiště“ obsahující rekonstrukce 4 
bytů, úpravy ve 2 bytech a rekonstrukci společných 
prostor, projektované náklady 2,1 mil. Kč bez DPH, 
termín realizace 7. - 12. 2015.

187. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi nemovi-
tých věcí pozemků parc.č. 559 (zastavěná plocha a ná-
dvoří) o výměře 462 m2 včetně na něm stojící budovy 
č.p. 104 (rodinný dům na ulici Slezská), dále pozemků 
parc.č. 560 (zahrada) o výměře 1128 m2, parc.č. 562/1 
(orná půda) o výměře 1962 m2, parc. č. 562/2 (zahrada) 
o výměře 285 m2, parc.č. 562/3 (zahrada) o výměře 
785 m2, parc.č. PK 835/3 o výměře 1145 m2, vše k.ú. 
a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, 
a pozemků parc. č. 565/1 (orná půda) o výměře 138 m2 
a 568/2 (trvalý travní porost) o výměře 9 m2, vše k.ú. 
a obec Řepiště, oddělených geometrickým plánem 
č. 1119-8/2015 ověřeným dne 27.5.2015 pod číslem 
139/2015 a  potvrzeným dne 30.5.2015 pod číslem 
177/2015, včetně všech součástí a příslušenství, od 
prodávající ….., za sjednanou celkovou kupní cenu 
2.000.000,- Kč a úhradu nákladů spojených s podá-
ním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a úhradu 
daně z nabytí výše uvedených nemovitých věcí ve výši 
4%, na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci, 
nemovité věci jsou kupovány pro bydlení pro potřeby 
obce a jako rezerva pro budoucí investiční záměry za 
ekonomicky velmi výhodných podmínek pro kupují-
cího, sjednaná cena je nižší než cena v místě a čase 
obvyklá dle znaleckého posudku.

188. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje regeneraci 
umělého povrchu druhého kurtu ve vlastnictví TJ 
Řepiště s  tím, že náklady na regeneraci budou po 
odsouhlasení TJ Řepiště a obce Řepiště řešeny pří-
padným zápočtem z výnosů za pronájem kurtů.

189. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí registraci 
akce z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na projekt 
„Dětské hřiště U Mlýnku“, celkové náklady 584.914,- 
Kč, požadovaná dotace 400.000,- Kč, realizace do 31. 
12. 2015, schvaluje přijetí dotace a pověřuje starostu 
doplnit podklady pro rozhodnutí  o poskytnutí dotace 
ve stanoveném termínu.

190. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí oznámení 
o pozbytí účinnosti Registrace a Rozhodnutí ministra 
životního prostředí v  OP ŽP na projekt na snížení 
energetické náročnosti víceúčelové budovy v Řepiš-
tích č.p. 49 s názvem „Zlepšení tepelně technického 
stavu víceúčelového objektu Obce Řepiště, č.p. 49“, 
CZ.1.02/2.1.00/14.26438 na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva obce.

191. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova 2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na 
projekt „Obnova centrálního kříže v Řepištích“, celkové 
náklady 361.917,- Kč, požadovaná dotace 253.341,- 
Kč, realizace do 31.12.2015.

192. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
ze svazku obcí Region Slezská brána a MAS Slezská 
brána z.s..

193. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje spolupráci obce 
Řepiště v oblasti poskytování nezávislého fi nančního 
poradenství při aktivní správě peněžních prostředků 
obce a  v zajištění vzájemné součinnosti při vedení 
administrativní agendy spojené se správou portfolia 
obce se společností Swiss Life Select Česká republika 
s.r.o., se sídlem: Holandská 3, Brno, PSČ 639 00, IČ: 
63480191, na dobu neurčitou, na základě Rámcové 
smlouvy o spolupráci, na základě podané nabídky.

194. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o obhospodařování portfolia včetně příloh se společ-
ností J&T BANKA, a. s., se sídlem Pobřežní 297/14, 
186 00, Praha 8, IČ: 47115378, jejímž předmětem je 
obhospodařování portfolia obce Řepiště spočívající 
v  investičních instrumentech, poskytování fi nanční-
ho poradenství v  souvislosti s  obhospodařovaným 
portfoliem a zajištění, vypořádání, správu a úschovu 
investičních instrumentů, které jsou součástí obhos-
podařovaného portfolia, vše v rozsahu stanovených 
pravidel a za podmínek v ní uvedených včetně úplaty 
za činnost, částka portfolia 30 mil. Kč, investiční stra-
tegie - stabilní výnos, investiční horizont do 1 roku, 
jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku s nejmenším 
rizikem ze tří předložených nabídek.

195. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci na Úřad práce ČR na vytvoření 1 pracovní 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro obec 
Řepiště pro údržbu zeleně a komunikací, a schvaluje 
v  případě získání dotace zřízení tohoto pracovního 
místa a pověřuje starostu v případě získání dotace 
podepsat smlouvu o dotaci a uzavřít pracovní smlouvu 
s vybraným uchazečem.

196. Zastupitelstvo obce Řepiště mění a stanovuje celko-
vý počet zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2015 
na 14 při úvazku 14, z toho 3 místa jsou pro veřejně 
prospěšné práce.

197. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
ředitelky příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště k umístění žáků 5. ročníků 
v okolních základních školách.

198. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční vý-
pomoc ve výši 223.000,- Kč příspěvkové organizaci 
Základní škola a Mateřská škola Řepiště, se sídlem 
Mírová 56, 739 31  Řepiště, IČ: 75029278, na předfi -
nancování projektu „Příroda kolem nás“ na ozdravný 
pobyt dětí ve škole v  přírodě v  případě schválení 
podpory ze SFŽP, doba do 31.12.2016, na základě 
smlouvy o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci.

199. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podanou 
žádost o poskytnutí podpory příspěvkové organizace 
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Základní škola a Mateřská škola Řepiště, se sídlem 
Mírová 56, 739 31  Řepiště, IČ: 75029278, do výzvy 
č. 56 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, PO 
1 Počáteční vzdělávání, OP 1.1 – Zvyšování kvality 
ve vzdělávání, šablony – čtenářské dílny, zahraniční 
jazykový kurs pro učitele, zahraniční jazykově-vzdělá-
vací pobyt pro žáky, dotace ve výši 100% celkových 
nákladů, tj. 517.410,- Kč, termín realizace od 1.7. do 
31.12.2015, dotace bude poskytována jako tzv. prů-
toková, tzn. prostřednictvím rozpočtu obce.

200. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 
se sídlem Mírová 56, 739 31  Řepiště, IČ: 75029278, 
v případě schválení podpory nezbytně nutné předfi -
nancování části nákladů Projektu z výzvy č. 56 OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, PO 1 Počáteční 
vzdělávání, OP 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, 
šablony – čtenářské dílny, zahraniční jazykový kurs 
pro učitele, zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 
žáky - z neinvestičního příspěvku roku 2015 s tím, že 

na nejbližším zasedání zastupitelstva obce po schvá-
lení podpory zastupitelstvo rozhodne o rozpočtovém 
opatření tzv. průtokové dotace.

201. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 2/2015 dle přílohy, snížení příjmů 
rozpočtu o  494.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o  3.306.000,- Kč, ztráta bude kryta rezervou obce 
z předchozích let (změnou stavu prostředků na účtech 
obce), které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem     29.630.000,- Kč,
 Výdaje celkem   34.161.000,- Kč,
 Saldo (ztráta)  - 4.531.000,- Kč,
 Financování     4.531.000,- Kč.
202. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované in-

vestiční projekty obce v r. 2015, Změna č. 1, v celkové 
výši 12.494.000,- Kč dle přílohy.

 Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 6. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 9. 2015 
v 17.00 hod.

Vážení spoluobčané, příznivci Moravskoslezské Sinfonietty,
Letos jsme opět uspořádali společně s vedením obce 

Letní koncert fi lmové hudby, který proběhl opravdu ve vel-
kém stylu. Posluchači měli možnost shlédnout 70 členný 
orchestr a 80 členný ženský sbor. Počasí jako každý rok 
si s námi zahrávalo a bohužel při poslední skladbě začalo 
pršet, nicméně publikum bylo bezvadné, protože vydrželo 
až do konce přídavku, čehož si MSS opravdu cení. Za or-
chestr bych chtěl poděkovat vedení obce, zastupitelstvu že 
nám pomohli zrealizovat velmi náročný koncert hlavně po 
stránce fi nanční. Díky symbolickému vstupnému se nám 
podařilo vyrovnat všechny náklady spojené s realizací kon-
certu. Tyto koncerty se konají jen vzácně a jsem velmi rád, 
že se tomu tak děje každý rok právě v Řepištích. Chtěl bych 
touto cestou také poděkovat pracovníkům obce, dobro-
volníkům, hasičům, kteří nám pomohli s řízením dopravy 
a také se vstupným na koncert. Umělecká kvalita našich 
koncertů každý rok roste, takže jsem toho názoru, že si 

z naší sezóny 2015/2016 určitě vyberete. Program zveřej-
níme v září na faceboooku a také na www.sinfonietta.cz. 

Na další setkání se těší
Jan Soukup

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ 

ODPAD, BIOODPAD 
A POPLATKU ZE PSŮ

Oznámení termínu 
svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů 
a místního poplatku ze psů byl do 30. 06. 2015. 

K 31.07.2015 dosud nezaplatilo poplatek za 

svoz komunálního odpadu 79 občanů, za svoz 

bioodpadů 7 občanů a poplatek za psa 50 občanů!

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpeč-
ného odpadu proběhne:

• pátek 18. září 2015 v době od 15 do 19 hodin

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 nebudou ve sběrně přijímány 

a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou. 



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Sotva změníme fakt, že letní prázdniny zanedlouho defi -
nitivně skončí. Mnozí z nás je využili k regeneraci, odpočinku 
či cestování. Nejinak tomu bylo i mezi členy pěveckého sbo-
ru, poněvadž celé jarní období bylo pro ně poměrně náročné. 
V podstatě již od velikonoc jsme uskutečnili několik vystou-
pení, které vyžadovaly pečlivou přípravu a soustředění.

Na Velký pátek jsme přijali pozvání sousední paskovské 
farnosti ke zpívání v kostele sv. Vavřince při bohoslužbě.

Celý svět si letos připomínal 70. let od konce 2. svě-
tové války. V naší obci se 5. května konala vzpomínková 
akce s kladením věnců před hasičskou zbrojnicí a sbor 
na ní zpíval českou státní hymnu. Škoda, že pamětníků 
a starších občanů přišlo jen několik a mladší generaci toto 
významné výročí absolutně neoslovilo.

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se 22. května konal již 
12. rok Festival Poodří Františka Lýska. To, že byl pozván 
i náš pěvecký sbor, svědčí o tom, že nejsme už nijak ne-

známí a pozvolna vstupujeme do povědomí lidí se zájmem 
o sborový zpěv. Bylo to velice příjemné zpívání pod arká-
dami staroveského zámku. Vstřícní posluchači a příznivý 
ohlas pořádajících i hostujících sborů nás potěšil.

29. května při projektu Noc kostelů jsme zpívali napřed 
v našem kostele a pak v kostele v Paskově.

Ženský pěvecký sbor Boh. Martinů z Frýdku – Místku 
letos oslavil 50. let své existence. Původně neznámý sbor 
se za ta léta vypracoval na kvalitní pěvecké těleso, působící 
nejen doma, ale i v zahraničí na soutěžích, přehlídkách 
a koncertech. K tomuto jubileu byli 13. června  pozváni 
i řepišťští sboristé. Festival se uskutečnil v Rytířském sále 
frýdeckého zámku pod názvem Zámecké zpívání. Společ-
ná skladba zúčastněných sborů byla od Jaroslava Ježka 
„Život je jen náhoda“. Příznačné, viďte!

Obec Řepiště spolu s kulturní a sportovní komisí při-
pravila na 20. června Obecní slavnosti. V pestrém progra-
mu, v němž si to své mohly najít všechny věkové skupiny 
se našlo místo i pro náš sbor. Poslední vystoupení před 
prázdninami, tedy 28. června bylo zpívání na pouťové bo-
hoslužbě ve Vratimově. 

