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ZASTUPITELSTVO OBCE

422. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení 
pana Jana Kožušníka a pana Tomáše Břenka, ověřo-
vateli zápisu paní Marii Bednářovou a pana Tomáše 
Laníka.

423. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 11. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Majetkoprávní záležitosti, převody pozemků do 

vlastnictví obce,
4. Různé,
5. Závěr.

424. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání zastupitel-
stva obce ze dne  27.4.2016.

425. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemo-
vitým věcem č. UZSVM/OFM/2456/2016-OFMM, 
a to pozemků parcela č. 1575/2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, parcela č. 1575/3, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, a pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) 
949, vše v katastrálním území Řepiště, obec Řepiště, 
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, do vlastnictví Obce Řepiště.

426. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí změnu 
názvu projektu nově „Komunitní dům Řepiště – byty 
v integraci se zařízením občanského vybavení“.

427. Zastupitelstvo obce Řepiště se zavazuje akci „Ře-
piště – dopravní automobil“ plně předfi nancovat 
a dofi nancovat z rozpočtu obce v souladu s rozpoč-
tem projektu a dle schváleného rozpočtu obce.

428. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů 
dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro 
linku MHD č. 915081 na období roku 2016 a úhradu 
prokazatelné ztráty za r. 2016 ve výši předběžného 
odborného odhadu v částce 612.413,- Kč na základě 
Dodatku č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti s dopravcem Dopravním pod-
nikem Ostrava a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o.

429. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 000224/2015 
ze dne 6.5.2015 se společností EQUICENTRUM, spol. 
s r.o. (pachtýř), kterým se mění článek III. Pachtovné 
– vypuštění daně z nemovitostí.

430. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost 
o vyjádření k dělení pozemků pana …

431. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 12. zasedání zastupitelstva dne 29. června 
2016 od 17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.

432. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní 
Kateřinu Gemrotovou a pana Rostislava Mojžíška, 
ověřovateli zápisu paní Jaroslavu Bezecnou a pana 
Miroslava Lyčku.

433. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 12. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Závěrečný účet obce za rok 2015 vč. Zprávy 

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2015,

6. Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2015,
7. Hospodaření obce k 31.5.2016,
8. Usnesení rady obce,
9. Kanalizace a ČOV Řepiště, 
10. Stav přípravy a realizace investičních projektů,
11. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
12. Funkce předsedy komise pro investiční rozvoj obce

13. Různé,
14. Rozpočtové opatření č. 2/2016,
15. Závěr.

434. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání zastupitel-
stva obce ze dne 15. 6. 2016.

435. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 22. 6. 2016.

436. Zastupitelstvo obce Řepiště odvolává člena fi nanč-
ního výboru pana Jaroslava Jeřábka.

437. Zastupitelstvo obce Řepiště volí nového člena fi nanč-
ního výboru paní Kateřinu Gemrotovou.

438. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 119 zákona 
o obcích pověřuje fi nanční výbor před projednáním 
níže uvedených bodů v zastupitelstvu obce podat 
své stanovisko k následujícím záležitostem:
- rozpočtová opatření,
- prodej nemovitého majetku,
- prodej movitého majetku nad 50 000 Kč,
- odpisy pohledávek,
- žádosti o dotace z rozpočtu obce,

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, 

konaného dne 15. 6.  2016 v Osvětovém domě v Řepištích

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, 

konaného dne 29. 6. 2016 v Osvětovém domě v Řepištích
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- závěrečný účet obce,
- audit,
- účetní závěrka obce a jí zřízených organizací,
- návrh rozpočtu obce

439. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 20. 6. 2016.

440. Zastupitelstvo obce Řepiště odvolává člena kontrol-
ního výboru paní Kateřinu Gemrotovou.

441. Zastupitelstvo obce Řepiště volí nového člena kon-
trolního výboru paní Pavlu Polachovou.

442. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprá-
vu o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce 
Řepiště za rok 2015 včetně zjištěných chyb a ne-
dostatků uvedených v příloze B zprávy, spočívající 
v nesprávném proúčtování svěřeného majetku k hos-
podaření své zřízené příspěvkové organizaci. Chyb-
ným proúčtováním došlo k podhodnocení výsledku 
hospodaření na položkách Výkazu zisku a ztráty 
číslo C.1 a C.2. Zjištěné nedostatky nemají závažnost 
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územ-
ních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí, ve znění pozdějších předpisů, a skutečnost, že 
výše uvedenými chybami a nedostatky nebyla obci 
Řepiště způsobena žádná škoda.

443. Zastupitelstvo obce Řepiště přijímá nápravná opat-
ření k zjištěným chybám a nedostatkům uvedených 
v příloze B Zprávy o výsledcích přezkoumání hospo-
daření Obce Řepiště za rok 2015 dle přílohy.

444. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí pro-
vedení nápravných opatření k zjištěným chybám 
a nedostatkům uvedených v příloze B Zprávy o vý-
sledcích přezkoumání hospodaření obce Řepiště dle 
přílohy.

445. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný 
účet obce Řepiště za rok 2015 vyjádřením souhlasu 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

446. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2015.

447. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospo-
daření obce dle stavu k 31.5.2016:

 celkové příjmy:    10.721.708,87 Kč, 37,25 % rozpočtu
 celkové výdaje:     8.417.496,74 Kč, 21,01 % rozpočtu
 saldo (přebytek):   2.304.212,13 Kč.
448. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhod-

nutí rady obce v období duben až červen 2016.
449. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-

mace o stavu přípravy projektu „Kanalizace a ČOV 
Řepiště, 1. etapa“.

450. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit 
zpracování dalších stupňů projekčních a inženýr-
ských prací na projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 
1. etapa“.

451. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit 
koordinaci projekčních a dalších prací na projektu 
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“ za účelem op-

timalizace, maximalizace míry dotace a minimalizace 
rizik ve vztahu k žádosti o dotaci do OP ŽP v rámci 
obecného poradce projektu.

452. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
maci o ukončení realizace projektu „Rekonstrukce 
veřejných ploch před kostelem v Řepištích“.

453. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schvá-
lení investiční dotace z Moravskoslezského kraje 
na projekt „Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec 
Řepiště“ v celkové výši max. 500.000 Kč, celkové 
náklady 732.000,- Kč, realizace do 30. 6. 2018.

454. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit 
koordinaci projekčních a dalších prací a zpracování 
žádosti o dotaci včetně potřebných příloh pro IROP 
na projektu „Úpravy průtahu silnice II/477 přes obec 
Řepiště“.

455. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o realizaci projektu „Rekonstrukce bytů a společných 
prostor v objektech Vinohradská 289 a 290, Řepiště“.

456. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o stavu přípravy projektu „Komunitní dům Řepiště – 
byty v integraci se zařízením občanského vybavení“.

457. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o stavu přípravy projektu „Společenský dům 
s restaurací U Máně“.

458. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
maci o získání dotace z Moravskoslezského kraje na 
pořízení nového dopravního automobilu ve výši max. 
50% z poskytnuté dotace MV ČR, max 250.000,- Kč, 
realizace do 31. 12. 2016, podpořené dotací z Minis-
terstva vnitra ČR, Generálního ředitelství  Hasičské-
ho záchranného sboru ČR z programu Dotace pro 
jednotky SDH obcí.

459. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav pří-
pravy a realizace dalších investičních projektů obce.

460. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace ze svazku obcí Region Slezská brána včetně 
nových stanov a přijetí nových členů svazku obcí.

461. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schvále-
ný Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána 
za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2015, 
a to výrokem souhlasu s celoročním hospodařením 
bez výhrad.

462. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o zapojení svazku obcí Regionu Slezská brána 
jako partnera projektu Svazu měst a obcí ČR do 
projektu Centra společných služeb.

463. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z MAS Slezská brána, z.s., informace z valné 
hromady MAS a výroční zprávu o činnosti a hospo-
daření spolku za rok 2015.

464. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou 
fi nanční zápůjčku ve výši 100.000,- Kč vydlužiteli 
MAS Slezská brána, z.s., na předfi nancování pro-
vozních nákladů MAS na základě Smlouvy o fi nanční 
zápůjčce na dobu do 31. 12. 2016.
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Upozornění na povinnost označení domů číslem popisným

Oznámení termínu svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD, BIOODPAD A POPLATKU ZE PSŮ

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 sta-
vu. 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 případě, že budou potřebovat jakou-
koliv 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 po-
pisnými označili.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne:

• pátek 16. září 2016 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 sys-
tému nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou 
ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.

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. 2016. 

K 31. 07. 2016 dosud nezaplatilo poplatek za svoz komunálního odpadu 94 občanů, za svoz bioodpadů 

7 občanů a poplatek za psa 74 občanů!

465. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje, že pro výkon 
funkce předsedy komise pro investiční rozvoj obce 
nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn od 
1. 7. 2016.

466. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 3/100 
z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2015, 
ve znění: Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu 
s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce předsedy komise pro investiční rozvoj 
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, 
k 30.6.2016.

467. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přidělení bytu 
I. kategorie č. 3 vel. 2 + 1  v obecním bytovém domě 
č. p. 290 na ulici Vinohradská, Řepiště dle návrhu 
sociální komise dle přílohy.

468. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zapojení obce 
Řepiště do projektu mezinárodní spolupráce se slo-
venskou obcí Vavrečka a polskou obcí Łękawica.

469. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
zajistit zpracování studie možného plátcovství DPH 
obce Řepiště s ohledem na připravované investiční 
záměry

470. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 2/2016 dle přílohy, zvýšení příjmů 
rozpočtu o 532.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 729.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet 
následovně:

 Příjmy celkem       29.318.000,- Kč, 
 Výdaje celkem    40.797.000,- Kč,
 Ztráta               - 11.479.000,- Kč,
 Financování    11.479.000,- Kč.
 Saldo rozpočtu je fi nancováno prostředky z minulých 

let a hospodářskou činností obce.
471. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 

konání 13. zasedání zastupitelstva dne 14. září 2016 
od 17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů v roce 2016

Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České re-
publiky vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 
svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají 
ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin 

do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních 
místnostech na území České republiky. Na území hlavního 
města Prahy se volby do zastupitelstev krajů nekonají.

 
Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň 
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlá-
šen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje. Občan České republiky, který není přihlášen 
k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje 
podmínky práva volit do zastupitelstev územních samo-
správných celků.

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů 

vedených zastupitelskými úřady

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do 
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo 
konzulárním úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálé-
ho seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území 
České republiky. Pokud chce být tento volič v případě 
návratu na území České republiky opětovně zapsán do stá-
lého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí 
požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, 
v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí. 

O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na 
příslušném zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Pí-
semná žádost je dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat 
lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů zaslanou elektronicky a podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím 
e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifi ka-
ce voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů není 
přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti 
o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat. 

V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním 
úřadem ČR na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního 
seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá 
uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitel-
stev krajů, popřípadě i při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, 
je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb 
obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého 
pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu do-
tyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost 
při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.

Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované po-
tvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž 
obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební 

komise voliče na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), popřípadě i usta-
novení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dopíše do 
výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho potom 
volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém 
seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do 
zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v sou-
vislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla 
být následně zrušena.

 
Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvě-
šeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", případ-
ná prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo 
zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena 
do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách 
na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Vo-
lební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž 
vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev krajů, který 
musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

 
Hlasování

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy 
šedé) jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické 
hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím 
lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací 
lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná 
většina kandidujících politických stran, politických hnutí 
a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. 
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voli-
čům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016). 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební 
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 
Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrsko-
vé volební komisi svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

 
Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stá-
lého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku 
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spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební míst-
nosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totož-
nosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu 
voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem. 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé 

barvy jeden hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako 
úřední obálka) pro politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím 
lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na 
hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, 
počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické stra-
ny, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům 
se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku 
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území 
společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do 
zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky 
pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro vol-

by do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé, barvy jako 
úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy 

šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je 
neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích 
lístků, je hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípust-
né. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit 
a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit 
do volební schránky.

 
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

Pohár Medarda už po desáté...
V sobotu 4. června se jako každým rokem o tomto čase 

konal volejbalový turnaj o Pohár Medarda. Letos měl už 
desáté narozeniny! Příznivci této oblíbené hry se rozhodli 
jeho narozeniny pořádně oslavit kvalitní hrou.

Již z rána bylo na sportovních kurtech rušno, chtěli 
jsme, aby bylo vše včas nachystáno a bylo.

