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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 14. 12. 2016 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
520. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
pana Jana Kožušníka a pana Tomáše Laníka a ověřovateli zápisu pana Miroslava Lyčku a paní Kateřinu
Gemrotovou.
521. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 14. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce k 30.11.2016, odpisy pohledávek,
5. Analýza k problematice plátcovství DPH u obce
Řepiště,
6. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce:
- Moravskoslezský kraj – spolufinancování projektu kotlíkové dotace 2.část,
- Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
pro rok 2017,
7. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2015/2016,
8. Investiční projekty obce:
- Úpravy průtahu silnice č. II/477,
- Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,
- Odkanalizování obce Řepiště, 6.etapa, Rakovec,
- Rekonstrukce bytů a společných prostor Vinohradská 289 a 290,
- Komunitní dům Řepiště – byty v integraci se
zařízením občanského vybavení,
- Společenský dům s restaurací U Máně,
- Úprava veřejných prostranství v lokalitě Točna
a U Mlýnku,
- Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice,
- Nákup dopravního automobilu pro výjezdní
jednotku požární ochrany obce,
- Rekonstrukce kostela sv. arch. Michaela,
- Ostatní projekty,
9. Hospodaření s majetkem obce:
- Udělení práva stavby na pozemcích obce –
přípojky inženýrských sítí a komunikace,
- Nabídka k prodeji nemovitých věcí do majetku
obce,
- Pravidla pro přidělování obecních bytů,
10. Dopravní obslužnost obce,
11. Společné projekty obce se zahraničními partnery,
12. Plán sportovních a společenských akcí na rok 2017,
13. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
poskytnutí půjčky MAS,
14. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období
15. Rozpočtové opatření č. 4/2016,
16. Rozpočtové provizorium na rok 2017 a příprava
rozpočtu na rok 2017,

17. Různé,
18. Závěr.
522. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.9.2016.
523. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 13.12.2016.
524. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z kontrolního výboru ze dne 23.11.2016.
525. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 30.11.2016:
celkové příjmy: 27.179.025,10 Kč, 90,73 % rozpočtu
celkové výdaje: 24.494.358,15 Kč, 59,29 % rozpočtu
saldo (přebytek): 2.684.666,95 Kč.
526. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav
pohledávek obce k 30.11.2016 ve výši 20.950,- Kč.
527. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje prominutí
dluhů - odepsání nedobytných pohledávek - ve výši
8.463,- Kč dle přílohy.
528. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis z
dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2016.
529. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí analýzu
k problematice plátcovství DPH u obce Řepiště.
530. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dobrovolnou registraci obce k DPH, pověřuje starostu obce
včas požádat příslušného správce daně o registraci
k DPH (před zahájením realizace investičních akcí,
které budou po jejich dokončení generovat příjmy
povahy ekonomické činnosti a u kterých je nárok
na odpočet daně) a pověřuje starostu obce zavést
do vnitřního organizačního, kontrolního a účetního
systému opatření k naplnění povinností plátce DPH.
531. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
ve výši 22.280,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D16/2016.
532. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podané žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce na
rok 2017 s tím, že budou jednotlivě projednány po
schválení rozpočtu obce Řepiště na rok 2017.
533. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.
534. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Úpravy průtahu silnice II/477
přes obec Řepiště“.
535. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“.

Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012
536. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Odkanalizování
obce Řepiště - 6.etapa, stoky F, F1 (ul. Lipová)“
a pověřuje starostu zajistit přípravu Dohody o úpravě
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících kanalizací s Městem Vratimov.
537. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o realizaci projektu „Rekonstrukce bytů
a společných prostor v objektech Vinohradská 289
a 290, Řepiště“.
538. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o stavu přípravy projektu „Komunitní dům Řepiště –
byty v integraci se zařízením občanského vybavení“.
539. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy projektu „Společenský dům
s restaurací U Máně“.
540. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje projekt Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvková
organizace s názvem „Šablony ZŠ a MŠ Řepiště“ do
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
s celkovými náklady 807.604,- Kč.
541. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zpracovanou variantní studii číslo 4 přístavby požární
zbrojnice Řepiště.
542. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o pořizování nového dopravního automobilu
pro jednotku SDH Řepiště.
543. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě projektu „Rekonstrukce kostela svatého
Michaela archanděla v Řepištích“.
544. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o dalších projektech obce Řepiště.
545. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení práva
stavby k tíži obce pro stavbu inženýrské sítě stavby
distribuční soustavy podzemní elektrické přípojky
NN 0,4 kV Řepiště, Šindel NNk na pozemku parc.č.
1508/41 a 1505, oba k.ú. a obec Řepiště, ve vlastnictví
obce Řepiště pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ 24729035, zastoupena společností Profiprojekt s.r.o. na základě plné moci, na základě
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-8012422 po předchozím zveřejnění záměru.
546. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení práva
stavby k tíži obce pro stavbu inženýrské sítě stavby
distribuční soustavy Řepiště, Pavelek NNk na pozemku parc.č. 1572 k.ú. a obec Řepiště ve vlastnictví
obce Řepiště pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, IČ 24729035, zastoupena firmou TRABBAU
a.s. na základě plné moci, na základě Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu
č. IP-12-8019330/2 po předchozím zveřejnění záměru.
547. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení práva
stavby k tíži obce pro stavby inženýrských sítí a ko-
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munikace Řepiště, zastavitelná plocha Z10 – napojení
na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích
parc.č. 562/1, parc.č. 562/2, parc.č. 565/1 a parc.
č. PK 833/4 (součástí parc.č. 1582), vše k.ú. a obec
Řepiště ve vlastnictví obce Řepiště pro pana ….,
bytem …, a pana …, bytem …, Řepiště, na základě
Smlouvy o právu provést stavbu po předchozím
zveřejnění záměru.
548. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost
vlastníků pozemků parc.č. 557/5 a 564/1, oba k.ú.
a obec Řepiště o převzetí některých budoucích
staveb inženýrských sítí a komunikace „Řepiště,
zastavitelná plocha Z10 – napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu“ do majetku obce a ukládá starostovi navrhnout a jednat s vlastníky o stanovení návrhu podmínek, za kterých by to bylo možné.
549. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí sdělení vlastníka nemovitých věcí zapsaných na listu
vlastnictví č. 636 pro k.ú. a obec Řepiště o ochotě
a podmínkách prodeje nemovitých věcí obci Řepiště.
550. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zahájení jednání spolku TJ Řepiště, z.s., a obce Řepiště
týkající se vlastnictví a provozování nemovitých věcí
ve vlastnictví TJ Řepiště, z.s., a pověřuje starostu
připravit společně s vedením TJ Řepiště návrh pro
projednání v zastupitelstvu obce.
551. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Směrnici
č. 1/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv
k bytům v majetku obce Řepiště.
552. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace k dopravní obslužnosti obce, požadavky dopravců
na navýšení prokazatelné ztráty dopravců pro rok
2017 z důvodů nařízení vlády o minimálních mzdách
řidičů a informace o podmínkách a přípravě výběrových řízení Moravskoslezským krajem pro zajištění
dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji.
553. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s navýšením
částky na MHD Frýdek-Místek o 10% oproti roku 2016.
554. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o konceptu začlenění obcí Sedliště, Kaňovice
a Bruzovice do MHD ve Frýdku-Místku, kdy případnou účast obce Řepiště v tomto konceptu podmiňuje
nulovou úhradou kompenzace prokazatelné ztráty
této linky obcí Řepiště.
555. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podaném společném projektu obcí Vavrečka
(SK) jako vedoucím partnerem v rámci operačního
programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika s názvem „Kultura a zručnosti nás spájajú“.
556. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podaném projektu obce Lekawice (Pl), kde
partnerem projektu je obec Řepiště, s názvem „Kultura přes hranice Lekawica – Řepiště“ a pověřuje starostu projednat a odsouhlasit předpokládaný rozsah
a podmínky účasti obce Řepiště v tomto projektu.
557. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh
plánu sportovních a společenských akcí na rok 2017
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dle přílohy.
558. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
559. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ukončené
burzovní obchody na elektrickou energii a zemní plyn
prostřednictvím svazku obcí Region Slezská brána
se změnou dodavatele na období od 1.1.2017 do
31.12.2018 společnost One Energy & One Mobile a.s.
560. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem svazkem obcí
Region Slezská brána ze dne 18.2.2016, kterým se
mění sjednaná doba zápůjčky 100.000,- Kč nově do
31.12.2017.
561. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
562. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 3
ke Smlouvě o půjčce s dlužníkem MAS Slezská brána, z.s., ze dne 12.3.2013, kterým se mění sjednaná
doba zápůjčky 100.000,- Kč nově do 31.12.2017.
563. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 3
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 2.6.2014, kterým se mění sjednaná
doba půjčky 100.000,- Kč nově do 31.12.2017.
564. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 1.7.2016, kterým se mění sjednaná
doba půjčky 100.000,- Kč nově do 31.12.2017.
565. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou
finanční zápůjčku ve výši 100.000,- Kč vydlužiteli
MAS Slezská brána, z.s., na předfinancování provozních nákladů MAS na základě Smlouvy o finanční
zápůjčce na dobu do 31.12.2017.
566. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
září – prosinec 2016.
567. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 4/2016 dle přílohy: snížení příjmů
rozpočtu o 60.000,- Kč, snížení výdajů rozpočtu
o 60.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet
následovně:
Příjmy celkem
	
