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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 13.5.2020 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
318. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
paní Kateřinu Gemrotovou a pana Josefa Kukučku
a ověřovateli zápisu paní Pavlínu Kučerovou a pana
Romana Tomicu.
319. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Informace o průběhu nouzového stavu v obci,
přijatá opatření, vliv na další činnosti, postup uvolňování opatření a návrat do normálního stavu,
5. Hospodaření obce k 30.4.2020, hospodaření
obce v době nouzového stavu, hospodaření
obce v době rozpočtového provizoria,
6. Závěrečný účet obce za rok 2019 vč. Zprávy
o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019,
7.
Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2019,
8. Základní škola a Mateřská škola Řepiště, hospodaření 2019, účetní závěrka za rok 2019,
9. Plánované investiční a neinvestiční projekty
obce v r. 2020, informace o stavu přípravy a realizace projektů obce,
10. Žádosti o dotace z rozpočtu obce,
11. Různé,
12. Region Slezská brána,
13. Rozpočtové opatření č. 1/2020,
14. Závěr.
320. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o kontrole plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.2.2020.
321. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 12.5.2020.
322. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o průběhu nouzového stavu v obci, přijatých
opatřeních, vlivu na další činnosti, postup uvolňování
opatření a návrat do normálního stavu dle přílohy.
323. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o otevírání základní a mateřské školy v Řepištích
od 25.5.2020.
324. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě nutnosti snížit nájemné u nebytových prostor, které pronajímá obec Řepiště k provozování
podnikatelské činnosti, z důvodů omezení fungování
díky nouzovému stavu ve spojitosti s COVID-19 až
o 30% i zpětně po stanovenou dobu, vyhlásit příslušný záměr a uzavřít dodatky k nájemním smlouvám.
325. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 30.4.2020:
celkové příjmy: 9.928.296,54 Kč, 20,40 % rozpočtu
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celkové výdaje: 9.222.988,44 Kč, 12,43 % rozpočtu
saldo (rozpočtový přebytek):
705.308,10 Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce v době rozpočtového provizoria 2020 dle
stavu k 29.2.2020 s tím, že bylo v souladu s pravidly
rozpočtového provizoria:
celkové příjmy: 5.074.721,29 Kč, 10,43 % rozpočtu
celkové výdaje: 3.677.086,45 Kč, 4,95 % rozpočtu
saldo (rozpočtový přebytek): 1.397.634,84 Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Řepiště
za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 ze dne 24.2.2020
se závěrem, že při přezkoumání hospodaření za rok
2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Závěrečný
účet obce Řepiště za rok 2019 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o hospodaření organizace Základní škola a Mateřská
škola Řepiště, příspěvková organizace, v roce 2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
dle vyhodnocení aktuálního stavu připojování vlastníků nemovitostí na vybudované splaškové kanalizace
posunout konečný termín připojení nemovitostí pro
poskytnutí daru na investici pro vlastníky rodinných
domů fyzické osoby na připojení jejich nemovitosti na
vybudovanou splaškovou kanalizaci ve výši 5.000,Kč za každou připojenou nemovitost.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu přepojení kanalizací pod kostelem.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa, prodloužení
ul. Lesní.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu oplocení hřiště v Rakovci.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
reklamovat u zpracovatele realizační projektové dokumentace pro akci „Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“, která spočívá
v nedostatečném posouzení a zhodnocení technického
stavu stávajícího objektu v části, která byla v rámci
projektové dokumentace navržena k rekonstrukci.
Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
v případě potřeby a v odůvodněných případech uzavřít
dodatky ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektu
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346. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána.
347. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2020 dle přílohy: snížení příjmů rozpočtu
o 2.222.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 1.787.000,Kč, zvýšení rozpočtového schodku o 4.009.000,- Kč,
které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem		
46.437.000,- Kč,
Výdaje celkem		
76.013.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
- 29.576.000,- Kč,
Financování		
29.576.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 29.576.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
348. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci plánovaných investičních projektů obce v r. 2020 Aktualizace č. 1 v celkové výši 49.831.000,- Kč dle přílohy.
349. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně
s účetní obce provést v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce případně nezbytně nutné
rozpočtové opatření na straně třídy Financování, a to po
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Jessica II s Moravskoslezským krajem s tím, že se provede přerozpočtování z položky 8127 Aktivní operace dlouhodobé
likvidity – příjmy (finanční rezerva obce) na položku 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (adekvátní část
úvěru Jessica II pro rok 2020). Na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude toto rozpočtové
opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
350. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce případně
nezbytně nutné rozpočtové opatření na straně Výdajů
rozpočtu v oddílu paragrafu 5213 Krizová opatření, a to do výše maximálně 100.000,- Kč, uhrazeno
z třídy Financování z prostředků z minulých let. Na
nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude
toto rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
351. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 10. zasedání zastupitelstva dne 12.8.2020
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.