Na všechna výše zmíněná vystoupení nás zodpovědně 
připravovala sbormistryně Mgr. Hanka Kukučková. Nejen 
ona, ale i ostatní sboristé věnují nácvikům i samotnému 
účinkování spoustu času i soukromí, za což jako odměnu 
očekávají spokojené posluchače. V druhé polovině září 
se sbor chystá na zájezd do Lednice, Valtic a okolí, kde 
je už domluveno několik koncertů. A to se už dostaneme 
k 6. roku, kdy sbor vznikl. Na 3. října plánujeme již druhý 
ročník „PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ“ – festival, na kterém bude 
i několik hostujících sborů. Samozřejmě i komoráček TEA-
TET – minisboreček vzniklý ze Svatomichaelského sboru. 
Na toto vystoupení a všechna další, která budou  násle-
dovat, zveme co nejsrdečněji, abychom měli komu zpívat.

Za Svatomichaelský sbor   
Lydie Čtveráčková

O řepišťských sboristech

9. ročník turnaje o Pohár Medarda ve volejbale se opravdu vydařil !!!

Upozornění na povinnost 
označení domů číslem popisným

Povinnost označit dům vyplývá z § 31 - 32 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vlastník ne-
movitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly 
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 
Nesplněním této povinnosti se vlastník dopouští přestupku 
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, 
za který může obec uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč. 
Označit své domy by měli občané i ve svém zájmu – v pří-
padě, že budou potřebovat jakoukoliv pomoc záchranných 
složek, urychlí tím příjezd na místo (např. záchranná služba, 
hasiči aj.). Číslo musí být umístěné na viditelném místě. 
Proto opětovně žádáme všechny vlastníky nemovitosti, 
aby si své domy čísly popisnými označili.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Letos se tento turnaj konal v sobotu 6. června. Už od rána 
byly velké přípravy a organizátoři byli zvědaví, jak tento již tra-
diční turnaj dopadne. Letos se přihlásilo rekordních 12 družstev.

Dája vymyslel odlišný systém hry, než byl v minulých 
letech a tak si každé družstvo zahrálo po pěti zápasech.

Po společném nástupu a rozlosování do skupin se za-
čalo hrát už vcelku velkém vedru, ale i na to jsme byli připra-
veni a sportovci se mohli sprchovat pod venkovní sprchou 
nebo použít na osvěžení sprchy v šatnách. Nechybělo ani 
čepované pivo s kofolou. 

Na fi nalové smeče jsme letos nemuseli zapínat umělé 
osvětlení, bylo opět velice napínavé mezi již známými favo-
ritami  Něcoveselého a Kutskými kozami.

Jak to tedy nakonec dopadlo?
1. místo – Kutské kozy
2. místo – Něcoveselého

3. místo – Samoseto
4. místo – Pačanga

5. místo – Michálkovice
6. místo – CO CO
7. místo – Paskov
8. místo – Rumíci

9. místo – Stálice
10. místo – Obecní ležáci
11. místo – Eńo ńůńos 
12. místo - Lískovec

Počasí nám přálo, nebylo medardovské. Naše komise 
se postarala i o občerstvení, po celou dobu hrála hudba, 
nálada všech byla bezvadná. Ceny byly připraveny pro 
všechna družstva.

Děkuji moc za výbornou přípravu i průběh turnaje  naší 
komisi – p. místostarostce Jarce, Radkovi, Dájovi, Lucce 
a Nikolce a také p. Dáši za výborné klobásky.

Příští rok bude Medard slavit 10. narozeniny, tak se 
všichni moc těšíme a doufáme, že se nám vydaří.

Přejeme všem krásné léto, plné zážitků a sluníčka.
Za sportovní a kulturní komisi

Majka Bednářová
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Celoroční činnost dorostu 2015

Soutěž mladých hasičů v Řepištích

Hasičský výlet na Oravu, spojený s návštěvou družební obce Vavrečka

V minulých dvou letech jsme se s dorosteneckým druž-
stvem dostali až do krajského kola. A protože čas neza-
stavíme, museli jsme se letos s některými kluky rozloučit, 
protože dozráli v muže.

Družstvo bylo doplněno mladými nováčky, kteří přešli 
z družstva starších žáků, ale i tak jich bylo málo, a pro 
snahu udržet si družstvo jsme přibrali dvě posily z Pas-
kova.

Kluci se poctivě připravovali, někteří sbírali první zku-
šenosti. Během jarní přípravy prokázali dorostenci bojov-
ného ducha a skryté rezervy, zvlášť na bariéře, která byla 
pro někoho nepřekonatelnou překážkou. Díky soustavné 
přípravě i mimo tréninky se nakonec naučili bariéru zvlád-

nout. Přestože však někteří kluci podali lepší výkony než 
v minulých sezónách, na konkurenci to nestačilo.

V letošním roce bojovalo o postup do kraje 5 doros-
teneckých družstev. A naši kluci ve složení Tomáš Stani-
ševský, Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří 
Kaloč a posily z Paskova – Ondra Urbaniec a Dominik 
Kratochvíl pod vedením Jendy Kukučky a Jarka Adamuse 
se  v okrese umístili na krásném 3. místě.

Letos poprvé soutěžila v okresním kole v kategorii 
mladších jednotlivkyň (13-14 let), Jana Polachová, která 
si svým prvenstvím zajistila postup do Krajského kola, které 
se konalo 7.6. 2015  v Ostravě, kde se  umístila na 4.místě.

Pavla Polachová

20.6.2015 proběhla  na hřišti TJ Řepiště soutěž Mo-
ravskoslezské ligy mladých hasičů.  Letos k nám přijelo 
39 družstev.

V kategorii mini poprvé soutěžilo naše družstvo miníků, 
které si změřilo své síly s družstvem miníků z Petřvaldíku. 
Děti byli moc šikovné. Dort, který nám do soutěže věnovala 
paní Vlasta Slaná si  za 1. místo vybojovali děti z Petřval-
díku a naši miníci tak skončili na 2.místě.

V mladší kategorii, což jsou jsou děti do 11 let, soutěži-
lo 20 družstev. Naše družstvo mladších žáků si vybojovalo 
s časem 14.921 s krásné 2.místo.