29.896.000,- Kč,
Výdaje celkem		
41.375.000,- Kč,
Ztráta	
- 11.479.000,- Kč,
Financování	
11.479.000,- Kč.
Saldo rozpočtu je financováno prostředky z minulých
let a hospodářskou činností obce.
568. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované
investiční projekty obce v r. 2016 aktualizace č. 3
v celkové výši 19.437.000,- Kč dle přílohy.
569. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu
a místostarostku společně s účetní obce provést
nejpozději k 31. 12. 2016 případně nezbytně nutné
rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů s tím,
že saldo příjmů a výdajů může být maximálně mínus
300.000,- Kč. Ke krytí případného salda se použijí
prostředky z minulých let. Na nejbližším následujícím
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zasedání zastupitelstva bude toto rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
570. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2017 dle přílohy.
571. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu
č.163/600/2016 k zajištění oprav a údržby veřejného
osvětlení obce Řepiště pro rok 2017 se společností
TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910,
Frýdek – Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.
572. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu o poskytování sociálních služeb s neziskovou organizací
Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská
465, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 70632596, na terénní
sociální služby – osobní asistenci pro občany obce
Řepiště, do 31. 12. 2017, za sjednaných podmínek
dle smlouvy.
573. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D9/2014 se spolkem TJ Řepiště, z.s.,
na investiční akce ve výši 150.000,- Kč, kterým se prodlužuje použití poskytnuté dotace nově do 31.12.2017.
574. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování
monografie obce Řepiště v termínu do 31.12.2019
a pověřuje starostu zajistit její přípravu a zpracování.
575. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2017 na 14 při
úvazku 14, z toho jsou 3 místa pro veřejně prospěšné
práce.
576. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši: předseda výboru a komise 1242,- Kč + 200,- Kč;
člen výboru a komise 976,- Kč + 200,- Kč, člen zastupitelstva 399,- Kč + 200,- Kč, všechny od 1. 1. 2017.
577. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit
a zasmluvnit k 31.3.2017 firmu na realizaci základů
pro urnová a hrobová místa na nově rozšířené místní
části hřbitova v Řepištích.
578.Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 15. zasedání zastupitelstva obce dne
22.2.2017 v 17.00 hodin.

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ
informuje
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí		

7.30 – 11.30

12.00 – 17.00

Úterý			

7.30 – 11.30

12.00 – 15.00

Středa		

7.30 – 11.30

12.00 – 17.00

Čtvrtek 		

7.30 – 11.30

12.00 – 15.00

Pátek		

PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO

Polední přestávka 11.30 – 12.00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Saldo P + F
schodek

56 868 000
-24 238 000

OBEC
ŘEPIŠTĚ
obec Řepiště
Vesnice8115
MoravskoslezskéhoZměna
kraje roku stavu
2012 krátkodobých
prostř.na bankovních
účtech - čerpání rezervy z minul.let
24 218 000
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

8901

8000

Operace z peněž.účtů - hospodářská
tělocvična
Mírováčinnost
178, PSČ
739 31

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

FINANCOVÁNÍ CELKEM

20 000
24 238 000

Návrh rozpočtu
je sestaven jako
schodkový. Důvodem
I. ROZPOČTOVÉ
PŘÍJMY
2017 jsou plánované velké investice do obecního majetku
Položka
Text
Částka v Kč
a projektová Paragraf
příprava několika
obecních
projektů.
0 jsou ve výši
1111
Daňmil.Kč,
z příjmůkapitálové
fyzických osob
ze z.čin.
a fun.pož.
4 500 000
Běžné
výdaje
23,486
výdaje
(investice)
jsou
ve
výši
33,382
mil.Kč.
Obec
nemá
1.1.2017
žádný
úvěr.
Obec
nemá k
k
1.1.2017
žádný
Obec
k
Obec
žádný
nemá
kúvěr.
úvěr.
1.1.2017
žádný
úvěr.
1112
Daň
příjmů
fyzických
osob ze SVČ
170 000
Obec nemá
nemá
k01.1.2017
1.1.2017
žádný
úvěr.
Schodek
rozpočtu
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1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
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VI.Řepištích
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Rostislav Kožušník - starosta 80 000
ROZPOČTOVÉ
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1351 Odvod výtěžku z2017
provozování loterií