na stavební práce s názvem „Zhotovitel Komunitního
domu Řepiště – byty v integraci se zařízením občanského vybavení“ týkající se termínu stavby či víceprací
a méněprací do výše stanoveného rozpočtu obce
v průběhu realizace projektu a dle podmínek dotace.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu dokončení sociálního zařízení v objektu Společenského domu s restaurací U Máně v prvním podzemním podlaží.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí souhrnné informace o stavu přípravy a realizace plánovaných investičních a neinvestičních projektů obce v r.
2020 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci společnosti ManaArt, s.r.o., Frýdecká 637/13, 739 32
Vratimov, IČ: 06380492, na podporu pořádání kulturních, společenských a naučných akcí pro občany
obce ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně ve výši 111.500,- Kč na základě
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D18/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 125.000,- Kč, a to
druhé části po doložení požadovaných dokladů, na
činnost a provoz TJ Řepiště a údržbu sportovišť a budovy ve výši 75.000,- Kč a na práci s mládeží ve výši
50.000,- Kč, na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D19/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 52.290,- Kč, a to na
investici – rekonstrukce zázemí v budově č.p. 181
na ul. Sportovní - rekonstrukce koupelen a WC, na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Obce Řepiště č. D20/2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
občanů o zřízení autobusové zastávky a pověřuje
vedení obce prověřit možnosti realizace.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
Revizní komise Regionu Slezská brána č. 1/2020 ze
dne 12.2.2020.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřejněný Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská
brána za rok 2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2019.

Rouška pro souseda – poděkování
ka, paní Karmanová Andrea, paní Hradečná Miroslava, paní
Rozsová Eva, paní Nováková Dáša, paní Gemrotová Lucie,
paní Slívová Hana, paní Skybíková Anna, paní Pražáková
Marta, paní Hrdá Miluše, paní Jurečková Marcela, paní
Libišová Monika, paní Šodková Danuše, paní Šodková
Marcela, paní Karpíčková Jana, paní Holbová Jana, paní
Čecháková Alena, paní Hausová Vladislava, paní Michenková Oldřiška, paní Kumberová Libuše…
Věřím, že jsem na žádnou ze švadlenek nezapomněla,
pokud ano, prosím přijměte DÍKY všichni, kdo jste pomohli a zapojili se.
Kučerová Pavlína, místostarostka

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o počtu ušitých roušek v naší obci. Do 20. 5. 2020 jsme ještě
roušky v naší školní jídelně došívali a sbírali od dobrovolníků. Ráda bych dodržela slib a poděkovala jmenovitě
všem našim dobrovolníkům.
Velký dík patří celému našemu Klubu seniorů, kteří se
podíleli na dodání materiálu. Bez Vás by tato pomoc nebyla vůbec možná.
Ze srdce děkuji všem dobrovolníkům, kteří roušky přímo
šili:
Paní Jedličková Alice, paní Tomicová Petra, paní Marie
Vašíčková, paní Laníková Zuzana, paní Rásochová Veroni3
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Poděkování za pomoc
při opravě sportovního areálu v Řepištích
Obecní úřad Řepiště velmi děkuje všem tatínkům, maminkám i malým
pomocníkům za pomoc při opravě
sportovního areálu v Řepištích, místní části Rakovci. V průběhu dubna
a května letošního roku proběhlo pět
brigádních dnů, při kterých se podařilo sundat stávající značně poškozené ochranné sítě, železnou konstrukci očistit, připravit na nový nátěr
a následně natřít. Na závěr nastala
mravenčí práce s natažením a vyvázáním nově zakoupené ochranné sítě.
Místní obyvatelé zajistili ze svých
domovů žebříky, lešení, kartáče, štětce, a vše další, co bylo zrovna zapotřebí. Práce probíhaly v přátelské atmosféře a končily až se setměním.