Družstvo starších žáků skončilo na 14.místě ze 17 družstev.
Děti byli odměněni za 1. až 3. místo poháry a medailemi 

a do 5. místa byli obdarováni věcnými cenami a sladkost-
mi. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za přispění 
darů do této soutěže a to Obecnímu úřadu Řepiště, fi rmě 
KES Vratimov, fi rmě Dante - panu Šadibolovi, a fi rmě Laš-
ská pekárna Řepiště. 

Děkujeme také TJ Řepiště za poskytnutí sportovní 
plochy pro mladé hasiče, která je důležitá pro tuto sou-
těž. A rovněž všem členům, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu soutěže.

Pavla Polachová

Ve dnech 20. -29. června se uskutečnil již dlouhou 
dobu připravovaný výlet na Oravu, spojený s návště-
vou naší družební obce Vavrečka. Nápad spojit návštěvu 
Anenských slavností ve Vavrečce (obdoba naší poutě) 
s pobytem u Oravské přehrady vznikl již ke konci loň-
ského roku, když jsme byli pozváni Dobrovolným hasič-
ským sborem ve Vavrečce, který se na organizaci těchto 
slavností značnou mírou podílí. Rovněž se zrodil nápad 
zúčastnit se Anenských slavností s naším historickým po-
žárním automobilem Tatra 805. Ne všichni věřili, že tento 
letitý vůz cestu na Slovensko a zpět zvládne bez vážněj-
ších potíží. Nicméně vzali jsme to jako výzvu a nakonec 
díky poctivé přípravě Tatra cestu zvládla na výbornou. Ve 

Vavrečce jsme vzbudili zaslouženou pozornost. Někteří 
lidé si prohlíželi naleštěnou a plně vybavenou Tatru 805, 
někteří se nevěřícně ptali, jestli jsme „tím“ opravdu přijeli 
až někde od Ostravy. Ono se taky není čemu divit, když 
uvážíme, že za celých 56 let co je Tatra u Řepišťských 
hasičů byla poprvé za hranicemi okresu, kraje a dokonce 
i za hranicemi republiky.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, díky kterým se 
podařilo tuto akci realizovat, zejména Obecnímu úřadu 
Řepiště za podporu, DHZ Vavrečka za pozvání a zajímavý 
program který pro nás připravili.

Za SDH Řepiště
  Ing. Tomáš Černý
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Výlet mladých hasičů SDH Řepiště

Jste aktivní senior? Přijďte se opět posadit do lavic!

Na závěr letošního školního roku jsme opět 
uspořádali výlet pro mladé hasiče, který se konal 
na Morávce v Beskydech. Děti jsme rozdělili 
do tří skupin. Každá skupina si vymyslela svůj 
název, bojový pokřik a vyrobila si totém. A tak 
vznikli družstva Rebelské světlušky, Koblížci 
a Krutí balvani, kteří po celou dobu mezi sebou 
soutěžili. Novinkou pro nás byla soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše, kdy soutěž už začínala tím, 
že si každý musel přinést z lesa dřevo  a připravit 
ohniště. Tato soutěž dopadla s překvapením pro 
všechny výborně a  tak jsme si pochutnali na 
vlastně uvařeném gulášku. Během výletu jsme 
podnikli výšlap na chatu Kotař a na přehradu Morávka. 
Zahráli jsme si bojovou hru o poklady a poslední den pa-
třil olympijským hrám. Z tohoto výletu máme opět všichni 
spoustu úžasných zážitků.

Schůzky mladých hasičů  začínají od září, každý pátek a to 
pro předškolní děti až po ročník 2007 - od 16:00 do 17:00
a pro ročník  2001 – 2007                          - od 17:00 do 18:30

Pavla Polachová

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje 
Vážení čtenáři a návštěvníci,

zveme Vás na výstavu enkaustických obrazů Jany Po-
valové s názvem „VOSKOVÉ VARIACE“, která  potrvá od 
1. září  do 23. října 2015 a ke zhlédnutí bude v půjčovní době 

v úterý od 10-12 a od 13-17 hodin a v pátek od 9-12 
a od 13-15.30 hodin.

Současně s touto výstavou bude připravena i prodejní 
výstava MALOVANÝCH TAŠEK organizace S.T.O.P. Cena 
tašky je 60 Kč.

Žáci 2. třídy Základní školy v Řepištích  budou v mě-
síci říjnu slavnostně pasováni do stavu 
čtenářského opravdovým rytířem.

Opět se blíží akce Týden knihoven 
ve dnech 5. - 11. října 2015.

Tuto celostátní akci vyhlašuje pra-
videlně Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). 

Jako každým rokem  se i letos usku-
teční v  rámci Týdne knihoven beseda 
pro veřejnost.

Dne 9. října se nám představí ces-
tovatel Petr NAZAROV. Více informa-
cí o besedě bude včas uveřejněno na 
webové stránce www.knihovna-repiste.cz 
a také na letácích v obci a na pozvánkách. 

V tomto týdnu v úterý 6. 10. a v pátek 9. 10. dále platí: 

• nově přihlášení čtenáři mají registraci do konce roku 
ZDARMA

• vyhlašujeme amnestii dlužníků knih (nebudeme vybírat 
poplatky za upomínky)

• Dejte šanci knihám - zdarma nabízíme knihy, které už 
pro jiné čtenáře přestaly být zajímavé

• vyřazené knihy na prodej za 2 Kč/kus
• internet zdarma
• besedy pro školu 

• Tematické kufříky k zapůjčení  (Kr-
tek, Helena Zmatlíková Dětem, Pra-
věk, Krabice Ferdy mravence)

• Hry Albi pro děti a Pivní hra pro do-
spělé

19. června 2015 knihovnu navštívi-
la spisovatelka dětských knih Daniela 

KROLUPPEROVÁ.

Seznámila žáky 3. a 4. třídy se svoji 
tvorbou, povídala si s nimi a nakonec 
odpovídala na zajímavé dotazy žáků. 
Foto z akce zde a další fotky naleznete 
na webové stránce knihovny ve Foto-
galerii. 