OBEC ŘEPIŠTĚ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
250 000
Paragraf 0 Položka Text
Částka v Kč
0
1361
Správní
poplatky
25
000
0
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze z.čin. a fun.pož.
4 500 000
0
1511 Daň z nemovitostí
900 000
0
1112
Daň
z
příjmů
fyzických
osob
ze
SVČ
0
2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veřej.rozp.územn.samospr.celk.
500 000 170 000
0
fyzických
osob z kapit.
výnosů
0 1113 Daň
2460 z příjmů
Splátky půjčených
prostředků
od obyvatelstva
50 000 400 000
0 1121 Daň
0
4112 z příjmů
Neinv.přijaté
dotace ze SRosob
v rámci SDV (výkon státní správy)
368 000 4 600 000
právnických
0 1122 Daň
4113 z příjmů
Neinvest.přijaté
transf.ze státních
367 000 1 842 000
0
právnických
osob zafondů
obce(SFŽP-Úpravy veř.prostr.)
0
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Ostatní
neinv.přijaté
transf.ze
st.rozpočtu
(Úřad práce dotace)
168 000 8 900 000
0
1211 Daň z přidané hodnoty
0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů (invest.dotace MSK, 3 projekty)
575 000
0
1333 Poplatky
za uložení odpadů (příjem ze skládky)
4 000 000
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (dobývací prostor plyn)
150 000
0
1334 Odvody
za voda
odnětí
půdy
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Pitná
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obecních
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odpad
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Ostatní
záležitosti
kultury
(ples+tábor+taneční+keramika+ost.)
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000
0
1341 Poplatek ze psů
40 000
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Zájmová
činnost veřejného
v kultuře (Osvět.dům
- vratka plyn)
5 000
0
1343 Poplatek
za užívání
prostranství
1 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična)
440 000
0
1351 OdvodVyužití
výtěžku
z provozování
loterií(dětské hřiště Rakovec)
80 000
3421
volného
času dětí a mládeže
1 000
0
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Odvod
z
výherních
hracích
přístrojů
250
000
3612
Bytové hospodářství (pronájem obecní byty+RD Slezská)
1 262 000
0
1361 Správní
poplatky
25 000
3613
Nebytové
hospodářství (pronájem nebytových prostor OÚ, OD, zast.)
96 000
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Pohřebnictví (pronájem hrobových míst)
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0
1511 Daň z nemovitostí
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0
2449 OstatníSběr
splátky
veřej.rozp.územn.samospr.celk.
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (nájem z poz.)
48 000
0
2460 Splátky
půjčených prostředků od obyvatelstva
50 000
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200 000
0
4112 Neinv.přijaté
dotace"dobrovolná
ze SR v rámci
(výkon
státní
5512
Požární ochrana
část" SDV
(hasičárna
- vratka
plyn) správy)
1 000 368 000
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Činnost místní
správy státních fondů (SFŽP-Úpravy veř.prostr.)
93 000 367 000
0
4113 Neinvest.přijaté
transf.ze
6310
příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)
21 000
0
4116 OstatníObecné
neinv.přijaté
transf.ze st.rozpočtu (Úřad práce dotace)
168 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
32 630 000
0
4222 Investiční přijaté transfery od krajů (invest.dotace MSK, 3 projekty)
575 000
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (dobývací prostor plyn)
150 000
2310
Pitná voda (nájem obecních vodovodů)
36 000
3117
První stupeň základních škol (odvody odpisů)
1 074 000
3319
Ostatní záležitosti kultury (ples+tábor+taneční+keramika+ost.)
292 000
3392
Zájmová činnost v kultuře (Osvět.dům - vratka plyn)
5 000
3412
Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična)
440 000
3421
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště Rakovec)
1 000
3612
Bytové hospodářství (pronájem obecní byty+RD Slezská)
1 262 000
3613
Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor OÚ, OD, zast.)
96 000
3632
Pohřebnictví (pronájem hrobových míst)
65 000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů (Ekokom - za separovaný sběr)
130 000
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (nájem z poz.)
48 000
4359
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy senioři+rozvoz)
200 000
5512
Požární ochrana "dobrovolná část" (hasičárna - vratka plyn)
1 000
6171
Činnost místní správy
93 000
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)
21 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
32 630 000

č. 138

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
2017
Paragraf
Text
Ozdravování hosp.zvířat a spec.plod.a zvl.vet.p. (odch.psů, včel.,mysl.)
1014
2212
Silnice (místní komunikace, údržba, opravy, plužení, stavby, PD, výkupy pozemků)
2221
Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-autobusy)
2299
Ostatní záležitosti v dopravě (provoz čekárny na Konečné)
2310
Pitná voda (projekt vodovodu Cihelní, VB vodovod Mírová)
2321
Odvádění a čištění odp.vod (kanalizace-PD, I.et., DÚR Rakovec, provoz ČOV)
3111
Předškolní zařízení (kolaudace parkoviště)
3113
Základní školy (dotace ZUŠ, DDM, ZŠ Lískovec)
3117
První stupeň základních škol (příspěvková organizace ZŠ a MŠ, provoz.nákl.)

www.REPISTE.eu

V tom neinvestiční příspěvek přísp.org. ZŠ a MŠ Řepiště 2.324 tis.Kč+invest.přísp.27

3314
Činnosti knihovnické (činnost místní knihovny)
3319
Ostatní záležitosti kultury (kultura, sport, Sbor, Simf.,keramika, tábor,ost.)
3330
Činnost registrovaných církví a náb.s. (půjčka na PD rekonstrukce kostela)
3341
Rozhlas a televize (internetová TV)
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)
3392
Zájmová činnost v kultuře (Osvětový dům)
3399
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (SPOZ, Klub důchodců)
3412
Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična, v tom provoz.nákl. 898 tis.)
3419
Ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ, v tom 150 tis.na investice)
3421
Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště U mlýnku)
3612
Bytové hospodářství (1,5 mil.PD Komunit.dům Řepiště)
3613
Nebytové hospodářství (v tom rekonstrukce Společenský dům s rest.U Máně)
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví (provoz hřbitova, příprava míst na pohřbívání)
3635
Územní plánování (pořízení změny ÚP)
3636
Územní rozvoj (RSB, MAS)
3713
Změny technologií vytápění (kotlíkové dotace občanům 5%)
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů (odpadové hospodářství obce)
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostéry udržitelnost)
3744
Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana (sesuv Dolní)
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4222
Veřejně prospěšné práce (technická četa)
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel. (komise SPOZ)
4356
Denní stacionáře
4357
Domovy (příspěvek - domovy důchodců)
4359
Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy pro seniory+sociální služb.)
5512
Požární ochrana dobrovolná část (jednotka JPO 5+hasičárna+SDH Řepiště)
6112
Zastupitelstva obcí
6114
Volby do Parlamentu ČR
6171
Činnost místní správy (obecní úřad, přístavba garáže)
6223
Mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko, Německo)
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění obecního majetku)
6399
Ostatní finanční operace (daň z příjmu za obec)
6402
Finanční vypořádání minulých let (vratky dotací)
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Saldo P + F
schodek
FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

8115
8901

Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - čerpání rezervy z minul.let
Operace z peněž.účtů - hospodářská činnost tělocvična

8000

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Částka v Kč
95 000
4 919 000
970 000
29 000
90 000
4 613 000
20 000
71 000
3 546 000
407 000
1 240 000
100 000
30 000
88 000
218 000
116 000
998 000
445 000
160 000
2 129 000
22 646 000
620 000
333 000
100 000
150 000
100 000
1 317 000
20 000
71 000
250 000
1 955 000
70 000
40 000
100 000
300 000
1 818 000
1 604 000
22 000
2 992 000
100 000
30 000
100 000
1 842 000
4 000
56 868 000
-24 238 000
24 218 000
20 000
24 238 000

Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Důvodem jsou plánované velké investice do obecního majetku
a projektová příprava několika obecních projektů.

Veřejné služby poskytované pro občany obce Řepiště
Služby poskytované přímo na území obce
n Obecní úřad Řepiště
Mírová 178
Tel.: 558 671 925, 558 672 450
E-mail: obec@repiste.eu
Web: http://repiste.eu

n Pošta

Řepiště, Mírová 178
Tel.: 558 671 920
Web (otevírací doba, služby): https://www.postaonline.cz/vyhledani-psc/-/vyhledat/postu
Zajišťuje: Česká pošta s. p. – pobočka Vratimov

n Základní škola a Mateřská škola Řepiště
Mírová 56
Tel.: 558 671 940
E-mail: zs.repiste@seznam.cz
Web: http://www.zsrepiste.cz

!

zde odstřihněte

n Místní knihovna Řepiště (internet pro veřejnost)
(pobočka Městské knihovny Vratimov)
Mírová 178
Tel.: 558 637 136
E-mail: knihovna.repiste@atlas.cz
Web: http://www.knihovna-repiste.cz

n Sběrné místo velkoobjemového odpadu
Místo: Parkoviště u obecního úřadu
Termín: jaro a podzim dle informaci obecního úřadu
Tel.: 558 671 925, 558 672 450 (obecní úřad Řepiště)
Zajišťuje: OZO Ostrava, s. r. o.
Web: http://www.ozoostrava.cz/

n Svoz popelnic a bio odpad

Termín: v různých frekvencích dle individuálních rozhodnutí rodinných domů
Tel: 558 671 925, 558 672 450 (obecní úřad Řepiště)
Zajišťuje: OZO Ostrava, s. r. o.
Web: http://www.ozoostrava.cz/