V 9 hodin ráno paní místostarostka Jarka Bezecná 
mohla slavnostně přivítat devět družstev a popřát všem 
štěstí ve hře a hlavně hladký průběh náročného turnaje. 
Hrálo se ve dvou skupinách a pak z každé skupiny postu-
povala 3 nejlepší družstva, ale i ostatní si zahráli o umístění.

A kdo si nakonec odnesl putovní pohár?
1. místo - Pačanga
2. místo - Něcoveselého
3. místo - Osmička
4. místo - Coco
5. místo - Ležáci
6. místo - Lískovec
7. místo - Samoseto 
8. místo - Paskov
9. místo - Eňoňuňos

Po celou dobu turnaje vládla příjemná sportovní ná-
lada, kdo chtěl, mohl se zchladit pod venkovní sprchou. 
Občerstvení i pitný režim byl po celou dobu turnaje zabez-

pečen naší sportovní a kulturní komisí a p. Dášou Hruš-
kovou. Pro všechny sportovce byly připraveny ceny a pro 
ty nejlepší i medaile.

Po skončení turnaje někteří zůstali a ještě oslavili 
10. narozeniny této tradiční akce, která je oblíbená nejen 
mezi volejbalisty.

Děkuji moc naší skvělé sportovní a kulturní komisi za 
organizaci celé akce a všem, kteří se zúčastnili.

Za sportovní a kulturní komisi 
PaedDr. Marie Bednářová
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Soutěž mladých hasičů v Řepištích

Výlet mladých hasičů SDH Řepiště
Začátek prázdnin jsme opět strávili s mladými hasi-

či na výletě, který jsme letos podnikli na Morávce v RS 
Paskov. Výlet se nesl v duchu doby Karla IV. Děti byly 
rozděleny do tří družin. Každá družina si vymyslela svůj ná-
zev, pokřik a vyrobila si svůj erb. 
A tak vznikla družstva Moravkáči, 
Draci a Krotitelé Pepíčků, která 
po celou dobu mezi sebou soutě-
žila. Během výletu jsme podnikli 
výšlap na chatu Kotař. Také jsme 
si zahráli bojovou hru o poklady 
a soutěžili jsme ve vaření kotlíko-
vého guláše. Letos jsme pro děti 
připravili asi 25 metrů dlouhou 
lanovou dráhu, která vedla nad 
korytem říčky vlévající se do řeky 
Morávky. Dále se děti projely 
v našem historickém hasičském 
voze Tatra 805, která nás dopro-
vázela na našem výletě. Příjem-
ným překvapením bylo osvěžení 
vodou, která byla dopravována 
z vodního zdroje pomocí PS 8. 

Z tohoto výletu máme opět 
všichni spoustu úžasných zážit-
ků.

Schůzky mladých hasičů začínají od září, každý pátek:

předškolní děti až po ročník 2008  od 16:00 do 17:00 
ročník 2002 – 2008  od 17:00 do 18:30

Pavla Polachová

18. 6. 2016 proběhla na hřišti TJ Řepiště soutěž Mo-
ravskoslezské ligy mladých hasičů.

Za krásného počasí si mladí hasiči poměřili své síly ve 
třech kategoriích - ve starší, mladší a mini.

Ve starší kategorii soutěžilo 19 družstev a našim star-
ším žákům se podařilo zaběhnout útok s časem 14,47 s, 
se kterým se umístili na pěkném 3. místě.

V mladší kategorii soutěžila za náš kolektiv 3 družstva, 
z nichž nejlépe si vedlo družstvo zařazené v lize a z 23 druž-
stev se s časem 14, 8 s umístilo na skvělém 2. místě.

Naše družstvo miníků si letos změřilo své síly s dětmi 
z Petřvaldíku a Petřvaldu.

Děti byly odměněny za 1. až 3. místo poháry a me-
dailemi a do 5. místa byly obdarovány věcnými cenami 
a sladkostmi. 

Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za příspěv-
ky a dary do této soutěže, a to Obecnímu úřadu Řepiště, 
fi rmě Dante - panu Šadibolovi, Potravinám Bednář a fi rmě 
Lašská pekárna Řepiště. Děkujeme také TJ Řepiště za 
poskytnutí sportovní plochy pro mladé hasiče, která je 
důležitá pro tuto soutěž. A rovněž všem členům, kteří se 
podíleli na zdárném průběhu soutěže.

Pavla Polachová
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Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky

Do lesa s lesníkem

Ve druhém pololetí v MŠ proběhlo mnoho akcí. Ráda 
bych vám některé přiblížila.

Nový rok jsme přivítali ve všech třídách zimními mu-
zikohrátkami. 

Třída Berušky začala navštěvovat plavání v Brušperku. 
U Motýlků proběhlo tradiční „Sněhulácké dopoledne“.

V únoru si děti s rodiči zatančili a zasoutěžili na maš-
karním karnevalu, který probíhal v každé třídě zvlášť. Ma-
minkám děkujeme za pohoštění.

V zimním období již tradičně jezdíme lyžovat na Bílou. 
Letos lyžovalo25 dětí.

Březen je v naší MŠ spjat s vítáním jara, kdy třída 
Sluníček probouzí broučky, které v zimě uspala.

Berušky jako každý rok navštívila paní Pavla Polachová 
s besedou, zaměřenou na prevenci požární ochrany. Děti 
následně kreslily obrázky do soutěže“ Požární ochrana 
očima dětí“. Tři děti vyhrály a byly pozvány s rodiči 8. 6. 
2016 do HSZ ČR, střediska Frýdek-Místek ke slavnostnímu 
vyhodnocení, které bylo spojeno s prohlídkou techniky 
HZS MSK.

Třída Motýlků začala jezdit do plavání na Olešnou.
V měsíci dubnu jsme uskutečnili ve spolupráci s místní 

knihovnou besedu s policistou, který mimo jiné dětem 
předčítal z knihy Policejní pohádky, které vydalo Krajské 
ředitelství policie MSK. Unikátní publikace seznamuje děti 
se zásadami bezpečného chování, přiblíží správné i ne-
správné chování v různých situacích. Právě díky zvolené 
formě pohádek a příběhů je efektivita výuky bezpečnost-
ních pravidel pro nejmenší nejpřiměřenější.