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. ve spolu-
práci s Městskou policií F-M otevírá ve Frýdku-Místku od 
září 2015 první ročník Seniorské akademie se zaměře-
ním na Cestovní ruch a prevenci občanů. Stačí pou-

ze vyplnit přihlášku, kterou naleznete na svém obecním 
úřadě, na stránkách www.vos-goodwill.cz nebo přímo 
ve VOŠ GOODWILL, ul. P. Holého 400, F-M a můžete 
začít studovat jeden z nejzajímavějších oborů – Cestovní
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ruch. Studium bude probíhat 1x týdně 3 vyučovací ho-
diny, mezi kterými se budete moci občerstvit dobrou 
kávou a koláčky. Studium bude rozděleno na semestry, 
1 rok má dva semestry po 10 setkáních, součástí jsou 
také 2 – 3 exkurze a semestr zakončíte zkouškami, které 
Vám budou zapsány do studijního průkazu. Za semestr 
zaplatíte pouze 500,- Kč. 

Špičkoví lektoři Vám budou poutavě přednášet napří-
klad o našich dějinách, zeměpisu naší země, ale i Evro-
py a celého světa, abyste poznali atraktivity, za kterými 
můžete cestovat; dozvíte se, jak fungují hotely, cestovní 
kanceláře, letiště, ale také se seznámíte s rodinným prá-
vem, ekonomií, marketingem a mnoha dalšími zajíma-
vými předměty. Veškerá výuka je maximálně prakticky 
orientována.

Každý školní rok bude slavnostně zahájen imatrikulací 
v Rytířském sále frýdeckého zámku, kde obdržíte studijní 

průkaz a imatrikulační list. Po ukončení ročníku tamtéž 
obdržíte certifi kát s přehledem vystudovaných předmětů. 
V případě zájmu můžete postoupit do dalšího ročníku, kde 
na Vás budou čekat nové zajímavé informace z různých 
oblastí. Absolvujete-li všechny 3 ročníky, po třech letech 
budete slavnostně promováni za účasti primátora Frýd-
ku-Místku a dalších významných hostů, výstupem bude 
závěrečný certifi kát. 

Během studia se setkáte s novými lidmi, v rámci ex-
kurzí navštívíte zajímavá místa, na chvíli zapomenete na 
všední starosti a zase bude o čem vyprávět rodině! Svůj 
čas strávíte aktivně, s příjemným pocitem, že na vzdělá-
vání není nikdy pozdě. 

Těšíme se na Vás – RNDr. Kamila Slováková, Ph.D., 
ředitelka školy; Bc. Lenka Biolková, manažer prevence 
kriminality Městské policie F-M a tým nadšených lektorů!

Osvědčení o úspoře emisí
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plas-

tů, skla, kovů a nápojových kartonů v  rámci tříděného 
sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO – KOM 
uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik 
v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácnosti. 
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování při-
spěl systém tříděného sběru a využití odpadu z obcí ke 
snížení emisí o 745 270 tun CO2 ekvivalentu. 

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za 
rok 2014, kterých jsme dosáhli v naší obci a tím přispěli 
ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Jak a proč třídit?

Systém třídění odpadů si města a  obce stanovují 
v rámci zákona dle svých vlastních podmínek., V rámci na-
šeho regionu je největším poskytovatelem služeb v oblasti 
nakládání s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, 
která vlastní unikátní technologie umožňující dokonalejší 
systém dotřídění a zpracování odpadů a která se snaží 
o to, aby co největší procento komunálních odpadů bylo 
dále využito materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce 
s občany a bez jejich odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak 
tedy správně třídit odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo 
dalšího zpracování?

Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhova-
ných společností OZO plasty, nápojové kartony a kovové 
obaly. Už před několika lety po provedených zkouškách 
různých možností společnost OZO Ostrava vyhodnoti-
la systém sběru několika komodit do společné nádoby 
a  jejich další dotřídění na lince jako ekonomičtější než 
přidávání dalších nádob na již tak ne dost prostorná stano-
viště a jejich oddělený svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího 
zpracování musely jednotlivé komodity projít dotřiďovací 
linkou. Odpad svezený z barevných kontejnerů není možno 
poskytnout přímo zpracovatelům, vždy je nutno ho mini-
málně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady svezené 
ze žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které 

je možno využít materiálově -, PET lahve a polyetylénové 
obaly (duté plasty a  fólie), dále nápojové kartony a ple-
chovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly 
pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky. Z PETek se 
vyrábějí zejména silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované 
desky či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových kartonů se 
získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír, kovy 
jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným 
odpadům a OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny – 
méně kvalitní plasty jsou tedy využity energeticky.

K odkládání tříděného papírového odpadu slouží mod-

ré kontejnery. Dalším způsobem, jak se vytříděného pa-
píru může občan zbavit, je odvézt ho do výkupny papíru 
a stržit za něj nějakou tu korunu. Může si tedy vybrat, který 

   Tuny           Částka (Kč)

Rok 2014 celkem 48,327 124 582,50
1. kvartál 2014 11,829 30 341,00
2. kvartál 2014 11,967 30 518,50
3. kvartál 2014 12,126 30 515,00
4. kvartál 2014 12,405 33 208,00
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ze dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do 
modrých kontejnerů nebo do výkupen papíru odkládal 
takový papírový odpad, který je dále zpracovatelný. Tedy 
noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové krabice všeho 
druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíra-
ly zbytečně místo), kancelářský papír… Výčet vhodných 
předmětů z papíru by mohl pokračovat donekonečna. 
Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových od-
padů, pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. Na 
dotřiďovací linku se samozřejmě dostane i tříděný papír 
z modrých kontejnerů i  výkupen. Tam je dále rozdělen 
podle jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování 
do papíren.

K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. 
OZO sbírá dohromady sklo bílé i barevné, protože o do-
třídění podle požadavků zpracovatelů se postará na své 
dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří lahve, sklenice pokud 
možno bez víček (etikety nevadí) a také střepy tabulového 
skla. Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla 
nebo sklo s příměsemi (automobilové, drátěné…). Sklo 
je výborný materiál pro opakované zpracování na nové 
skleněné obaly, při němž se nijak nemění jeho vlastnosti.

Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do 
barevných kontejnerů na tříděný odpad, můžeme vyhodit 
do těch obyčejných, které stojí před každým domem. Ne-
platí to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic 
nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které 
obsahují látky ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž 
musí zacházet s největší opatrností a likvidovat je ve spe-
ciálních zařízeních, která si se škodlivinami umějí poradit. 
Do běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří 
ani odpad objemný (logicky – nevejde se tam) ani staré 
elektrospotřebiče. A zbytky stavebních odpadů či rost-
linného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech 
je sbírají sběrné dvory, menší obce mají pro jejich sběr 
obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr elektrospotřebičů 
už dnes existuje hustá síť míst zpětného odběru.

Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komu-
nální neboli zbytkový odpad, se nejčastěji likviduje na 
skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu zařízení pro 
energetické využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. 
Spoustu energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím 
pádem zatím nevyužíváme. Proto je dobré se před vyho-
zením jakéhokoli odpadu do běžné popelnice zamyslet, 
zda nepatří do některého z barevných kontejnerů nebo do 
sběren – jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či 
energeticky využit.

Akce Klubu seniorů
na září a říjen 2015

10. 9. 2015 – celodenní zájezd do Punkevní jeskyně - 
Macocha. Další zastávka Křtiny zámecká restaurace, 
objednáno menu. Po obědě prohlídka jeskyně Výpustek. 
Pak prohlídka Křtinského arboreta z exotickými dřevinami, 
doplněna více než 25 dřevěnými sochami a objekty. Návrat 
ve večerních hodinách. Odjezd Rakovec 6.15 hod. - obecní 
úřad 6.30 hod.. Cena zájezdu 250,-Kč.

Dne 7. 10. 2015 je půldenní zájezd Šternberk - expozice 
času. Odjezd Rakovec 8.00 hod. - obecní úřad 8.15 hod., 
cena zájezdu 50,- Kč. 

Dne 22. 10. 2015 se sejdeme na Bowlingu v Rakovci - sraz 
v 13.30 hod. .

Těšíme se na Vaší účast.

DĚKUJEME PANU DOHNALOVI ZA ZPROSTŘEDKO-

VÁNÍ FINANČNÍHO DARU 5 000 Kč, PRO ZÁKLADNÍ

A MATEŘSKOU ŠKOLU V ŘEPIŠTÍCH, KONKRÉTNĚ 

PRO ODDĚLENÍ SLUNÍČKO.

Rozpis utkání
TJ ŘEPIŠTĚ - muži

Rozpis utkání P.O. muži - 2015 - 2016

2. So 15.8.2015 17.00 Třebovice - Řepiště

3. So 22.8.2015 17.00 Řepiště - Polanka "B"

15. St  26.8.2015 17.00 Slovan Ostrava - Řepiště

4. So 29.8.2015 17.00 Koblov - Řepiště 

5. So   5.9.2015 16.30 Řepiště - Vřesina "B"

16. St    9.9.2015 16.30 Řepiště - Hrabová "B"

6. Ne 13.9.2015 16.00 Hlubina "B" - Řepiště

7. So 19.9.2015 16.00 Řepiště - Hrabůvka

8. So 26.9.2015 16.00 Michálkovice - Řepiště

9. So 3.10.2015 15.30 Řepiště - Muglinov

10. So 10.10.2015 15.00 Řepiště - Klimkovice

11. So 17.10.2015 15.00 Václavovice - Řepiště 

12. So 24.10.2015 14.00 Řepiště - Hošťálkovice

1. St 28.10.2015 14.00 Řepiště - Lokomotiva Ostrava

13. So 31.10.2015 14.00 Hrušov - Řepiště

14. So   7.11.2015 14.00 Řepiště - Krásné Pole

17. So 14.11.2015 13.30 Pustkovec - Řepiště
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VÝLET DĚTÍ - ZŠ ŘEPIŠTĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, POBOČKA ŘEPIŠTĚ
nabízí ve školním roce 2015/2016 zájmové útvary

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 připravil pro děti ze 
Základní školy Řepiště poznávací výlet do obce Paskov. 
V úterý 16. června na děti ze 4. a 5. třídy čekal autobus. Po-
časí nám nepřálo. Všichni vzpomínali na slunečné a teplé 
počasí v předchozím týdnu. Přesto měly děti a paní učitelka 
dobrou náladu a těšily se na program. 

Nejdříve jsme vyrazili do cvičné štoly ve Staříči na 
okraji katastru Paskov. Děti viděly na vlastní oči, jak těžká 
je práce horníků, a v jakém prostředí pracovali a pracují.

Následoval oběd v Komunitním centru Paskov. Všichni 
měli velikou radost, když se dozvěděli, že bude rajská 
polévka a smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a kom-
pot. Děti se olizovaly až za „ušima“.

Po obědě nás u brány paskovského zámku čekal sta-
rosta Petr Baďura. Provedl nás přilehlým parkem a prosto-
ry zámku. Dozvěděli jsme se zajímavosti o minulosti zámku, 
ale také jaké záměry má město Paskov s tímto objektem.

Na závěr můžeme říci, že pro děti to byla další příle-
žitost z blízka poznat město Paskov. Těšíme se na další 
poznávací výlet v roce 2016.

Velké poděkování patří obci Řepiště za fi nanční pod-
poru a panu Petru Baďurovi za spolupráci.

za DDM Vratimov
Renáta Míčková

pedagog volného času

Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově 
ZŠ a tělocvičně Řepiště.

Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 21. 9. 

do 25. 9. 2015. Bližší informace a přihlášky od 1. 9. 2015

v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz

Korfbal  Petr Krones

I. stupeň ZŠ
den upřesníme - velká tělocvična
Korfbal je dynamický sport s  důrazem na týmovou 
spolupráci, ve kterém najde každý svou silnou stránku. 
Je stejně dobrý pro holky i kluky.

Angličtina II.  Bc. Renáta Míčková

2. třída ZŠ
Úterý 14:00 – 14:50 hod - ZŠ
Příprava na výuku cizího jazyka od 3. třídy ZŠ. 
Základní slovní zásoba, gramatika.

Angličtina I.  Bc. Renáta Míčková

1. třída ZŠ
Úterý 15:00 – 15:50 hod - ZŠ
Zábavnou cestou uvedeme děti do základů cizího jazyka, 
hry, básničky, písničky,
sestavování jednoduchých vět.