Služby poskytované mimo území obce

n Matrika

Magistrát Statutárního města Frýdek-Místek, Palackého 115
Odbor vnitřních věcí, oddělení matriky
Tel.: 558 671 118
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz
Web: http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-vnitrnich-veci/
organizacni-struktura/

n Stavební úřad

Městský úřad Vratimov, Frýdecká 853/57
Odbor výstavby a životního prostředí
Tel.: 595 705 911
E-mail: podatelna@vratimov.cz
Web: http://www.vratimov.cz/mesto/mestsky-urad/zamestnanci/

n Finanční úřad

Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208
Tel.: 558 605 111
E-mail: podatelna3207@fs.mfcr.cz
Web: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/
urad-kontakt/3207

n Katastrální úřad

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, T. G. Masaryka 453
Tel.: 558 604 000
E-mail: kp.fmistek@cuzk.cz
Web: http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Frydek-Mistek/Katastralni-pracoviste-Frydek-Mistek.aspx

n Státní pozemkový úřad

Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217
Tel.: 727 956 795
E-mail: frydek.pk@spucr.cz
Web: http://pfcr.cz/kontakty/souhrn-kontaktu-na-kpu-a-pobocky/#kotva8

n Úřad práce

Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek, Na Poříčí 3510
Tel.: 950 113 111
E-mail: posta@fm.mpsv.cz
Web: http: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-mistek

n Celní úřad

Územní pracoviště ve Frýdku-Místku, Slezská 795
Tel.: 558 402 200
E-mail: podatelna57000@cs.mfcr.cz
Web: https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-moravskoslezsky-kraj/Stranky/uzemni-pracoviste-ve-frydku-mistku.aspx

n Okresní správa sociálního zabezpečení

Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Palackého 115
Tel.: 558 604 700
E-mail: posta.fm@cssz.cz
Web: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezsky-kraj/ossz-frydek-mistek.htm

n Policie České republiky

Obvodní oddělení Brušperk, Policejní 195
Tel.: 974 732 701
E-mail: fm.oo.brusperk@pcr.cz
Web: http://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=sm&docid=743&nid=276&num=2

n Okresní soud

Frýdek-Místek, Na Poříčí
Tel.: 558 411 111
E-mail: podatelna@osoud.frm.justice.cz
Web: http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=140&o=130&k=1367

n Spádová nemocnice (zřizovatel Moravskoslezský kraj)
Nemocnice ve Frýdku-Místku, Elišky Krásnohorské 321
Tel.: 558 415 111
E-mail: sekretariat@nemfm.cz
Web: http://www.nemfm.cz/

n Důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání:
112
							 Záchranná služba: 155
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obec Řepiště

Poděkování sponzorům obecního plesu
Vojtěch Zika - autoservis ZIKA
Lucie Volná
Rostislav Mojžíšek
SDH Řepiště
Marcela Foldynová - kadeřnictví Marcelka
Iveta Nytrová - pekárna Miluška

Dále si poděkování zaslouží všichni, kteří se podíleli
na organizaci obecního plesu:
PaedDr. Marie Bednářová, Radek Šrubař, Dalibor
Musálek, Pavel Záruba, Jana Brčicová, Dagmar Hrušková, Marek, Adam, Robin, Bára, Eliška, Linda a v neposlední řadě správcové tělocvičny Pavla Polachová
a Eduard Oslejšek.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Řepiště
Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠ
pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 v čase od 12,00 do 17,00
hodin v budově základní školy. Týká se dětí,
které dovrší do 31. 8. 2017 šestý rok věku.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti
(občanský průkaz). Dítě lze zapsat i v případě, že
se zápisu osobně neúčastní.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad zahájení školní docházky o jeden rok. Na základě této písemné žádosti
rozhodne ředitelka ZŠ o odložení povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Upozorňuji na změnu termínu: žádost o odklad PŠD
musí být doručena škole nejpozději 30.4.2017!
Pokud bude dítěti odložena školní docházka, musí
povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do

mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole.
Na žádost zákonných zástupců lze zapsat
také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od
1. září 2017 do 30. června 2018, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince
2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické
poradny). Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok
věku v době od ledna 2018 do konce června 2018, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také
odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Dítě, které bylo u zápisu v loňském školním roce a byl
mu povolen odklad školní docházky, se již zápisu neúčastní. O jeho přijetí do 1. ročníku již bylo kladně rozhodnuto.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm na
území obce Řepiště.
Mgr. Martina Bastová,
ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště p.o.

Školní družina ZŠ Řepiště na výletě v Polsku
Dne 27.1.2017 jsme s dětmi ze školní družiny navštívili
vzdělávací výstavu modelů z LEGO kostek, která se konala v městě Gliwice. Děti se na výlet hodně těšily a bylo
opravdu na co.
Výstava byla rozdělena na dvě zóny. V první si mohly
děti prohlédnout různé stavby reprezentující starobylou i
moderní architekturu a taktéž interaktivní exponáty – například roboty nebo hudební nástroje. Viděly prvního člověka na Měsíci, scénu pádu berlínské zdi, známé postavy
z filmů i pohádek a mnoho dalšího. V této části expozice
děti nejvíce zaujalo letadlo, které bylo postaveno v reálné
velikosti z miliónu LEGO kostek. Chlapcům samozřejmě
zasvítily oči, jakmile spatřili hvězdný destruktor z filmu
Star Wars. Nesmíme opomenout děvčata, která s velkým
zaujetím sledovala barevný svět pro princeznu vytvořený
z kostek LEGO Friends.
V zóně druhé, nazvané Fun Park, jsme se ocitli v zábavné části, určené pro děti všech věkových kategorii.
Zde se nacházely skluzavky pro auta, oblasti pro budování

velkých staveb, zeď, která umožňovala ,,psaní“ a „malování“ kostkami a mnoho dalších atrakcí. Děti si mohly také
zahrát hry LEGO na PlayStation 4. V této části expozice se
nacházelo také vzdělávací kino, které promítalo filmy ze
světa vědy, např. o zvířatech, robotice a stavbách. Děti si
přivezly z výletu mnoho zážitků a nových informací. Výlet
se vydařil a všem zúčastněným se velice líbil.
Vychovatelka ŠD Renata Erdosová
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017
V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do
MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Nově je
v platnosti nařízení, které stanovuje, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého
roku věku, až do zahájení povinné školní docházky dítěte,
je předškolní vzdělávání povinné. Každému rodiči tímto
vzniká povinnost přihlásit své předškolní dítě do MŠ.
Termíny zápisů do všech MŠ v ČR je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května. Naše MŠ
určila termín zápisu na 11. května od 8,00 - do 16,00 hodin.
Pokud rodič své dítě do MŠ nepřihlásí, poruší zákon a hrozí
mu přestupkové řízení.
Jak bude organizačně probíhat výuka předškolních dětí
a dětí s odklady školní docházky v MŠ?
V zásadě se dá říct, že organizačně bude školní rok
povinného předškolního vzdělávání obdobný jako docházka
do školy.
• Docházka dítěte bude povinná každý pracovní den,
kromě školních prázdnin.
• Zákonný zástupce bude omlouvat nepřítomnost (pozdní
příchod) svého dítěte - pravidla pro omlouvání absence
stanoví školní řád MŠ. Plánovaná absence dítěte mimo
prázdniny – lze jen mimořádně na základě žádosti.
• V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPODu /Orgán sociálně-právní
ochrany dětí/ a se zákonnými zástupci dítěte bude
zahájeno správní řízení.
• Povinná předškolní docházka není zpoplatněna.
• Za určitých podmínek (viz níže) má dítě možnost plnit
povinnou předškolní docházku formou individuálního
vzdělávání - tzn. dítě nemusí docházet do MŠ, vzdělává
se dle instrukcí pedagogů mimo předškolní zařízení
a do MŠ dochází jen na přezkoušení.