Paní knihovnice Marika Zajíčková docházela pravidelně 
předčítat dětem pohádky a příběhy. Děti pravidelně na-
vštěvovaly besedy v knihovně. Závěr měsíce dubna byl 
zakončen Čarodějnickým rejem v každé třídě. Děti sou-
těžily, ochutnávaly lektvary v podobě šťávy, kterou jsme 
dětem připravily pomocí odšťavňovačů, které máme v MŠ 
dva, jeden zakoupený a druhý jsme získali jako sponzorský 

dar. Mockrát děkujeme a budeme rádi, když rodiče budou 
i v budoucnu nosit místo sladkostí zeleninu a ovoce.

Děti také pracovaly na zahrádce, sadily zeleninu, získá-
valy vztah k půdě. Máme pěkný česnek, cibuli, kedlubny, 
salát, mrkev, ředkvičky, hrášek, celer a také bylinky.

V měsíci květnu vítáme v MŠ maminky, abychom jim 
popřáli k jejich svátku. Každá třída měla připravené kratičké 
vystoupení, děti je obdarovaly dárečkem a maminky si 
s dětmi vyrobily něco pro radost, opékaly se i párky.

Proběhl tradiční zápis do MŠ. Děti se fotily, letos za 
příznivého počasí na zahradě.

Děvčata z Berušek vítala miminka do života, přednáše-
la, zpívala a poprvé zahrála  na fl étničku pod vedením paní 
učitelky Pavlíny Skybíkové, která se postarala o kulturní 
vložku hrou na příčnou fl étnu.

Třídy Beruška a Motýlek byly na výletě v Dinoparku, 
kde strávily celé dopoledne. Dětem se výlet velice líbil, 
počasí bylo pěkné.

Děti z Berušek záhy odjely na ozdravný pobyt do Tro-
janovic. Celý pobyt byl zaměřen na objevování pravěkého 
dinosauřího světa. Děti si hrály na archeology, paleontolo-
gy, soutěžily, putovaly dinosauří stezkou, oslavily Den dětí 
diskotékou a maškarním karnevalem. Celý pobyt proběhl 
v příjemném prostředí i za příznivého počasí.

Červen je měsíc loučení. Jinak tomu nebude ani letos. 
Předškoláci se rozloučí na Obecních slavnostech, kde bu-
dou pasováni panem starostou na školáky. Třída Motýlek 
chystá za příznivého počasí výlet do Bašky i s rodiči.

Děti ze Sluníčka absolvovaly výlet na Ranč Moncheri 
v Hnojníku. Přichystaly si pro koníky dobroty a za odměnu 
se na nich povozily.

Dvě třídy navštívily divadlo loutek v Ostravě.
V průběhu celého pololetí děti shlédly pěkná divadelní 

vystoupení i hudební pořady.
Mockrát děkujeme všem rodičům za fi nanční či mate-

riální podporu, pomoc při sběru víček a papíru.

Informativní schůzka pro školní rok 2016/2017 se bude konat 

v pondělí 29. 8. 2016 v 16 hodin v budově MŠ

21. května 2016 jsme se my, žáci 5. třídy, zúčastnili 
výchovně vzdělávacího projektu zaměřeného na enviro-
mentální výchovu s názvem Do lesa s lesníkem.

Akce se konala v Oprechticích.
Po zahájení mysliveckým halali a uvítání organizátory 

(Lesy ČR) jsme pod vedením lesníků plnili rozmanité úko-
ly. Vysazovali lesní stromky, zkoušeli jsme řezat dřevo, 
pomocí měřidel určovali výšku stromů, vyhledávali jsme 
stromy na pokácení. Zaujalo nás stahování pokácených 
kmenů koňmi. Na mysliveckém postu jsme dalekohledem 
sledovali dění v lese, učili se rozeznávat stopy zvířat, jejich 
srst, paroží.

Zajímavé a velmi poučné pro nás byl stánek Biocelu 
Paskov. Jejich pracovníci nám vysvětlili a ukázali, jak se 
v jejich závodě zpracovává dřevo, než se promění např. 
na vlákna k výrobě textilií. Všechno jsme si mohli osahat 
a viděli i počítačovou prezentaci výroby. 

Na jednom stanovišti byli i studenti SŠ dřevozpracu-
jící a předvedli nám, jak se vyrábí z opracovaného dřeva 
lavička.

Počasí nám přálo, program rychle ubíhal a už byl ko-
nec. Po ukončení jsme dostali pohoštění a jako dárek pro 
školu – dřevěnou lavičku.

S lesníkem v lese to bylo prima. Žáci V.A
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Olympijský park Ostrava 2016

Naše škola díky Recyklohraní přispěla 
k ochraně životního prostředí

Den dětí oslavili letos žáci 2., 4. a 5. třídy netradičně. 
Aktivně se zúčastnili Roadshow k Olympijskému parku 
Ostrava 2016. Ostravský olympijský park reprezentuje Os-
travu jako město sportu. Mezi nejznámější sportovní akce, 
které se v Ostravě konají, patří např. Zlatá tretra, Davis 
Cup, FED Cup. Nejen Ostrava, ale i celý Moravskoslezský 
kraj jsou rodištěm významných sportovců a olympioniků 
v čele s atlety Emilem a Danou Zátopkovými.

Akce se konala na Olešné a žáci si mohli zasportovat 
a nasát olympijskou atmosféru v pěti disciplínách – bě-
žecká dráha, skokanská dráha, hod na přesnost, vrh kou-
lí – medicinbalem, stolní tenis - střední a mini velikosti. 
Samozřejmě nechyběly ani odměny pro děti – náramky, 
medaile, vstupenky do Rio parku Ostrava.

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 1 televizí, 3 moni-
torů a 105,50 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje 
znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany 
životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček 
a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně 
životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech 
programu vypovídá certifi kát environmentálního vyúčto-
vání. Ten nám přesně vyčísluje o kolik elektrické energie, 
ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci 
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám poda-
řilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci sklení-
kových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové 
společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spo-
lupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifi kátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 
1 televizí, 3 monitorů a 105,50 kg drobných spotřebičů. 
Tím jsme uspořili 2,94 MWh elektřiny, 190,86 litrů ropy, 
m3 vody a 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme sní-
žili emise skleníkových plynů o 0,57 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 2,51 tun. Výsledek studie 
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, 

i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické ener-
gie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 
400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů 
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku 
po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zá-
sadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT 
televizorů, počítačových monitorů a drobného elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do 
okamžiku fi nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly 
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie 
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise 
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně po-
zitivně, a to ve všech aspektech.