Byly ořezány přerostlé keře a větve stromů, vyčištěn odtokový kanál
a vykartáčován povrch hřiště. Na řadu
přišly také branky, které dostaly nové
sítě.
Za dobu oprav se na práci vystřídala více než stovka spoluobčanů,
díky kterým obec ušetřila nemalé prostředky z rozpočtu obce, a tyto mohou být využity na jiných projektech.
Díky dotacím Moravskoslezského
kraje, financí z rozpočtu naší obce
a nezištné pomoci občanů naší obce
máme krásné sportoviště i s večerním
osvětlením.
Velké poděkování všem!
David Hrbáček – místostarosta obce
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Volejbalový turnaj o pohár Medarda
Poslední měsíce nebyly pro nikoho z nás jednoduché,
a tak jsme byli velice rádi, že nám uvolněná vládní nařízení umožnila uspořádat v Řepištích 6. června tradičních
volejbalový turnaj O pohár Medarda. Ačkoli předběžné
zprávy ze stran hráčů o jejich nabytých kilech v posledních
týdnech naznačovaly, že kvalita hry nebude příliš vysoká,
opak byl pravdou – zřejmě se každý ze sportovců šetřil
během „izolace“ právě na tento turnaj, takže bylo opravdu
na co koukat.
V letošním roce se turnaje zúčastnilo 12 smíšených
týmů z širokého okolí, což je maximální počet, se kterým
jsme schopni tento turnaj na našich 2 kurtech odehrát. Za
slavnostní zahájení našeho turnaje, a možná také symbolické odstartování sportovního života u nás v obci, děkujeme především Tomáši Břenkovi, jehož holubice byly
vypuštěny na řepišťskou oblohu kapitány jednotlivých
týmů, čímž bylo soupeření na kurtech odstartováno. Protivníci z jednotlivých týmu byli během hry na ostří nože
a snažili se vybojovat pro svůj tým, jak se říká, každý balón,
ale jakmile se zápas dohrál, tak ze všech byli opět nejlepší přátelé.
V tomto přátelském duchu probíhal celý den, během
kterého týmy nezávisle na počtu výher/proher odehrály
stejný počet zápasů. Nakonec však všechny zápasy směřovaly k tomu poslednímu, nejdůležitějšímu, ve kterém se
proti sobě v letošním roce postavil tým SAMO-SETO a NA-

VOLNOBĚH. Tento vyrovnaný duel nakonec zvítězil tým
NAVOLNOBĚH, který se tak stal celkovým vítězem turnaje O pohár Medarda 2020.
Na všechny milovníky volejbalu a dobré zábavy se
budeme těšit zase příští rok.
Za Sportovní a kulturní komisi obce Řepiště
Roman Tomica