Podmínky individuálního vzdělávání
Zákonný zástupce musí podat přihlášku k předškolnímu vzdělávání svého dítě v době zápisu do MŠ a současně
písemně zažádat o individuální vzdělávání. Na základě
doporučení MŠ je dítě vzděláváno v domácím prostředí.
Zákonný zástupce shromažďuje o vzdělávání podklady,
které předkládá při pravidelném přezkoušení.
Individuální vzdělávání může být zrušeno (změněno na
běžnou) jak ze strany zákonných zástupců, tak ze strany
MŠ /např. v případě neuspokojivých výsledků přezkoušení,
či neúčasti na přezkoušení/.
V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ,
ale nemá nárok na účast na akcích či aktivitách školy, ani
na dotovanou stravu.
To jsou jen stručné informace o změnách ve školském
zákoně v oblasti předškolního vzdělávání. Podrobnější
a další informace získáte na schůzce, o které budete včas
informováni.

Pozvánka na přednášku
Pedagogičtí zaměstnanci MŠ Řepiště zvou srdečně
všechny rodiče na již druhou mimořádnou přednášku
známého speciálního pedagoga a personálního poradce

Mgr. JIŘÍHO HALDY
zaměřujícího se na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení. Bude věnován prostor
pro vaše konkrétní otázky z praxe nebo osobního života, na které dostanete jasné a konkrétní odpovědi.
Setkání se koná 6. 3. 2017 od 16.00 – 18.00 hodin
ve třídě Beruška.
Po dobu přednášky nabízíme rodičům hlídání dětí
Jana Nožičková

Policie České republiky informuje
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie
České republiky Brušperk. V rámci služebního obvodu,
který zahrnuje Města Brušperk a Paskov a obce Řepiště,
Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, Policie České republiky prověřovala od 1. 1. 2016
do 31.12.2016 celkem 208 trestných činů, 152 přestupků,
1210 dopravních přestupků a dalších 352 spisů běžné
pořádkové agendy, což je celkem 1922 spisů. U prověřovaných trestných činů je nutné uvést, že z celkového
počtu 208 trestných činů bylo 33 trestných činů odloženo
s odůvodněním, že se trestný čin nestal, popř. odevzdáno
správnímu orgánu s podezřením ze spáchání přestupku.
Lze konstatovat, že již tři roky po sobě dochází k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce 2016 ve srovnání

s rokem 2015 tento pokles činí sice jen 6 %, ale v porovnání s rokem 2014 tento pokles činí již 48 %. Objasnit se
v roce 2016 podařilo téměř 56 % trestných činů.
V samotné obci Řepiště došlo od 1.1.2016 do
31.12.2016 k 9 trestným činům, 42 přestupkům (včetně
19 dopravních přestupků), což v porovnání s rokem 2015
znamená pokles trestné činnosti o 3 trestné činy. Objasnit
se podařilo všechny trestné činy.
U trestných činů obecně převažují majetkové delikty,
zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, zanedbání povinné výživy, trestné činy obecně nebezpečné
a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení
na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu,
drog, maření úředního rozhodnutí, apod.
Za kolektiv OOP Brušperk
npor. Mgr. Kamil Václavík
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Od 7. února do 24. března 2017 budete moci zhlédnout výstavu grafik s názvem Ženy Moravy z pera Lenky
Kocierzové. K této výstavě se uskuteční beseda s paní
Kocierzovou v úterý 28. února v 17:30 hodin. Jste srdečně
zváni. Vstup je zdarma.
V Březnu – měsíci čtenářů se můžete těšit na přednášku s Ing. Marcelou Krčálovou se zajímavým povídáním
o čokoládě - Čokoládování aneb Život s vášní a čokoládou.
Nebude chybět ochutnávka čokolád! Přijďte si poslechnout
něco o historii, výrobě a blahodárných účincích poctivé
čokolády a bobů tentokát ve středu 15. března v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Pro žáky základní školy jsme přichystali akci nazvanou
Deskohraní – Kdo si hraje, nezlobí se zástupcem vydavatelství Piatnik, který vysvětlí a předvede žákům společenské
hry. Některé již máme v knihovně a půjčují se. Akce bude
23. února v knihovně pro 2. a 4. třídu. Veselé tvoření s výrobním družstvem Krabičky si vyzkouší žáci 1. a 3. třídy přímo
ve škole 24. února. V dubnu se žákům představí herečka
Marka Míková se svým vystoupením a také připravujeme
pro žáky školní družiny tzv. Muzikohrátky dne 19. dubna od
13:30 hodin v knihovně.

Myslíme i na děti z mateřské školy a chystáme pro ně
besedu s názvem Největší poklad. Oblíbeným programem
se stal Poledníček, čtení dětem po obědě paní knihovnicí
ve školce jednou měsíčně.
Upozornění čtenářům: v úterý 7. března od 10-12 hodin (odpoledne bude otevřeno) a v pátek 31. března 2017
(celý den) bude knihovna zavřena. Děkujeme za pochopení.
Připomínáme, že si můžete své výpůjčky prodloužit
nejen e-mailem nebo telefonicky, ale i přes internet na
webové stránce knihovny ve Čtenářském kontu, kde uvedete číslo průkazu a tzv. PIN, tj. rok, měsíc a den Vašeho
narození (prvních šest čísel rodného čísla). Více informací
poskytneme v knihovně.
Kontakt:
				
				
				
Půjčovní doba:
				

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, ul. Mírová 178
T: 558 637 136
E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Úterý 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30

Knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová

Zpráva o činnosti SDH Řepiště v roce 2016
Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám v novém
roce popřáli jen to nejlepší a ve stručné podobě Vás seznámili s naší činností v roce 2016.
Mladí hasiči
V roce 2016 pracovalo v kolektivu mladých hasičů
40 dětí, a to ve věku od 6 do 18 let. Ve hře Plamen byla
zapojena 3 družstva - mladší, starší a dorostenci.
Během zimních měsíců jsme se scházeli v tělocvičně,
kde jsme si procvičovali hasičské dovednosti a připravovali
se na jarní kolo hry Plamen. V březnu jsme se pak zúčastnili
okresní soutěže ve Frýdku-Místku v hadicové a uzlové štafetě, kde jsme si po soutěži mohli vyzkoušet cvičný Polygon
a podívat se do garáží HZS FM. 14. května jsme na stadionu
Slezan ve Frýdku-Místku soutěžili ve štafetách požárních
dvojic, štafetě 4 x 60 m a štafetě CTIF. V sobotu 28. května
proběhlo závěrečné kolo hry Plamen v Rychalticích. Družstva
se v posledním kole soutěže poměřovala ve dvou útocích,
a to útoku CTIF, který se řídí mezinárodními pravidly, a požárním útoku s vodou. Po sečtení všech výsledných umístění se
mladší družstvo umístilo na 5. místě z 23 družstev v okrese
a starší družstvo na 6. místě z 28 družstev v okrese.
V letošním roce jsme se také opět s mladými hasiči
zúčastnili soutěží Moravskoslezské ligy MH. Od jara do
podzimu jsme absolvovali 15 kol soutěží v požárním útoku. V kategorii starších žáků jsme získali celkově 6. místo
ze 14. družstev. V kategorii mladších žáků bylo zapojeno
celkově 18 družstev. S vyrovnanými výkony v průběhu
celé sezony jsme se pohybovali v první třetině tabulky
a nakonec se nám podařilo vybojovat 3. místo. Poprvé