Badminton I. – začátečníci

Marcela Grácová, Richard Klímek

9 – 15 let – noví členové
Úterý 14:00 – 14:50 hod - velká tělocvična

Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost 

vlastní rakety! 
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. 

Badminton II. - pokročilí 

Marcela Grácová, Richard Klímek

stávající členové 
Úterý 14:50 – 15:40 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. 

Dětský aerobic Pavlína Řehová

6 – 10 let
Úterý 17:00 – 17:50 hod - malá tělocvična
Zvládnutí tanečních prvků a kroků, cvičení ve stylu aerobic, 
příprava skladby na vystoupení.

Sportovky   Kristýna Čihánková

I. stupeň ZŠ
Středa 15:30 – 16:20 hod - malá tělocvična
Hry a soutěže pro rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti.

Badminton III. - pokročilí  Radek Šodek

stávající členové
Středa 15:30 – 16:20 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. 
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Blahopřejeme jubilantům
v měsících září - říjen 2015.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody.

štěsttttttííííííí íí

Narodi li se:Narodi li se:
Vojtěch Bednář, David Zachari, Kristýna Hrdá - červen

Daniel Chvála - červenec

Pavlína Borová

Jaroslav Brčica

Václav Jiřík

Marcela Kopaňáková

Alenka Čelinská

Eliška Svobodová

Anna Nováková

Marie Kubalová

Září

Jaromír Hruška

Mária Nekorancová

Emilie Nožičková

Dagmar Šolcová

Miroslav Valas

Bohumil Bělovský

Bohdan Hlaváč

Radomír Krasula

Hildegarda Oháňková

Markéta Bolfová

Jiří Hanák

Alžběta Tanušková

Jiří Michenka

Petr Václavek

Blažena Pavloková

Říjen

Jaromír Hrdý

František Bednář

Ladislav Michenka

Dagmar Vranová

Drahoslava Kaňková

Eva Vengřinová

 Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se
                   se zesnulými:                   se zesnulými:

Lumír Vaverka, Josef Sedláček – květen

Ludmila Štefková, Drahomír Pětronec – červenec

� �
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Ukázky  volnočasových aktivit: 

   
  DDM Vratimov (nabídka a vedoucí kroužků) 
  Doprovodné hry, soutěže 
  Skákací hrad  
  
 

Akce za každého počasí. 
 

kontaktní osoba: Renáta Míčková 
                   tel.: 739 201 078 

                                              e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz  

DDM Vratimov (nabídka a vedoucí kroužků) 
Doprovodné hry, soutěže
Skákací hrad 

Akce za každého počasí.

kontaktní osoba: Renáta Míčková
     tel.: 739 201 078 

                                              e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz 

  
 DDM Vratimov (nabídka a vedoucí kroužků) 
 Doprovodné hry, soutěže 
 Skákací hrad  
 

Akce za každého počasí. 
 

kontaktní osoba: Renáta Míčková 
                   tel.: 739 201 078 

                                              e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz  

Ukázky  volnočasových aktivit:

 
Ukázky  volnočasových aktivit: 

Badatel   Bc. Renáta Míčková

7 – 11 let
Čtvrtek 15:00 – 16:20 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  Mgr. Radka Ševčíková

5 – 10 let - stávající a noví členové
Čtvrtek 16:00 – 16:50 hod - velká tělocvična
Mažoretky, pohybová průprava, práce s hůlkou.

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“

v termínu 21. 9. (pondělí) – 25. 9. (pátek)

• kroužky dle platného rozvrhu viz.  www.ddmvratimov.cz 

• možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku

• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků
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PŮJČK A VŠEM
OSVČ - Stačí 2 poslední daňové přiznání. 

Posuzujeme hrubý roční obrat, NE čistý příjem. 

Zaměstnanci - výplatní pásek, výpis z účtu 

Důchodci - důchodový výměr, výpis z účtu 

V případě zájmu volejte, nebo pište SMS 
na tel. 774 828 496 - zavoláme zpět. 

********************************************** 

********************************************** 
 

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 
550 K /hod. bez DPH 

        
 výkopy základ pro domy, výkopy pro

p ípojky a kanalizace, bazény, jímky,
žumpy

 svahovou lžící lze provád t r zné terénní
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové
dlažby

 bagr je vhodný k výkop m kolem dom
a budov (je bez p esahu zádi)

 
DOPRAVA – nosnost 9 t 

(26 K /km bez DPH, 
600 K /hod. bez DPH) ) 

 
 št rky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
 odvozy stavební suti na skládku, odvozy

výkopové zeminy…

 
Ji í Fluksa 
Tel: 608 877 165  

PLOTY,  PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,

THUJE NA ŽIVÉ PLOTY 
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Ploty - pletivo 
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
levné pletivové branky a brány, nebo 
i ozdobné kované. 

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.
Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.

Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, klece, 
krmivo pro křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá,  8:00 - 15:00. 
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ 
BÝVALÝ AREÁL VOKD

ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ  BILINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE

VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ

Polské – NEVEDEME

Po – Pa: 7:30 – 15:00 hod.

Web-ceník: prodejuhlicz.cz

INFO: Tel. Objednávky:

Po – Ne: 6:00 – 19:00hod.

Tel.: 608 827 288

Truhlářství
Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru.
Vestavěné skříně, kuchyně,

kancelářský nábytek...
Tel.: 737 880 655

Řepiště 284
Info: www.mustol.cz
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Výroba kuchyní, 
vestavěných skříní, 

postelí, dveří 
a zahradního nábytku, 

včetně uměleckých 
výrobků ze dřeva.

Jan Hruška
tel.: 736 440 580

Prodám elektrický tříkolový skútr 
Shop rider, červený, stáří 4 roky, 

málo jetý, 2 gelové aku 12 V, 36 Ah, 
max. rychlost 10km/hod., dojezd 

35 km, Osvětlení, blinkry, zamykání 
klíčkem, včetně síťové nabíječky, 

Původní cena 38 tis. Kč, nyní 
20 tis. Kč. Vhodný pro seniory. 

Kontakt : Petr Najman, tel. 595 172 323

Psí škola FRON FIGHTER
Nabízí výcvik psů
všech plemen.