Děkujeme všem, kteří nás v této činnosti podporují.
Metodik EVVO ZŠ a MŠ Řepiště p.o.
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Závěr školního roku ve 4. třídě

Několik akcí na závěr roku ve škole

Žáci 4. třídy se zapojili do regionální soutěže Křížem 
krážem Slezskou bránou. Na soutěž se pečlivě připravo-
vala celá třída. Dle knihy Příroda regionu Slezská brána 
vypracovávali dílčí pracovní listy. Pak následovala soutěž 
ve třídě, které se zúčastnili všichni žáci. Byli oceněni di-
plomem a ti nejlepší, Katka Žišková, Tomáš Slíva, Pavel 
Záruba, Gabka Švaňová, sladkou odměnou. První tři žáci 
potom soutěžili mezi obcemi v kině Vratimov a umístili se 
na skvělém 2. místě. Moc jim blahopřejeme a celé třídě 
děkujeme za velkou snahu a zodpovědný přístup. Soutěž 
byla pro žáky velkým přínosem, mnoho se o Slezské bráně 
dověděli, pomáhali si, radili se mezi sebou a domnívám 
se, že ještě více se spřátelili.

K MDD jsme byli na výletě v Řepištích. Děvčata Hanka 
Tichopádová, Anetka Šircová, Katka Žišková a Deniska 

Adamusová připravila program i trasu výletu, předem vy-
značenou modrými fáborky, u kterých se žáci zastavovali 
a odpovídali na otázky zaměřené na bližší poznávání Ře-
pišť. Malebná vesnice na nás působila čistě a upraveně. 
Je zřejmé, že pan starosta se o vesnici opravdu stará. 
Počasí nám přálo, všichni byli spokojeni a výlet „Cestou 
necestou po Řepištích“ se opravdu vydařil. Děvčata si 
právem zaslouží pochvalu a poděkování.

K završení soutěže Křížem krážem Slezskou bránou 
naplánoval DDM Vratimov pro žáky 4. a 5. třídy celodenní 
výlet nazvaný Poznáváme obec Sedliště. Žáci navštívili 
Bezručovou vyhlídku, muzeum, kostel Všech svatých… 
Jako bonus byla i vydatná svačina a oběd v Lašské jizbě. 
Všichni si výlet užili.

Mgr. Alena Jarošová 

Ve středu 18. 5. se žáci 3. třídy naší školy 
zúčastnili exkurze v Marlence v Lískovci. Kromě 
seznámení s historií této fi rmy, mohli shlédnout 
technologické postupy výroby různých výrobků 
a na závěr si na nich také pochutnat. 

Dne 25. 5. 2016 se v naší škole v rámci 
projektu Ovoce a zelenina do škol uskutečnil 
Vitamínový den.

Obsahem krátké prezentace jednotlivých tříd 
byla jednak beseda o stravovacích návycích, 
dále praktické ukázky lisování ovocných šťáv 
a součástí byla i ochutnávka čerstvého ovoce 
a zeleniny včetně ovocných šťáv, dále potom 
banánový koktejl s mlékem a medem. Ve Vitamí-
novém dni se vystřídaly všechny třídy naší školy. 

Tuto akci připravila fi rma MK Fruit s.r.o., náš 
dodavatel v projektu „Ovoce a zelenina do škol“.

Mgr. Anna Klosová
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Školní družina

Seniorské okénko

V letošním školním roce 2015/2016 družina opět uspo-
řádala několik akcí a také se několika akcí účastnila.  

Hned v říjnu se děti školní družiny mohly účastnit akce 
Halloween. Program byl bohatý – soutěže o ceny, diskotéka 
a nechybělo ani hodnocení nejlepších masek. Stalo se již 
tradicí, že  během školního roku děti a vychovatelky školní 
družiny přespí ve škole – Družinová noc. Letošním rokem 
započala nová tradice, a sice – družinová noc konaná dva-
krát za školní rok. Vánoční družinová noc proběhla těsně 
před vánočními svátky (nechyběla vánoční nadílka, bohatý 
program a tradiční usínání ve spacácích u fi lmu Sám doma). 
Druhá družinová noc se uskutečnila v červnu a nesla název 
Rozlučková družinová noc – aneb rozloučení s uplynulým 
školním rokem v družině, hry, závěrečná diskotéka a ne-
chyběla ani stezka odvahy s překvapením. Během února 
proběhla další družinová akce – tradiční Karneval, rej masek 
se soutěžním programem a vyhlášením nejlepších, ručně 
vyrobených masek. Další a krásnou družinovou tradicí je 
Vynášení zimy a přivítání jara. Ani letos jsme na tuto tradici 
nezapomněli, vyrobili jsme Morenu a procházkou z Řepišť 
k Ostravici do Paskova jsme ji vedli na poslední cestu. Rituál 
jsme ukončili básničkou u řeky a Morenu vyhodili do vody. 
V dubnu družina uskutečnila také Pálení čarodějnic – opé-
kaní buřtů, hry, zpívaní u ohně a spálení ručně vyrobených 
čarodějnic. S květnovým oteplením přišel čas výletů a tak 
se i družina vydala na výlet – tentokrát do druhohor, do 

Dinoparku, kde jsme strávili krásný den plný zážitků. Za 
zmínku stojí určitě i Dětský den, který realizovala družina 
na velkém fotbalovém hřišti u tělocvičny a nechyběla ani 
sladká a osvěžující odměna – nanuky! Poslední akcí, kterou 
družina letos uskutečnila a upořádala byla soutěž talentů 
„Družina má talent“. Děti ukázaly ostatním, co umí a porota 
(ve složení vychovatelek ŠD) vyhodnotila nejlepší výkony 
a ocenila je.

Školní družina akce jen nepořádala, ale mnoha akci se 
také účastnila, jak už bylo výše zmíněno. Několik měsíců 
vychovatelky školní družiny cvičily s dětmi divadlo „Včelí 

medvídci – příběh o Kvapníkových botách“, a v květnu 
se zúčastnili akce, kterou pořádá obec Sedliště „Divadlo 

nás baví“. Děti z okolních škol předvedly svá divadelní 
představení a následně byly ohodnoceny. Naše děti sice 
nevyhrály první místo, ale byly velmi úspěšné a šikovné – 
a to byly nejmladší! Další akce, kterou jsme si nenechali ujít, 
byla „Pišlická tour“, autorské čtení Filipa Rychlebského 
a tvořivá dílnička, ze které si děti odnesly krásnou vzpomín-
ku ve formě vlastnoručně vyrobeného panáčka – Pišlíka. 
Poslední akce, které se naše družina účastnila, byla „Poeta 

2016“. Děti letos psaly básničky na téma „Co vidím, když se 
ráno probudím“ a jejich výkony byly i letos opět velmi vyda-
řené a obdivuhodné. Na vyhlášení, které se uskutečnilo na 
základní škole v Žabni v červnu, se i letos naše děti umístily 
na stupních vítězů a odnesly si krásné ceny.