jsme tak dokázali s mladšími žáky ukončit ligovou sezonu
na medailové pozici.
Úplný závěr školního roku ovšem patřil již tradičnímu
třídennímu výletu, 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 název,
pokřik a vyrobila si svůj erb. A tak vznikla družstva Moravkáči,
Draci a Krotitelé Pepíčků, která po celou dobu mezi sebou
soutěžila. Během výletu jsme podnikli výšlap na chatu Kotař.
Také jsme si zahráli bojovou hru o poklady a soutěžili jsme
ve vaření kotlíkového 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, jež nás doprovázela
na výletě. Příjemným překvapením bylo osvěžení vodou, která
byla dopravována z vodního zdroje pomocí PS 8.
Dorost
V letošním roce jsme se snažili udržet družstvo dorostu
v akceschopném stavu a celý rok jsme se připravovali na
okresní kolo celoroční činnosti dorostu. Členy družstva byli
Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč
a Jan Kusák. V tomto složení proběhla podzimní příprava
na branný závod, který se konal ve Frýdku-Místku, kde
jsme se umístili na 2. místě.
Do jarního kola jsme tak šli se 2 body. Družstvo posílili
další členové, a to Martin Kaleta a Mirek Kačandy z SDH
Frýdek. Pro případ, že bychom potřebovali náhradníky, doplňovali družstvo při trénincích také mladí hasiči z družstva
starších žáků. Obava, že budeme potřebovat náhradníka,
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se vyplnila, protože při závěrečném tréninku došlo ke zranění jednoho člena, a tak družstvo posílil Ondra Šadibol
z družstva starších žáků. Přes všechny potíže kluci nic nevzdali, zabojovali a uzavřeli sezónu na celkovém 2. místě.
Zastoupení jsme měli také v kategorii dorostenek jednotlivkyň. V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Petra
Polachová, která se umístila v okresním kole na 2. místě.
A v kategorii střední (15-16 let) soutěžila Jana Polachová,
která se umístila v okresním kole na 3. místě.
Do dalšího ročníku celoroční činnosti dorostu vstupujeme pouze v kategorii jednotlivců, kde nás reprezentují
2 členové - Jan Kusák a Jan Matějka. V kategorii dorostenek jednotlivkyň pak soutěží Petra Polachová, která se
umístila v okresním kole na 1. místě v mladší kategorii,
a v kategorii střední Jana Polachová, která se umístila na
2. místě z 10 dorostenek.
Od září se všechny kategorie připravovaly na podzimní
kolo dalšího ročníku hry PLAMEN. Toto kolo hry Plamen
v Závodě požární všestrannosti proběhlo v Pražmě. Starší
družstvo se z 28 družstev umístilo na 10. místě a mladší
družstvo se umístilo na 13. místě z 25 družstev v okrese.
Na tomto místě je třeba také zmínit velký úspěch družstva mladších žáků. Po úspěchu mladšího družstva v MSL
MH bylo pro nás velkou výzvou zúčastnit se noční soutěže
„O Bochořskou sovu“ v Bochoři u Přerova, kde se utkalo
52 družstev mladších žáků z okresu Přerov, Zlín, Ostrava,
Olomouc, Kroměříž, Jihlava a Frýdek-Místek. V půl jedné
v noci s časem 16,10 jsme překvapivě zjistili, že jsme se
umístili na nejvyšší příčce a celou soutěž tak vyhráli.
Na většinu pohárových soutěží s námi také jezdilo i druhé
družstvo mladších žáků, kteří se nenechali zahanbit a srovnávali výsledky svých kamarádů. Důkazem toho, že děti požární
sport baví, je, že se nám na naší soutěži v Řepištích podařilo
zařadit 5 družstev našich mladých hasičů. A to 1 družstvo
starších, 3 družstva z mladší kategorie a družstvo miníků.
Závěrečné poděkování patří především vedoucím Pavle
Polachové, Pepovi a Blance Kukučkovým, Jarkovi Adamusovi a Jendovi Kukučkovi a také instruktorům z řad dorostenců, kteří jsou nápomocni při schůzkách a soutěžích.
Soutěžní družstvo mužů
Soutěžní družstvo fungovalo v počtu 12 členů. V této
sezóně se družstvo zúčastnilo pouze 11 soutěží, protože většina členů družstva byla vytížena v jiných oblastech
(maturita, nové zaměstnání, povinnosti na VŠ). Ale kluci
vzali předsevzaté úkoly statečně a vše se podařilo nakonec
úspěšně skloubit. Asi největším letošním úspěchem byla
obhajoba velkého dřevěného poháru ze soutěže v Horních
Bludovicích, takže jej máme v hasičárně již pět let za sebou.
Soutěžní družstvo velmi děkuje obecnímu úřadu a sponzorům, bez kterých by požární sport provozovat nešel.
Výjezdová jednotka
Uplynulý rok 2016 byl ve znamení dotací. Naše jednotka
se ve spolupráci s obecním úřadem ucházela o dotační
titul na obměnu dopravního automobilu, ve kterém byla
úspěšná, a získala dotaci 450 000 Kč od ministerstva vnitra
a 225 000 Kč z prostředků kraje. Tuto dotaci je třeba proinvestovat do 30. 6. 2017, na čemž se usilovně pracuje. Rov-
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něž se ucházíme o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice
a na přístavbu garáže, kde jsme zatím tak úspěšní nebyli.
Výjezdová jednotka čítá 20 členů, kteří splňují odbornou,
praktickou a zdravotní způsobilost a byli řádně přezkoušeni.
Také byli vyškoleni dva pilaři a jeden řidič skupiny „C“ se
zatím připravuje k závěrečné zkoušce. Rovněž se pravidelně provádí školení a výcviky jednotky dle ročního plánu,
především v dýchací technice, vyškolení členů požárních
asistenčních hlídek, školení řidičů a obsluhy elektrocentrál.
V roce 2016 jsme absolvovali celkem 6 zásahů, z toho
2x odstranění spadlého stromu přes komunikaci a 4x likvidace nebezpečného bodavého hmyzu.
Díky dobré údržbě a spoustě brigádnických hodin věnovaných přípravě techniky jsme opět úspěšně absolvovali
technickou prohlídku s Avií i Tatrou 805. Zásahovým vozidlem Avia DA 12 k zásahům, STK a výcvikům bylo celkově
ujeto 264 km při spotřebě 54 l nafty, to je cca 22 l na
100 km. Tatra 805 najela 110 km při spotřebě 38 l benzínu.
Při zásazích, výcvicích a zkouškách bylo motorovou pilou
odřezáno 5 Mth, kalové čerpadlo Heron běželo 2,5 Mth,
elektrocentrála 2 Mth a PS12 2,5 Mth.
Činnost SDH
V roce 2016 proběhly všechny plánované akce, a to:
hasičský ples, tradiční bowling – o pohár starosty SDH,
stavění máje, cyklistický výlet „Hasičská galuska“, Soutěž
PS 8, kácení máje, výlet mladých hasičů, zakončení soutěžní
sezóny a další. Kromě těchto akcí se sbor podílel na organizačním zajištění některých akcí pořádaných organizacemi
působícími v obci (obecní slavnosti, krmáš, večírek klubu
seniorů, apod.). Mezi další realizované úkoly v roce 2016 můžeme zařadit pořízení projekční techniky pro potřeby sboru,
provedení fyzické inventury majetku SDH a pořízení soupisu
tohoto majetku. Spolupracujeme také s obecním úřadem na
přípravě realizace rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice.
V oblasti preventivně výchovné činnosti byla provedena návštěva jak MŠ, tak ZŠ a instruktáž v tělocvičně jednoduché hasební prostředky, výstroj hasiče k zásahu,
cvičný požární poplach v ZŠ s evakuací. Besedu provedli
Jar. Adamus st., Jar. Adamus ml. a Pavla Polachová. Proběhla také soutěž Požární ochrana očima dětí, do které
se zapojily kolektivy ZŠ, MŠ a kolektiv MH. V okrese pak
byli odměněni tři výtvarníci MŠ a ZŠ a jeden z kolektivu
MH. Další preventivně výchovná činnost byla zaměřena na
osvětu mezi občany, a to formou příspěvku do obecního
zpravodaje se zaměřením na zvýšené nebezpečí v době
extrémního sucha a zimního topného období.
Ke dni 31. 12. 2016 má sbor celkem 84 členů z toho:
18+			44
15-18 let		
6
do 15 let		
34
Ve vyšších orgánech nás zastupují Josef Šnajder
v odborné radě mládeže a Jaromír Adamus st. jako vedoucí
odborné rady prevence a člen VV OSH.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří se na
našem fungování a úspěších podíleli, a to především obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce, dále pak sponzorům,
příznivcům a v neposlední řadě také rodičům, kteří nás na
soutěžích vždy doprovázeli.
SDH Řepiště
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Seniorské okénko
Začátkem letošního roku nám příroda opět ukázala,
kdo má sílu a moc. Mrazivé počasí nás přinutilo zdržovat
se povětšinou doma a přemýšlet, co s případným volným
časem.
Leden je období konání společenských plesů, a tak
jsme si mohli, i my starší, užít tance, ale hlavně se sejít a
pobavit se s přáteli a známými na našem společenském
večírku seniorů v pátek 27.1. 2017. Ten se vydařil, zábava
byla skvělá, k tomu přispěly svým programem i skupina
Jiřinky a muži z Paskova. Jako každoročně jsme měli velkou účast jak domácích, tak i přespolních hostů.