1. místo

2. místo

3. místo
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Kosení lúky u Mlýnka
Letos nám na původní termín „Kosení lúky
U Mlýnka“ počasí nepřálo, a proto jsme byli nuceni
přesunout termín konání této tradiční řepišťské akce
na pátek 12. 6. – v tento den již bylo vše v naprostém
pořádku.
Od 16. hodiny se u mlýnku společně se svými
fankluby začali scházet sekáči z širokého okolí a zástupy lidí z řad veřejnosti. Sekáčům byly rozdány
startovací čísla a "závod" tak mohl odstartovat – již
symbolicky lidovou písní Co je to za děvčátko a krátkou divadelní scénkou. Každý soutěžící dostal za úkol
pokosit část louky, během čehož jej sledovali členové komise hodnotící styl kosení, kvalitu „poseku“ trávy a v neposlední řadě také vizuální projev každého
závodníka. Mimo záznam musím uznat, že na letošním
ročníku měli navrch vzhlední sekáči mladšího věku,
jelikož v komisi převládalo ženské zastoupení.
Ačkoli se může zdát, že kosení lúky je čistě mužská práce, ne vždy tomu tak musí být – letošního
ročníku se zúčastnily hned 4 půvabné zástupkyně
něžného pohlaví z celkového počtu 20 závodníků.
Během odpoledne bylo k vidění i mnoho zajímavostí, mezi které patřil například funkční kamenný mlýnek – na kterém si mohl každý vyzkoušet práci mlynáře – či historické kolo se zabudovanou zvukovou
technikou, za kterou by se nemuseli stydět ani organizátoři menších festivalů. Během podvečera jsme měli
možnost shlédnout rovněž vystoupení Dětského folklórního souboru Paskovjánek či se zaposlouchat do
tónů zpěvu Svatomichaelského pěveckého sboru.
Na závěr soupeření komise ohodnotila styl kosení každého účastníka závodu a obdarovala jej malým
dárkem.
Za sebe musím říct, že bylo příjemné sledovat,
jak se do naší vesnice opět vrací život.
Za Sportovní a kulturní komisi
obce Řepiště, Roman Tomica
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Z činnosti mladých hasičů a dorostu
Jsme rádi, že jsme mohli opět zahájit
činnost mladých hasičů, kde děti vedeme
nejen ke sportu a pohybu, ale také se je
snažíme vést ke zlepšování životního prostředí.
A tak jsme si na sobotu 23. května 2020
naplánovali výlet po Řepištích. I přes deštivou předpověď počasí jsme se ráno sešli
u hasičské zbrojnice a vydali se směrem
k vlakovému nádraží a dál po cyklostezce.
Cestou jsme sbírali odpad, který jsme pak
shromáždili u nádraží a nechali jej odvézt
autem. Starší žáci a dorostenci ještě pokračovali v úklidu na hřišti U Mlýnku.

Sortiment odpadků byl opravdu nepřeberný. Od plastových lahví a cigaretových
krabiček přes hliníkové plechovky, noviny,
kousky oděvů, igelitové pytle až po obaly
od potravin.
Co na to říct? Snad jen to, že odpad
patří do kontejnerů a ne do přírody. K té
bychom se všichni měli chovat s úctou,
pokorou, respektem a láskou.
Za kolektiv mladých hasičů a dorostu
Pavla Polachová

Seniorské okénko
Dny neuvěřitelně běží, zdá se, že listy v kalendáři otáčíme stále častěji. Červen je tady a jaro brzy přejde do léta.
A také jsme se po delší době dočkali postupného rozvolňování vládních nařízení. A s ním se opět v naší obci
po koronavirové přestávce pomalu začíná rozbíhat spole-

čenský život. My se již těšíme na naše další společná
setkávání a Vám určitě také chyběl vzájemný kontakt.
Překvapilo a potěšilo nás, kolik seniorů sleduje naše facebookové stránky a e-mailovou korespondenci. Svědčí
o tom Vaše ohlasy na seriál o velikonočních tradicích,
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zaslané fotografie velikonoční výzdoby a jarních výjevů,
Vaše pozdravy a postřehy ve stálé rubrice „Píšeme si =
víme o sobě“ a poděkování za informace a různé zajímavosti, které pro Vás aktuálně připravovali a stále připravují Emilie Valgová a Tomáš Staníček.
V loňském roce i v letech minulých, v období nastávajícího léta, již proběhlo mnoho zajímavých akcí. Letos naše
naplánované aktivity se však uskutečnit nemohly, ale již
sestavujeme nový termínový kalendář, kde budeme s ohledem na další vývoj situace zařazovat jednotlivé klubové
akce. O všech Vás budeme v předstihu informovat.
výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá

Tělocvična Řepiště
Mírová 555, Řepiště 739 31 , t.č. 605 959 600,
e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz
Provozní doba:
Po - Pá

Provoz hřiště s umělým
povrchem TJ Řepiště:
Po – Pá

15:00 - 22:00, So - Ne

				

Svátky

08:00 - 20:00
08:00 - 20:00

Ceník:

Velká tělocvična

280,-Kč/hod.