Čas mílovými kroky běží, zastavit ho, šlo by jenom 
stěží. Již máme za sebou polovinu druhého prázdninového 
měsíce a ohlédneme-li se zpátky, tak si musíme připo-
menout náš červnový celodenní zájezd na jižní Moravu. 
Nejprve jsme navštívili v obci Modrá podvodní tunel Živá 
voda. Mnozí z nás viděli poprvé nad svými hlavami plout 
ryby - malé i velké. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Pak jsme si prohlédli barokní baziliku na Velehradě i při-
lehlé okolí, vyzkoušeli si kávičku i zákusek v místní cukrárně.

Pokračovali jsme do vinného sklípku „U Křiváků“ a po 
dobrém jídle a skleničce vína jsme se vraceli zpět. Počasí 
nám přálo, nálada byla jako vždy pohodová. 

Ve čtvrtek 14. července bylo naplánováno opékání 
párků v Rakovci. Při ranním pohledu na oblohu jsme měli 
obavy na účast. Ale i přes nepřízeň počasí se nás sešel 
rekordní počet 63 + 2 děti. Společně jsme si zazpívali 
a vůbec nám přetrvávající lijáky nevadily.

Připomínáme našim členům další akce:

18. 8. 2016 čtvrtek - zájezd na Lysou horu. Jede se 
z Řepišť z konečné autobusů přímo až na Lysou. Odjezd 
v 9.15 hod. Poplatek je 100 Kč.

14. 9. 2016 středa - celodenní zájezd, kdy navštívíme 
zámek v Kuníně, dále Muzeum řeznictví ve Valašském 
Meziříčí s prohlídkou a ochutnávkou jejich výrobků a řez-
nického piva.

Oběd máme objednaný ve Valašském Meziříčí v Man-
ském dvoře cca ve 13 hod. (ten ti platí každý sám).

Pokračovat budeme exkurzí ve výrobně svíček v Rož-
nově p. Radhoštěm. A při cestě zpět se zastavíme v koz-
lovickém Pivovaru.

Cena zájezdu 150 Kč. /vstupné do zámku a muzea/
Odjezd:  Rakovec    7.45 hod.
               Řepiště OÚ   8.00 hod.

20. 10. 2016 čtvrtek - bowling v Rakovci ve 13.30 hod.

Připravujeme: 

V 11/2016 prohlídku vánočních ozdob v Opavě (půl-
denní zájezd), pak oběd v restauraci U Šodka

Doufáme, že se nám výběr akcí podařil, bude se Vám 
líbit a na některých se opět všichni setkáme.

Výbor Klubu seniorů
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Výlet dětí - ZŠ Řepiště

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“

v termínu 

19. 9. (pondělí) – 23. 9. (pátek)

Dům dětí a mládeže Vratimov připravil pro 
děti ze základní školy Řepiště poznávací vý-
let. Ve čtvrtek 16. června děti nastoupily do 
přistaveného autobusu a vyrazily za poznáním 
zajímavostí obce Sedliště. Průvodkyní nám byla 
Monika Rusková, knihovnice obce.

První zastávka byla u studánky Hájek na 
rozmezí katastru obcí Sedliště a Frýdku-Místku. 

Pěšky jsme pokračovali na Bezručovou vy-
hlídku, která se nachází na kopci Černá zem, 
dříve nazývaný Baba. Jde údajně o nejvyšší 
kopec Těšínské pahorkatiny, přímou čarou až 
k Baltskému moři žádné vyšší místo nenajde-
me. 

Naše cesta pokračovala prohlídkou nej-
významnějších památek Sedlišť - dřevěného 
kostela Všech svatých a muzea Lašská jizba, 
ve kterém proběhla i beseda s místostarostou 
Romanem Mokrošem. 

Odměnou nám byl výborný oběd v místní 
restauraci Lašská jizba.

Po obědě jsme využili prostory základní 
školy – hřiště na sportovní aktivity, hry a sou-
těže. 

Na závěr můžeme říci, že to byla pro děti 
příležitost poznat z blízka další obec - Sedliš-
tě. Těšíme se na další poznávací výlet v roce 
2017.

Velké poděkování patří obci Řepiště za 
fi nanční podporu a paní Ruskové s místosta-
rostou Mokrošem za spolupráci.

za DDM Vratimov Renáta Míčková

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

•  možnost vyzkoušet více kroužků 
bez poplatku

•  možná konzultace rodičů s vedou-
cími kroužků

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
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Dům dětí a mládeže Vratimov
pobočka ŘEPIŠTĚ

nabízí ve školním roce 2016/2017 zájmové útvary
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově ZŠ a tělocvičně Řepiště.

Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 19. 9. do 23. 9. 2016.

Bližší informace a přihlášky od 1. 9. 2016 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz

Robotek   Radoslav Kaduk

8 – 12 let
Pondělí 15:00 – 15:50 hod. – třída ZŠ
Sestavit si zajímavé elektrické obvody, rádio, detektor lži 
pomocí elektronické stavebnice.

Angličtina II.   Bc. Renáta Míčková 
2. třída ZŠ
Pondělí 14:30 – 15:20 hod. – třída ZŠ
Příprava na výuku cizího jazyka od 3. třídy ZŠ. 
Základní slovní zásoba, gramatika.

Dětský aerobic   Pavlína Řehová

7 – 15 let
Pondělí 17:00 – 17:50 hod. - malá tělocvična
Naučíme se základní kroky a prvky aerobiku, jenž tvoří 
základ jednoduchých i složitějších sestav a choreografi i 
doprovázených rytmickými písničkami.

Angličtina I.   Bc. Renáta Míčková 

1. třída ZŠ
Úterý 14:30 – 15:20 hod. – třída 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 14:30 – 15:20 hod. - velká tělocvična
Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost 

vlastní rakety! 