Chtěli bychom poděkovat pracovníkům Obecního úřadu a tělocvičny za pomoc při přípravě našeho večírku, a
také dobrovolným hasičům za příjemnou obsluhu při prodeji občerstvení. Taktéž dík patří paní Jarce z obchodu
za zajištění zákusků.
Poděkování patří i těm, kteří nám věnovali ceny do
tomboly – tj. Pálenice a moštárna p. Mojžíšek, Kadeřnictví
p. Foldynová Marcela, Bowling Rakovec, Lašská pekárna
Řepiště, Zahradnictví – rodina Barákova.
K 31. 12. 2016 má náš klub již 95 členů. Jako každý
rok, tak i letos se budeme snažit připravit pro Vás zajímavý
program, ze kterého si může každý dle svého zájmu vybrat.
Úterý 21. 2. 2017 Klub seniorů Paskov pořádá Pochování basy, na které nás srdečně zvou. Začátek v 15.00 hod.
Zájemci se hlaste u důvěrníků.
Čtvrtek 23. 2. 2017 navštívíme výstavu Korunovačních klenotů v Ostravském muzeu, kde budeme mít příležitost potěšit se skvosty, které nosili panovníci v Asii,
Americe či hlavy afrických kmenů. Odjezd autobusem
č. 81 v 9.36 hod., sraz u muzea 10.15 hod.
Sobota 11. 3. 2017 pro příznivý ohlas pořádáme další
„Čaj o páté“, který však začne již v 16.00 hod. Nezapomeňte si poznamenat!! Vstupné 50 Kč. Hudba a občerstvení
zajištěno. Dobrou náladu si přineste s sebou.
Středa 29. 3. 2017 pro příznivce pěnivého moku jsme
zajistili exkurzi do pivovaru Radegast v Nošovicích. Exkurze bude trvat cca 90 min., pak bude půlhodinová degustace ve věži. Dle počtu účastníků budeme rozděleni
na jednu nebo dvě skupiny. Máme zde možnost si prohlédnout výstavku, či navštívit jejich prodejnu. Při cestě
zpět (okolo 13.00 hod.) půjdeme na menu do restaurace
na Riviéře ve Frýdku-Místku. Autobus nás zde zanechá a
zpět se dopravíme každý sám od Ještěru linkou č. 11 do
Řepišť. Odjezd autobusu 8.45 hod. z Rakovce, 9.00 hod.
od OÚ. Cena exkurze 50 Kč.
Čtvrtek 20. 4. 2017 bowling v Rakovci, sraz ve 13.30 hod.
Pátek 12. 5. 2017 v 15.00 hod. výroční členská schůze
Výbor Klubu seniorů

PTAČÍ CHŘIPKA – INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydává informace k
ptačí chřipce a zásady biologické
bezpečnosti a preventivních opatření v chovech drůbeže. Informativní leták najdete na webových
stránkách obce: www.repiste.eu,v aktuálních informacích pro
občany.
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Nové číslo časopisu Těšínsko přináší mj. poznatky
ke starším dějinám Řepišť
V závěru roku 2016 vyšlo druhé číslo 59. ročníku
časopisu Těšínsko. Na 128 stranách opět přináší poutavé články týkající se minulosti i současnosti Těšínska
a přilehlých oblastí, mj. i obce Řepiště.
Nejnovější číslo přináší čtyři obsáhlé příspěvky renomovaných historiků. Jejich řadu zahajuje druhá a závěrečná část
obsáhlé studie Jana Saheba věnovaná životním osudům
moravského šlechtice Jana Němčického z Němčic, jenž
se na počátku 17. století výrazným způsobem prosadil ve
službách těšínského knížete Adama Václava. Právě Němčický byl v letech 1606–1613 rovněž držitelem statku Řepiště
a vedl hraniční spory s Hynkem Syrakovským z Pěrkova,
držitelem sousedního panství Paskov. Dne 26. srpna 1613
prodal Řepiště Janu ml. Skrbenskému z Hříště. Historik David
Pindur věnoval pozornost frýdeckému rodáku Mons. Ottovi
Furchovi (1916–2002) u příležitosti stoletého výročí od jeho

narození. Nelehké životní osudy tohoto sekretáře apoštolské
administratury v Českém Těšíně, oblíbeného vyučujícího tamějšího gymnázia a posléze těžce zkoušeného politického
vězně 50. let kopírují novodobé dějiny římskokatolické církve
v české části Těšínska ve 20. století.
V rubrice Materiály nalezneme mj. cenný příspěvek
bioložek Jany Glombové a Kateřiny Janové představující
poznatky z výzkumu výskytu obratlovců v údolí Černé
Ostravice. Z kratších příspěvků vybíráme zmapování dlouhé cesty k výstavbě nové Bezručovy chaty KČT na Lysé
hoře, nebo připomínku významného životního jubilea místecké rodačky a frýdlantské výtvarnice Ledy Pešatové.
Toto číslo časopisu je možno zakoupit v pobočkách Muzea Těšínska, elektronicky na adrese michaela.piechova@
muzeumct.cz či telefonicky na čísle 558 761 225 za cenu
100 Kč.