Kontakt: Martin Uřičař

Léto s našimi seniory…
Opékání párků v Rakovci - 16.7.2015 v 15 hodin
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VOLNÉ MÍSTO

Názory dětí na „Prázdniny v Řepištích 2015“

Tábor byl super. Čvachtali jsme se. Chodili jsme na zmrz-
linu. Vedoucí jsou na nás hodní, hlavně Eliška. Našla jsem 
si super kamarády. Chci tady chodit každý tábor, který se 
bude konat. Soutěže byly super i vyměňování věcí bylo 
super.                                                        Markéta 

Řepiště je nejlepší, všechno je tu nejhezčí. Jsou tu príma 
tábory – nemáme tu závory! Je to prostě NEJ, všem nám 
je tu HEJ!                                          Míša

Bylo tu dobře.          Dawid  

Byl to super tábor! Byli tu hodní vedoucí! Hráli jsme hry. 
Bylo to super!          Hanka

Jezdili jsme na koni a to se mi líbilo moc.            Viki

Bavil mě badminton. Bylo super vyměňovat věci. Tábor 
nás bavil. Bylo super hledat poklad. Hráli jsme hry a dívali 
se na pohádky.                                         Viki, Míša, Viki  

Tento tábor 2015 byl NEJLEPŠÍ!!!
Hráli jsme různé hry. 2 krát jsme jeli na koních. Nejlepší 
byl badminton. A ještě lepší bylo vyměňování věcí.                                                      

Marketa + Klára

Bylo tu dobře. Ze všech mám nejradši Baru a Elišku.  
Marci

Moc se mi tu líbilo. Bavilo mě jezdit na koni. Byla tu sran-
da. Byli tu DOBŘÍ INSTRUKTOŘI!                    Eliška

Tábor 2015. Bavila mě hra, kde jsme vyměňovali věci. 
Bavilo mě jezdit na koni, bavilo mě hledat poklad.

Jan

Moc se mi tady líbí. Bavili mě různé soutěže. Byli tu fajní 
kamarádi. Je tu dobré pití a dobré jídlo.    Kája H.

Mně se líbilo, když jsme opékali.  Vláďa

Na táboře se mi líbila zmrzlina, výlet do lesa, hřiště u jídel-
ny, chutnaly mi obědy. Moc se mi tu líbilo. Ale otravovaly 
mě tu vosy. Jednou mi ta vosa vlezla do pití. A nejvíc se 

mi líbila hra na vyměňování věcí. A taky se mi líbil koník 
Méďa.                                                 Martina 

Bylo mi tady hezky.   Filip

Bylo to tu super! Líbilo se mi tu! Bavilo mě to tu! Bylo to 
tu fajn! Nejvíce se mi líbilo jezdit na koni.       Adéla 

Moc se mi tady líbilo. Bavilo mě jezdit na koni. Byla tady 
sranda. Jsou tady NEJLEPŠÍ instruktoři co znám. Moc 
se mi líbilo Řepiště má talent. A loupáky jsou moc dobré.
 Anička 

Tábor 2015. Líbí se mi tady a bavilo mě vyměňování věcí, 
opékání a procházky.                                           Daniel

Měli jsme různé hry byla sranda.  Sebík

Líbilo se mi, když jsme jezdili na koni. Je to tu lepší než 
loni. Taky se mi líbilo, když jsme opékali. Líbí se mi i pro-
cházky.                                                                  Tereza 

Tábor celkově ušel, ale příští rok už nepřijdu. Nejvíce mě 
bavily volné chvíle a když jsme hráli fotbal. Nebavily mě 
procházky. Jinak to tu bylo celkem fajn.                     Richard

Bylo to celkem dobré. Až na to, že musela být rozcvička. 
Dobré byly odpolední odpočinky. Těším se na další rok.                                                                                                     

Tonda

Na táboře se mi líbila zmrzlina, párek, koníček Méďa, 
Řepiště má talent. Tábor je super. Příští rok tu půjdu zase. 
A hledat poklad bylo super. Líbila se mi hra na vyměňo-
vání. Procházka do lesa. Hráli jsme hry.  Dorotka 

Další tábor tu zas máme, všichni to tu dobře známe. 
Instruktoři tady jsou, chystají nám velkou show (šou). 
Jeden tady tři týdny je, druhý zas jeden užije. Někdo tady 
přespává, jiný na to nadává.                               Hanka

Tábor je super. Moc se mi líbil. Jezdila jsem na koni Méďo-
vi. Byla super soutěž, já, Dory a Marťa jsme měli 13 bodů.
   Anna 



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Žito už je ve stodole, 
ve sklep  su též kobzole, 

be ku plnu slivek máš 
tak se p iprav na krmáš! 

 
Pojíš zelí s jitrnicu 

koštneš dobru slivovicu 
ze vzorku ocen ného 

kalíškem od Kone ného! 
 

S kamarády posedíme, 
snad se taky pobavíme. 
Aji d cka sebou vem, 

dob e nám tam bude všem! 

Místní sdružení  ODS  v  epištích spole n  s Obecním ú adem,  
Sborem  dobrovolných hasi  a za podpory  místních  podnikatel  Vás zvou  

na 
 
 

TRADI NÍ KRMÁŠOVOU SLAVNOST  
EPIŠT  2015 

 
 

 
pátek 11.9.2015  ned le 13.9.2015 v 10:45 hod 
sout ž o nejlepší pálenku slavnostní mše 
„Kone ného kalíšek“  v místním kostele  
sb r vzork  do 12:00  sv. arch. Michaela 
na Obecním ú ad     
 
sobota 12.9.2015, 15:30 hod 
areál u osv tového domu 
 
zábavné odpoledne v místní knihovn   
na téma ve erní ek 
a další atrakce pro d ti 
vyhlášení výsledk  sout že o nejlepší pálenku     
spousta dobrot k jídlu a pití Celou akci po ádáme 
zabija ka, kolá e, frgály za p isp ní 
pivo, limo, bur ák ochotných ob an  obce,  
 p íznivc  dobré zábavy 
P átelské posezení nám zp íjemní  a díky finan ní 
slovem, hudbou a dobrými nápady pomoci sponzor ,  
známý bavi  Bob Kubis  kterým d kujeme 
  
tanec a volná zábava 19:00   
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