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ÚVOD:
Plán rozvoje sportu v obci Řepiště je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným
dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem
planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a vymezit způsob
financovaní podpory sportu v obci.

1. Charakteristika obce
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Území
Obec Řepiště se rozkládá na slezské straně historické zemské hranice Moravy a Slezska,
v okrese Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Celá zástavba obce, jakož i její katastrální území,
leží ve Slezsku. Obec se nachází v polovině cesty mezi městy Ostravou a Frýdkem-Místkem na
pravém vyvýšeném břehu řeky Ostravice obklopena prstencem lesů. Rozloha obce je 802 ha.
Krajina slouží především zemědělské prvovýrobě, jednu třetinu území tvoří lesní půda. Nadmořská
výška se pohybuje v rozmezí od 270 m n.m. (Rakovec) a do 324 m n.m. (Pisárky). V obci se
nachází 570 domů s číslem popisným a 10 objektů s číslem evidenčním (zahradní chatky).
Charakter zástavby je v centru obce soustředěný. Mimo centrum je zástavba roztroušená, tzv.
rozptýlená slezská zástavba.
Řepiště díky své poloze, nadstandardní dopravní obslužnosti a pěknému prostředí slouží převážně
k příjemnému bydlení. Zdejší zvlněná krajina s výhledy na nedaleké Beskydy si, i přes intenzivní
výstavbu rodinných domů, zachovala venkovský charakter a neztratila svou malebnost. Zastavěná
území se střídají s poli, loukami a lesy.
Obyvatelstvo obce žije ve třech lokalitách-Řepiště, Vinohrady a Rakovec.
v produktivním věku za prací dojíždí do Ostravy, Vratimova a Frýdku-Místku.

Většina občanů

Historické souvislosti
Řepiště byly založeny zřejmě na konci 13. století v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby.
Původně se nazývaly Barutov. O počátcích Řepišť však toho mnoho nevíme, zprávy jsou pouze
útržkovité, lze z nich na základě známých faktů pouze s určitou pravděpodobností usuzovat o
některých historických skutečnostech.
Stručně v datech:
− kolem r.1270 - pravděpodobné založení obce, původní název Barutov
− 1485 - založení dřevěného kostela v Řepištích (dnešní kostel Sv. Michaela Archanděla
− 1550 - těšínský kníže Václav Adam uděluje pánu Zikmundovi Rudskému z Rudic a na
Řepišti právo pivovarečné (pivovar v Řepištích již není)
− 1596 (19.9.) - založení obce Rakovec Petrem mladším Sedlnickým
− počátek 17. stol. - Řepiště připojeny k panství šenovskému (Jan Skrbenský), Řepiště
přifařeny k šenovské faře
− 1787 - založena obec Vinohradská - Řepišťský dvůr koupil Josef Mitrovský – Chutrovský
− 1829-30 - počátek fungování školy v obci - dřevěná chaloupka – obecnica
− 1836 - postavena nová školní budova v místě dnešní – dřevěná
− 1860 - Rakovec rozdělen na dvě části (část k Vratimovu a část k Řepištím)
− 1874-75 - na místě školy postavena nová zděná budova školy
− 1909 - založení školy v Rakovci, jednotřídka, zrušena v 70. letech 20.stol.
− 1926 - zvětšení školy v Řepištích, přístavba
− 1912 - stavba hotelu Balkán
− 1919 - založení tělovýchovné jednoty Sokol a Dělnické tělovýchovné jednoty
− 1920 - založení obecní knihovny
− 1924 - založení Sboru dobrovolných hasičů
− 1930 - počátek strojové výroby cihel v cihelně - František Metz
− 1936 - počátek elektrifikace Řepišť
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1949 - zprovozněn obecní vodovod
1956-59 - výstavba mateřské školy v Řepištích na ul. Mírové
1980 - integrace s Vratimovem
1981 - otevřená nová budova mateřské školy v Řepištích na ul. Bří Musálků
1990 - desintegrace, osamostatnění obce
1994-96 – plynofikace obce
1997 – vodovod v Rakovci
2000 – rekonstrukce obecního úřadu na víceúčelový objekt občanské vybavenosti
2009 – generální rekonstrukce objektu mateřské školy
2010 – ukončena výstavba nové víceúčelové tělocvičny
2010 – modernizace základní školy
2012 – titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012
2013 – ukončena výstavba cyklostezky Ostrava-Beskydy
2020 – studie centra obce