			

Malá tělocvična

60,-Kč/hod.

Ceník Badmintonu:

od 8.00 - 15.00 hod.

(červen-srpen) - klíče se vyzvedávají na obecním
úřadě - nelze využít šaten a WC v tělocvičně.

pronájem 1 kurt		

160,- Kč/hod.

půjčovné 1x badmin. rakety

25,- Kč/hod.

Po – Pá

prodej

25,- až 60,-Kč

od 15:00 - 22:00 hod.

1x badmin.míčků

(duben-říjen ) - klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

Ceník stolního tenisu:
pronájem malá těl.+ stůl		

60,- Kč/hod.

So – Ne, svátky

půjčovné 1x pálky		

15,- Kč/hod.

půjčovné 1x míček		

5,- Kč/hod.

od 8.00 - 20.00 hod.

- klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

Objednávky a informace na tel.č.

od 20.7.2020 do 9.8.2020
kurty v provozu bez využití šaten
a WC v tělocvičně
Rezervace se provádějí předem
na tel.čísle: 605 959 600

605 959 600

Nebo přes rezervační systém:
www.telocvicna.repiste.eu

20.7.2020 - 9.8.2020
tělocvična uzavřena v provozu
pouze venkovní kurty.
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Evropský den proti vloupání
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence

MS kraj – zatrestné činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí,
bezpečení bytů,
dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek
domů či chat…nenebo mediální
výstupy. I přes16.
uvedené
vloupání zceFrýdek-Místek
červnanelze
2020
jen před dovolenou
la vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního
Evropský den proti vloupání
S blížícím se obcharakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
dobím
prázdnin
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosMS kraj – zabezpečení bytů, domů či chat…nejen před dovolenou
a u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který letos
ti uvedeného charakteru je projekt Policie České republiky
připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští policisté
a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezse!aChraňte
majetek
sobě dne
i svým
připomenout důležitost zabezpečení Sbytů,
rodinných
blížícím se obdobímpečte
prázdnin
u příležitosti
Evropského
protisousedům“
představený veřejnosti již v roce 2018, který byl v dalších
domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní
vloupání, který letos připadá na 17. června, chtějí moravskoslezští
letech aktualizován. V rámci něj mohou občané využít
rady je žádoucí aplikovat během celého roku, byť období
policisté
připomenout mobilní
důležitost
zabezpečení
bytů,
rodinných domů,
aplikaci
s názvem
„Zabezpečte
se“, která rovněž
dovolených je z pohledu uvedené kriminality
„rizikovější“.
„vylepšením“
(více na: rady
https://www.policie.cz/claVíce k Evropskému dni proti vloupání zde:
ale i https://www.
rekreačních chatprošla
před vloupáním.
Preventivní
je žádoucí
nek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.
aplikovat během celého roku, byť období dovolených je z pohledu
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá
aspx.
Více
k Evropskému dni proti vloupání
preventivní
doporučení:
…v době, kdy poškozená spala, měluvedené
pachatelkriminality
uprave- „rizikovější“.
• Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat meným předmětem otevřít neuzamčené vstupní
dveře bytu
zde: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-rokuchanické a elektronické prvky.
nacházejícím
se v panelovém domě na Ostravsku a z před2020.aspx.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na
síně odcizit kabelku. V té se nacházela peněženka s osobsociálních
sítích.
ními doklady,
finanční
a dal-upraveným
…vplatebními
době, kdykartami,
poškozená
spala,hotovostí
měl pachatel
předmětem
otevřít neuzamčené vstupní
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzašími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na
dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit kabelku. V té se
mknout dveře, použít mechanické prvky, případně
odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…
nacházela
peněženka
s osobními
doklady,
kartami,
finanční
hotovostí
a dalšími opuštění
zapnout
alarm),
rovněž
i při krátkodobém
Za prvních
pět měsíců
letošního
roku policisté
v Mo-platebními
objektu
(například
při
práci
na
zahradě
ravskoslezském
kraji
registrovali
okolo
dvou
stovek
přípaosobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na téměř dvanáct tisíc korun…apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před
dů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat.
Za
prvních
pět
měsíců
letošního
roku
policisté
v
Moravskoslezském
kraji registrovali okolo dvou
objektem.
V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou
Cennosti nedávejte
odiv, chraňte
je, pořiďte si jejich
údaje obdobné.
Rovněž
předmět
zájmů
ze strany
pachastovek
případů
vloupání
do bytů,
rodinných
domů•a víkendových
chat. Vna
porovnání
se stejným
soupis, fotografie, myslete na pojištění.
telů se za poslední dobu nemění. Převládá finanční hotoobdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za
• Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy.
vost, šperky z drahých kovů či menší spotřební elektroniposlední
dobu
nemění.
Převládá
finanční hotovost, šperky
z drahých
či menší
spotřebnípomáhat si,
Je důležité
nebýtkovů
lhostejní
k ostatním,
ka (notebooky,
mobilní
telefony,
tablety
či fotoaparáty).
a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Moravskoslezští
policisté
různorodou
formou působí
elektronika
(notebooky,
mobilní telefony,
tablety či fotoaparáty).
Další hodnotné informace mohou občané získat na interna širokou veřejnost při osvětě a předávání preventivních
Moravskoslezští
policisté
různorodou uvedené
formou působí
na širokou
veřejnost
při osvětě a předávání
netových
stránkách
www.stopvloupani.cz
rad a informací
v souvislosti
s předcházením
preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné činnosti. Zmínit lze
kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či realizaci přednášek nebo mediální