V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V prů-
běhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi 
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM. 

Badminton II. - pokročilí Marcela Grácová, 

      Richard Klímek

stávající členové 
Úterý 15:30 – 16:20 hod. - velká tělocvična
Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost 

vlastní rakety! 

V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V prů-
běhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi 
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM. 

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 kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu. V prů-
běhu roku budou turnaje, kde děti změří své síly mezi 
jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM. 

Badatel   Bc. Renáta Míčková

7 – 12 let
Čtvrtek 14:30 – 15:20 hod. – třída ZŠ
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci 
dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět 
jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní vě-
domosti.

Mažoretky Žížalky  Aneta Susová

5 – 10 let - stávající a noví členové
Čtvrtek 16:00 – 16:50 hod. - velká tělocvična
Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy, hry a pří-
prava vystoupení na veřejnosti.

Rozpis utkání TJ Řepiště
Muži – 1. B třída sk. C – roč. 2016/2017

kolo den + datum čas doma - venku

2. So 13.8.2016 17.00 Řepiště -  Petřvald u Š.

3. Ne 21.8.2016 17.00 Věřňovice - Řepiště

4. So 27.8.2016 17.00 Tošanovice - Řepiště

5. So 3.9.2016 16.30 Řepiště – Dolní Lutyně

6. Ne 11.9.2016 16.00 Jablunkov- Řepiště

7. So 17.9.2016 16.00 Řepiště – Horní Suchá

8. Ne 25.9.2016 16.00 Raškovice - Řepiště

9. So 1.10.2016 15.30 Řepiště - Smilovice

10. So 8.10.2016 15.00 Hnojník - Řepiště

11. So 15.10.2016 15.00 Řepiště - Lučina

12. Ne 23.10.2016 14.00 Lok. Petrovice - Řepiště

13. So 29.10.2016 14.00 Řepiště - Nýdek

1. Ne 6.11.2016 14.00 Intern. Petrovice - Řepiště
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Co dělají řepišťští sboristé?
I když jsme se na kratší dobu s informacemi o dění 

v pěveckém sboru odmlčeli, neznamená to, že jsme byli 
v nečinnosti. Spíš tomu bylo naopak.

Před velikonocemi na Velký pátek 25. března jsme 
vyhověli pozvání paskovské farnosti a účinkovali během 
mešního obřadu. Ženský pěvecký sbor z Krnova nám na-
bídl vystoupení v jejich městě. Svůj repertoár předvádějí 
různým organizacím a spolkům nejen v Krnově a širokém 
okolí, ale absolvují koncerty a soutěže i mimo republiku. 
Neodolali jsme nabídce a 10. dubna vystupovali s jejich 
členkami v koncertní síni Svatého Ducha. Sdíleli jsme spo-
lečné nadšení a radost a věříme, že toto setkání, ač bylo 
první, bude mít jistě pokračování.

Festival Poodří Františka Lýska se letos konal již 
13. rokem. Členové našeho sboru se už vloni tohoto fes-
tivalu zúčastnili na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
a letos svůj program předvedli v kulturním domě v Jis-
tebníku. Určitě je přínosné porovnávat vlastní schopnosti 
s jinými sbory a čerpat novou inspiraci. 

Letošní projekt Noc kostelů se konal 10. června. Po-
malu se stává tradicí, že po vystoupení v místním kostele 
se přesuneme do Paskova, a tam zpříjemňujeme návštěvu 
přítomným, věřícím i náhodným turistům.

Na obecních slavnostech pečlivě připravovaných zá-
stupci obce, sportovní a kulturní komisí a SDH si to „své“ 

může najít doslova každý. Ti, co mají rádi sborový zpěv, 
si mohli poslechnout několik temperamentních skladeb 
celého sboru i minisborečku TEATET.

Poslední červnová neděle je ve Vratimově vyhrazena 
tradiční pouti. U této příležitosti bývá sloužena slavnostní 
bohoslužba, na které jsme společně s vratimovskou chrá-
movou schollou zpívali i my.

A to už se rok přehoupl do své druhé poloviny. Prázd-
niny – užívají si je nejen děti; lidstvo jezdí, létá, pluje do 
exotických destinací, relaxuje a užívá si léta. I sboristé 
vyrazili na 3 denní zájezd k sousedům na Slovensko. Cílem 
byla obec Vavrečka, která je družební obcí s Řepištěmi. 
Na trase bylo plánováno několik zastávek, abychom toho 
co nejvíce viděli a zažili. A všude samozřejmě zpívali. Ve 
Staré Bystrici jsme obdivovali zajímavý slovenský skvost 
– jedinečný orloj. V Oravské Lesné se vše chystalo na ne-
dělní Anenskou pouť a jejich kostelem zněly i naše skladby. 
Sobota byla jako stvořena pro koupání ve vodě. Plavba 
vyhlídkovým parníkem po Oravské přehradě a termály 
Oravica s mnoha vodními atrakcemi, byla to pravé oře-
chové v tomto parném dni. Z návrší kopce v obci Klín 
zhlíží socha Ježíše podobně jako v Rio de Janeiru a jakoby 
vše pozoroval sedící papež Jan Pavel II. Výstup k těmto 
ojedinělým postavám si troufl i jen ti zdatnější. V obci Vav-
rečka nás čekalo několik veřejných vystoupení, jednak na 
pouťové slavnosti, pak před nedělní bohoslužbou a znovu 
na pouti. A být na Slovensku a nedovézt si jejich typické 
ovčí výrobky je holý nesmysl. Tak jsme si brynzu, slané nitě 
i oštěpky dovezli do Řepišť se spoustou krásných zážitků. 
Nutno dodat, že na zájezd nás doprovázel pan starosta 
s manželkou a paní místostarostka.