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
V obci od r. 1989 stále mírně narůstá počet obyvatel. V obci se postupně zvyšoval počet obyvatel
z cca 1500 na dnešních 1821 obyvatel. Obec se tedy nevylidňuje jako mnohé jiné obce v ČR a
také skokově nenarůstá počet obyvatel jako u jiných obcí v okolí velkých měst. Je zde předpoklad
udržení tohoto trendu i v nejbližších letech z důvodů výhodné polohy obce v blízkosti velkých
měst, dostatku vhodných stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů, dobré dopravní
obslužnosti a dostupnosti obce a dobré infrastruktury a pěkného prostředí pro pokojné bydlení.
1 821
Počet obyvatel celkem:
Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let:
315 (17,29%)
Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let:
1 169 (64,19%)
Počet obyvatel ve věku 65 a více let:
337 (18,51%)
Přestože počet obyvatel roste a přicházejí mladí lidé, věkové poměry v zásadě odpovídají relativně
nepříznivé situaci v regionu – populace stárne.

3. ZÁKLADNÍ POJMY
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Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosaženi výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivaci a hodnotami jsou pohybové
vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udrženi nebo
zlepšeni zdravotní i psychické kondice. 5
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci předškolní či školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí
pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volném čase
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti
vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro mládež a sport – poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní
činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci.

4. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
- zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
- zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a poskytují
je pro sportovní činnost občanů,
- kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
- zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
- obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
Obec tak v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
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uspokojováni potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

5. SOUČASNÝ STAV
Dětské hřiště
V obci se nachází dvě dětská hřiště, která obec průběžně udržuje, doplňuje, rekonstruuje a
modernizuje. Lokality jsou rovinaté a zatravněné. Všechny jsou veřejně přístupné bez omezení.
Všechny herní prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné trávení
volného času v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko kriminality, zvyšují atraktivitu
obce pro obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 10 let, jejich rodiče a
prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a rozšíření aktivit dětí.
Dětské hřiště „Rakovec“.

Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení:
a) Multifunkční herní prvek „Hrad“
b) Vahadlová houpačka
c) Řetězová dvouhoupačka

d) Lanová dráha
e) Stezka odvahy
f) Kolotoč

g) altán
h) mobiliář
i) návštěvní řád

Dětské hřiště „U Mlýnku“
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Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení:
a) Lanovka
b) Řetězová dvouhoupačka KOMBI
c) Kolotoč

d) Vahadlová houpačka
e) Mobiliář
f) návštěvní řád

Multifunkční hřiště s umělým povrchem v centru obce

V centru obce za tělocvičnou jsou dvě multifunkční hřiště s umělým povrchem a osvětlením, dále
venkovní sportoviště pro školní atletiku. Veřejnost může zde hrát tenis, nohejbal, volejbal a malou
kopanou.
Multifunkční hřiště s umělým povrchem v Rakovci
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V Rakovci u dětského hřiště se za přispění místních občanů nově zrekonstruovalo venkovní
multifunkční hřiště s umělým povrchem a nově i s osvětlením. Přes skutečnost, že hřiště nemá
standartní velikost tenisového kurtu je možné rekreačně si tady zahrát tenis, stejně jako nohejbal,
volejbal a malou kopanou.
Fotbalové hřiště TJ Řepiště

Rekonstruované fotbalové hřiště s automatickou závlahou a velice kvalitním trávníkem, nově byly
opraveny sprchy a toalety.
Velká tělocvična Řepiště
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Využití velké tělocvičny s rozměry 26,6 m x 14,6 m – volejbal, nohejbal, basketbal, badminton,
cvičení pro ženy a děti, hodiny tělesné výchovy pro základní školu.
Malá tělocvična Řepiště