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje

výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela vyloučit. Avšak existuje několik možností
preventivního charakteru, kterými ho lze ztížit či od něj zcela odradit.
Vážení čtenáři a návštěvníci,
kolovrátek zazpíval a ruka malířky nakreslila. Výstava
Jedním
z nástrojů
prevence
majetkové
knihovna je již otevřena od 28. dubna 2020.
Půjčovní
potrvá
do 30. června
2020. trestné činnosti
doba není nijak omezená.
Ke
zhlédnutí
od
7.
července
výstava
uvedeného charakteru je projekt Policie
České bude
republiky
a k 10. výroV nejbližších dnech bude zveřejněno aktualizované
čí Svatomichaelského pěveckého sboru Řepiště, která
Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte se!
doporučení ministerstva kultury k provozu knihoven, ktepotrvá do 25. srpna 2020. Vernisáž výstavy se uskuteční
ré připravila Ústřední knihovnická rada ČR. Doporučení
v úterý 7. července v 16.30 hod.
Beskydská 2061
reflektuje postupné uvolňování, ke kterému dochází v obCo pro vás chystáme
na podzim?
19 Frýdek-Místek
lasti kultury, vzdělávání a dalších.
Informace738
ohledně
termínu zábavného odpoledne pro
Srdečně vás zveme na novou výstavu čtyř autorek, Elli
děti v rámci krmášových
slavností, které bývá každoročně
Tel.: +420 974 732 209
a Marie Staníkové, Radky Záhorské a Martiny Menclové
v sobotu od Email:
15 do
18
hodin,
sdělíme v příštím vydání
lukas.kendzior@pcr.cz
s názvem Nezapomínejme na tradice, aneb, co
Zpravodaje obce Řepiště.
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Kontakt:
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178, Řepiště
T: 558 637 136
E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Facebook: 1url.cz/Vt9SB
Půjčovní doba:
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12
13-15:30
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, Marika Zajíčková

V Týdnu knihoven v pátek 9. října od 17 hodin si můžete přijít poslechnout meditační koncert „Za hranicemi
ticha“, kde uslyšíte mnoho etnických nástrojů s bohatými
alikvótními tóny, které působí blahodárně na celé tělo
i duši.
Přednáška s ochutnávkou čokolád a vína prezentovaná paní Marcelou Krčálovou se uskuteční v náhradním
termínu ve středu 11. listopadu v 17:00 hod.
Sledujte webové stránky knihovny a knihovnický facebook, kde vám sdělujeme aktuální informace.