Nyní by sboristé mohli chvíli zvolnit, ale jen nakrát-

ko. Před námi je 3. ročník festivalu Podzimní zpívání, 

který je naplánován na 1. října. Máme v úmyslu přivítat 

minimálně 3 cizí pěvecké sbory a je nutno se dokonale 

organizačně připravit. Věříme, že s pomocí zástupců 

obce vše dobře dopadne a hlavně, že přijde spousta 

posluchačů. My vás tímto srdečně zveme.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor 
Lydie Čtveráčková
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Blahopřejeme jubilantům
v měsících září - říjen.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody.

stí 

Narodi li se:Narodi li se:
Kristýna Srbová – květen

Mikuláš Sklář, Jan Záruba, Matyáš Flisník, 
Natálie Fluxa - červen

Pavel Kroček

Pavla Lechová

Šárka Pavloková

Mária Bučková

Jarmila Kobertová

Září

Jaroslav Klimeš

Jan Schönwälder

Karel Skotnica

Oldřiška Margecínová

Jana Slívová

Dáša Vašíčková

Libuše Jaskiewiczová

Slávka Halakucová

Markéta Bolfová

Lydie Čtveráčková

Alena Velčovská

Anna Holkupová

Zbyněk Kaloč

Juraj Kapraĺ

Říjen

Emilie Francová

Jiří Kozel

Miloš Třinecký

Tomáš Hrbáček

František Nekoranec

Miluše Lipinová

Radmil Adamus

František Bednář

Jaromír Chlupatý

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

Lubomír Vašíček - červenec

Arnošt Spitzer - srpen

� �

��

Výtvarné centrum Magma
Začínáme již v týdnu od 19. 9. 2016 !

Přihlásit se můžete osobně přímo ve Výtvarném centru 
Magma (v budově bývalé MŠ vedle tzv. „Kaféčka“ – v dílně 
Keramika), na Obecním úřadě Řepiště nebo také na tel. 
č. 728 852 488. Děti z MŠ, ZŠ budou mít přihlášky u svých 
třídních učitelek na školách.

Ostatní zájemci (dospělí, mládež, důchodci, ženy na 
MD,…) budou mít první schůzku v úterý dne 20. 9. 2016 
nebo dle tel. domluvy. Cena zůstává stejná: pro MŠ 
500,- Kč za pololetí, pro ZŠ 700,- Kč za pololetí, pro ostatní 
150,- Kč za 1,5 hod výuky.

Na setkání s Vámi se těší Ing. Šárka Šodková

POPTÁVÁM PRONÁJEM
Maminka s malými dětmi hledá pronájem. 

Moc děkuji za jakoukoli nabídku. Tel.: 724 119 639.

Město Vra  mov nabízí k pronájmu 
prostory sloužící k podnikání nacházející se ve Vra  mově, 
Radniční nám. 824, parc. č. 179, LV číslo 1, k. ú. Vra  mov o cel-
kové výměře 89,5 m2 za účelem provozu cukrárny (kavárny).

Bližší informace obdrží zájemci u paní Fiedorové nebo pana 
Blažka na odboru inves  c a údržby obecního majetku MěÚ 

Vra  mov tel.: 595705934, 595705930.

ANTÉNNÍ SERVIS 
montáže a opravy televizních antén, 

satelitních kompletů. 
Marek Šťastný, Ostrava-Výškovice, Tel.: 604 784 471, 

www.montaz-satelitu.eu

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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MASO PRO PSY
Prodej masa ke krmení

 psů a jiných masožravých mazlíčků

• Hovězí svalovina  v celku      93, -Kč/kg
• Hovězí mleté, s droby      32,- Kč/kg
• Hovězí svalovina s chrupavkou     38,- Kč/kg
• Hovězí kosti       20,- Kč/kg
• Kuřecí prsa bez kosti       69,- Kč/kg
• Kuře celé        32,- Kč/kg
• Kuře celé, mleté       41,- Kč/kg
• Kuřecí žaludky       53,- Kč/kg
… a další na výběr. Svalovina, vnitřnosti, kosti, ryby.

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá (Mitrovice).
OTEVŘENO pondělí - pátek, 8-15 hod.

Tel.: 732 650 203, 722 550 000

www.BARF-OSTRAVA.cz

STAVÍME PLOTY NA KLÍČ

•  Ple  vové ploty, svařované sítě
•  Betonové ploty, kované ploty
•  Živé ploty – túje na živý plot 
•  BRÁNY, BRANKY
•  GARÁŽOVÁ VRATA

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

Ostrava-Nová Bělá, Hrabovská 5/39,724 00

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Krmášové slavnosti

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ

Vážení spoluobčané, 
již po dvanácté Vás srdečně zveme na Krmášové 

slavnosti, které proběhnou v sobotu 10. září 2016 v okolí 
osvětového domu a hasičské zbrojnice. Jako vždy bude 
připraveno bohaté občerstvení a různé atrakce pro děti 
i dospělé. Součástí slavností bude tradiční vyhlášení vítěze 
soutěže „Konečného kalíšek“ o nejlepší domácí pálenku. 
Večer Vám zpříjemní hudbou Václav Fajfr. 

Vyzýváme všechny zájemce, kteří se chtějí se svými 
výrobky pochlubit a srovnat je s ostatními, aby vzorek 
označený jménem, adresou a druhem pálenky doručili do 
9. září 2016 do 12 hodin na obecní úřad. 

Na setkání s Vámi se těší organizátoři.

Za místní sdružení ODS
Ing. Jarmila Jusková

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
rády bychom vás pozvaly na připravované akce v září 

a říjnu. Od 2. září do 14. října 2016 můžete zhlédnout vý-
stavu obrazů Petra Peřiny - výběr z období 2012 – 2016.

V rámci Krmáše v sobotu 10. září 2016 od 16 do 18:30 
hodin se v knihovně uskuteční zábavné odpoledne pro děti 
od 6 do 12 let. Děti se mohou těšit na úkoly např. na stavění 
věže z knih, umíte nosit korunu, lžičkovou štafetu a jiné 

Blíží se opět celorepubliková akce, kterou je TÝDEN 
KNIHOVEN a uskuteční se ve dnech 4. a 7. října. V tom-

to týdnu budou čtenářům promíjeny všechny upomínky, 
chystáme přednášku o Palmových listech s Pavlem Krej-
čím, datum ještě upřesníme.

V úterý 25. října 2016 vás zveme na přednášku Jak 
prožívat 21. století se zvyky a jídlem ve zdraví. Přednášet 
bude Ladislav Šíma od 17:30 hodin. Pro žáky základní 
školy jsou naplánovány besedy se spisovatelkou Lenkou 
Rožnovskou dne 6. října 2016. Těšíme se na vás!

Za Místní knihovnu ŘEPIŠTĚ 
knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová

Výroba kuchyní, vestavěných 
skříní, postelí, dveří a zahradního 

nábytku, včetně uměleckých 
výrobků ze dřeva.

Jan Hruška, tel.: 736 440 580

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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