Využití malé tělocvičny s rozměry 6,8 m x 5,6 m – cvičení pro ženy a děti, stolní tenis, sebeobrana,
hodiny tělesné výchovy pro základní školu.
Spolková činnost
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Spolková činnost je na velmi dobré úrovni, lidé mají zájem o práci ve spolcích. Výrazný rozvoj
zaznamenala spolková činnost v r. 2012 po úspěchu obce v soutěži Vesnice roku 2012, kdy obec
získala titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Obec se snaží vytvářet pro spolkovou
činnost jednak materiální a technické zázemí (budovy, pozemky, dotace na obnovu majetku) a
jednak také podpořit dotacemi jejich vlastní činnost, především podporou mládeže.
V obci působí celkem 12 spolků a organizovaných sdružení: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Řepiště, TJ Řepiště, z.s., Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., Myslivecký spolek HUBERT Vratimov,
z.s., Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Horní Datyně, Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Paskov, Český svaz zahrádkářů, ZO Řepiště, MAS Slezská brána, z.s., Klub
seniorů Řepiště, Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště, Teatet Řepiště, volné sdružení
římskokatolických věřících kolem kostela sv.arch.Michaela.
Tělocvičná jednota Sokol Řepiště byla založena v roce 1919. V současné době má
Tělovýchovná jednota Řepiště přibližně 110 členů, vlastní venkovní fotbalové hřiště, budovu
šaten a ve spoluvlastnictví s obcí multifunkční hřiště. Patří mezi hlavní organizátory sportovních
činností a akcí.
TJ Řepiště - oddíly: - kopaná (postup v r. 2016 do 1.B třídy, 2 mužstva muži, 3 mužstva mládež)
- volejbal
- nohejbal
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště byl založen v roce 1924. V současné době má sbor 81 členů
z toho 38 mladých hasičů do 18 let.
Sbor dobrovolných hasičů pracuje aktivně s mládeží, má 4 soutěžní družstva. Jednotlivá družstva
se soutěží ve hře Plamen, Moravskoslezskou ligu v požárním sportu, kde se účastní pohárových
soutěží každý víkend.
Věnují se také dalším disciplínám, jako jsou štafety požárních dvojic, štafety 4 x 60 m, štafeta
CTIF, požární útok CTIF, běh na 60 m s překážkou. Nově se zapojují do soutěží v TFA pro mladé
hasiče. V MSL MH byl pro mladší žáky velice úspěšný rok 2016, kdy se celkově z 18 družstev
umístili na 3.místě. Zatím největším úspěchem mladých hasičů byla noční soutěž o Bochořskou
sovu, kde pokořili 51 družstev a soutěž vyhráli.
Sbor dobrovolných hasičů organizuje mnoho tradičních akcí a soutěží pro veřejnost jako je
například hasičská galuska.
Sportovní a kulturní komise je poradní organ obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici
podílející se na sportovních činnostech v obci.
Pořádá mnoho již tradičních sportovních akcí v obci jako lyžařský závod o pohár starosty,
volejbalový turnaj o pohár Medarda, badmintonový turnaj.

6. VIZE A PRIORITY
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1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je poskytnutí
smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob
vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma
prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní podmínky
pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná a
nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží
se vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
Popis cílů a záměrů
Sport dětí a mládeže – cílem je podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako
samozřejmé součástí zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
Záměry: - iniciace pořádání sportovních akcí
- údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce
- příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
spotřebami obce
- údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce
- podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
- příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu a
dotací
Sport pro všechny – cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního
vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměry: - iniciovat pořádání sportovních akcí pro aktivní a komunitní život
- podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce
- podpora akcí pořádaných spolky z území obce
Sportovní infrastruktura – cílem je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové
volnočasové aktivity, která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry: - vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury
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- vybudování dráhy pro požární sport SDH Řepiště (projekt, realizace)
- rekonstrukce/výstavba zázemí pro TJ Řepiště (projekt, realizace)
- výstavba nové tribuny pro TJ Řepiště (projekt, realizace)
- výstavba venkovního zázemí (altán, posezení) pro TJ Řepiště (projekt, realizace)

Podpora realizace programu
Realizace „Programu rozvoje sportu“
Pro úspěšnou realizaci je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci
jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě tohoto
programu bude obec postupně realizovat všechny prakticky a finančně realizovatelné záměry, a to
se zohledněním určených priorit k jednotlivým záměrům. Stanovení priorit přísluší zastupitelstvu
obce.
Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska projekčního, vyžaduje-li
to daný záměr, tak z hlediska finančního a časového.

Zajištění řízení a naplňování „Programu rozvoje sportu“
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou.
Zastupitelstvo koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou
s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu vyhodnocování a
monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se
v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a
dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování
harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.

Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce, ve Zpravodaji nebo jako jeho příloha
a zároveň bude k nahlédnutí, a k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě v Řepištích.

Monitoring a hodnocení plnění programu:
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované
záměry skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly. Současně
budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace
a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
V Řepištích, prosinec 2020, zpracoval Mgr. David Hrbáček

Program rozvoje sportu obce Řepiště na období let 2020 – 2023 byl projednán
a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 9. prosince 2020.
V Řepištích dne 9. prosince 2020
Rostislav Kožušník
starosta
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