Základní škola
Změny v programu Recyklohraní
Komplikovaná situace v souvislosti s pandemií koronaviru zasáhla nejen výuku v naší škole, ale také programy
ekologické výchovy.
Největší změny zaznamenal školní recyklační program
Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na kolektivní systémy,
které program financují, tvrdě dopadly ekonomické důsledky krize. Společnost Asekol, která zajišťuje sběr a ekologické zpracování vysloužilých elektrospotřebičů, odmítla dále Recyklohraní podporovat. Ostatní partneři (ECOBAT,
Elektrowin a Cart4Future) byli nuceni razantně snížit finanční dotace. To vše vedlo k tomu, že správní rada Recyklohraní o.p.s. rozhodla ukončit katalogy odměn a s tím
související připisování bodů za aktivity a sběr vysloužilých
baterií, drobného elektra a tonerů.

Naše škola stihla vyčerpat nasbírané body před snížením jejich hodnoty, či dokonce před jejich úplným propadnutím.
Po dvanácti letech úspěšné spolupráce Recyklohraní
se školami tedy dojde ke změně režimu. Doufáme, že bude
zachována alespoň osvětová část - výjezdní programy
a metodická podpora pedagogů v oblasti ekologického
vzdělávání - a hlavně sběrová část včetně svozů. Vždyť
třídění odpadů je už nedílnou součástí života nás všech.
A sběr baterií, drobných elektrospotřebičů a tonerů vhodných k recyklaci je důležitou složkou ekologické výchovy
nejen na naší škole.
Koordinátor EVVO

Stavitelé mostů

V úterý 9. června 2020 navštívil děti druhé třídy ZŠ
Řepiště lektor z Malé technické univerzity p. Ing. Jan Slíva,
aby s nimi uskutečnil projektový den s názvem Stavitel
mostů.
Začal obrázkovým příběhem o Karlu IV., ve kterém se
děti dozvěděly mnoho zajímavostí o stavbě Karlova mostu. Následovaly praktické činnosti. Skupina dětí ze svých
těl vytvořila most, druhá skupina na něj házela vajíčka.
Pomocí velkého množství kostiček z obyčejné dětské stavebnice zkoušely děti postavit bez návodu vlastní most.
Panáček, který zkoušel jeho pevnost, zjistil spoustu nedostatků. Proto bylo nutné podle plánku postavit pořádné
pilíře na nový pevný most. Společnými silami vznikla pozoruhodná stavba, která unesla nejen děti, ale i paní učitelku a dokonce pana lektora.
Ve druhé části projektového dne žáci dělali pokusy,
co plave a co ne, své poznatky zapisovali do tabulky.
Děti se dozvěděly, co je technický výkres, statika, pilíř
a jak se staví opravdové mosty. Možná, že na základě

dnešního prožitku se mezi dětmi objeví budoucí projektant
či stavitel.
Celá akce byla pln financována z projektu Šablony 2,
registrační číslo CZ.02.3068/0.0/0.0/18_063/00011844.
Třídní učitelka 2.A
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

OPLOCENÍ
montáže, pronájem, prodej
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39.
Otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 15:00.

- PRODEJ A PRONÁJEM MOBILNÍHO OPLOCENÍ
- MONTÁŽE PLOTŮ:
- KLASICKÉ PLETIVOVÉ, branky, brány
- SVAŘOVANÁ PLETIVA
- SVAŘOVANÉ PANELY 2D/3D
-----------------------------------------------------------------

GARÁŽOVÁ VRATA

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ
Na přání provedeme i montáž.
WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ

-----------------------------------------------------POTŘEBY PRO CHOV DRŮBEŽE
Klece pro křepelky, líhně, krmítka, napáječky apod.
www.krepelkajaponska.cz

Vývoz odpadních vod
ze žump, septiků,
čističek a jímek za
jednotné akční ceny.
Více info na telefonu
721 271 919

11

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
Pravidelný výtisk - MK ČR E 21021, Grafika, sazba a tisk: © Kleinwächter holding s.r.o., Frýdek-Místek, www.tiskarnaklein.cz