Naši mladí fotbalisté
Sotva skončily zimní prázdniny a děti byly ještě plné
nejen vánočních zážitků, ale i vánočních dobrot, zúčastnili
se naší nejmladší fotbalisté o prvém víkendu roku 2017,
fotbalového klání. Na tradiční turnaj Hlubina Cup 2017, jsme
byli pozváni poprvé. Není se co divit, pořadatel si účastníky
vybírá s ostravského regionu a to na základě výkonnosti.
Sami jsme byli překvapeni zaslanou pozvánkou, vždyť turnaje se pravidelně každoročně účastní přední mládežnické
kluby v regionu. A tak v sobotu 07.01.2017 od 08:00 hod. ve
sportovní hale na Sokolské třídě v Ostravě, se naši nejmladší

setkali v konfrontaci se soupeři celků Hlubiny, Ostravy Jih,
Petřkovic, Třebovic a Klimkovic. Mezi 6-ti celky se hrálo systémem 5+1 a každý s každým. Délka každého zápasu, byla
stanovena na 17. minut. V 8:00 hod. za fanfár znělky Ligy
mistrů nastupovalo 6 týmů na hrací plochu sportovní haly.
Kdo mohl čekat, že si los turnaje zalaškuje a hned
v prvém utkání turnaje proti sobě pošle oba finalisty.
A tak proti sobě stanuly celky Ostrava Jih a TJ Řepiště.
Na obou celcích bylo vidět, že teprve nedávno skončily
vánoční televizní příběhy a mísa od bramborového salá-
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tu ještě nebyla umyta. A tak za stavu 1:1, kdy vyrovnával
V. Matusík, směřovalo utkání k zasloužené remíze. Ale utkání, nakonec rozhodla jedna hrubá chyba v obraně, kdy gól
na 2:1 pro soupeře, jsme si dali skoro sami. Nevím, čím to
bylo, ale po tomto smolném zápase bylo na klucích vidět,
jak je to mrzí. Do druhého utkání, jako by nastoupil jiný tým
Řepišť a soupeř z Klimkovic, se nestačil divit. Od samotného
začátku agresivní napadání soupeře, již na jeho polovině
a nepouštění soupeře do žádných šancí na vlastní polovině.
Takový byl úvod druhého utkání v rámci turnaje Klimkovice
– Řepiště. A branky na sebe nedaly dlouho čekat. V utkání
vstřelil první a druhou branku M. Haft, třetí gól dal V. Matusík
a na konečných 0:4 zakončil opět M. Haft. V rámci třetího
utkání na nás čekali borci pořádajícího oddílu Ostravy Hlubiny. Ti zde měli velmi početné divácké zastoupení, a tak
hlasitá kulisa rozléhající se v uzavřené hale, hnala domácí
za vítězstvím. Ne, že by neměli naši borci žádnou šanci na
vstřelení gólu, ale útočníkům v tomto zápase střelecký prach
zvlhnul a tak, v tomto zápase je nutné vyzdvihnout výkon
obrany a hlavně brankáře O. Zelinky, který předvedl několik
famózních zákroků a podržel tým v rozhodujících chvílích.
Byl to velmi těžký a vyrovnaný zápas, který rozhodla jediná
branka, kterou vstřelil hráč Řepišť M. Chvistek. K čtvrtému
zápasu turnaje, s týmem Třebovic, naši borci nastupovali
již plně koncentrováni. I přesto, že prvně inkasovali, otočili
zápas z 1:0 na 1:3, kdy všechny 3 branky vstřelil M. Haft.
V závěru soupeř korigoval na 2:3 a opět musel ukázat své
umění brankář O. Zelinka. Na konečném skóre 2:3 pro Řepiště, se již nic nezměnilo. V posledním zápasu turnaje,
naši borci nastupovali proti týmu, který byl na tom velice
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technicky dobře a na turnaji byl asi nejtechničtější TJ Petřkovice. Nehledě na skutečnost, že pokud si chtěli hráči Řepišť
uchovat naději na 1. místo v turnaji, museli bezpodmínečně
vyhrát. Ovšem začátek tak vůbec nevypadal. Jako by hráčům Řepišť šance na první místo svazovala nohy. A tak se
nikdo nedivil, že po pár minutách to bylo 2:0 pro Petřkovice.
Až ve druhé polovině utkání, kdy hráči Petřkovic odcházeli
fyzicky, naši borci zapnuli na plný výkon a po brankách
V. Matusíka, M. Chvistka, M. Hafta a O. Šimského otočili
zápas na konečných 2:4. Poté jsme marně doufali na klopýtnutí Ostravy – Jih v zápase s Třebovicemi, kdy i remíza
by nás vyhoupla do čela turnaje, ale po konečných 2:1
pro Ostravu-Jih, rozhodl při vzájemné rovnosti bodů mezi
Řepištěmi a Ostravou – Jih vzájemný zápas. A tak konečná
tabulka turnaje je následující:
1. Ostrava Jih
12 bodů
2. Řepiště
12 bodů
3. Třebovice
9 bodů
4. Hlubina
6 bodů
5. Petřkovice
5 bodů
6. Klimkovice
3 body
Střelci týmu: Matěj Haft - 7, V. Matusík - 3, M. Chvistek - 2, O. Šimský - 1.
Na turnaji reprezentovali: O. Zelinka, O. Šimský,
M. Haft, V. Matusík, V. Svoboda, M. Chvistek, O. Jeřábek,
O. Michna. Tým vedl trenér Zdeněk Svatonský.
Děkujeme za reprezentaci jak oddílu, tak obce a věříme,
že tento úspěšný sportovní vstup do roku 2017 není poslední, a přejeme našim nejmladším fotbalistům plno dalších
úspěchů, nejen na hřišti, ale i ve škole a v osobním životě.

Výsledky Tříkrálové sbírky rok 2017 v Řepištích
V prvních čtrnácti dnech roku
2017 od 1.1.2017- 15.1.2017 nás
opět navštívili koledníci Tříkrálové
sbírky. Vedoucí skupinek se svými
koledníky vykoledovali:
Václav Kožušník
4.632,- Kč
Anna Uhrová
16.205,- Kč
Josef Kukučka
15.473,- Kč

Dárci letošní Tříkrálové sbírky opět ukázali, že jim osudy druhých v nouzi nejsou lhostejné a celkem za rok 2017
v obci Řepiště bylo vykoledováno 36.310,- Kč.
Všem dárcům patří obrovské poděkování, stejně
jako koledníkům a vedoucím skupinek, kteří i přes velké mrazy neváhali za námi vyrazit s koledou a přáním
všeho dobrého do nového roku. Moc děkujeme. 
Obec Řepiště

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše domácnosti
tři králové s koledou a přáním všeho dobrého do nového
roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnácté
a v našem regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek.
V letošním roce se vydalo do ulic celkem 293 kolednických
skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání.
Celkový výtěžek v regionu Frýdek-Místek je
1 962 141,- Kč. U vás v Řepištích koledovaly 3 skupinky
a obsah v pokladničkách činí 36 310,- Kč.
Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše
služby. „Finance využijeme při opravách a úpravách v Domě
pokojného stáří, v Oáze pokoje, nakoupíme nové pomůcky

pro Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpoříme rozvoj
služeb pro seniory a nemocné i pro děti a mládež a mnoho
dalšího“, sdělil Martin Hořínek, ředitel frýdeckomístecké
Charity. Kompletní záměry využití výtěžku najdete na našich webových stránkách.
„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem
koledníků a jejich doprovodu, kteří bez ohledu na mrazy
a sněhovou nadílku vyrazili ven, stejně jako štědrým dárcům“, uzavírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Renáta Mecová,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charity Frýdek-Místek
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POSKYTUJEME PODPORU DOSPĚLÝM LIDEM S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM:














Při péči o domácnost – můžeme Vám pomoci zvládat např. hospodaření s penězi,
nákupy, ovládání domácích spotřebičů, vyřízení jednotlivých příspěvků na úřadech,
sestavení jednoduchého jídelníčku a vaření, úklid domácnosti a péči o oděvy.

Při hledání zaměstnání a podpory v zaměstnání – pomůžeme Vám sepsat životopis,
připravit se na pracovní pohovor, najít zaměstnání; doporučíme Vám, jak hovořit
se zaměstnavatelem či kolegy, pomůžeme Vám nacvičit si cestu do práce nebo vyřídit
různé formality spojené s prací (Úřad práce, lékařské vyšetření).
Při plánování volného času a režimu dne – společně sestavíme režim dne nebo
najdeme možnosti aktivit, které ve Frýdku-Místku můžete využít.
Při přechodu z hospitalizace – můžeme Vás doprovodit z hospitalizace do místa
bydliště a pomoci Vám zvládnout návrat domů.
Při samostatném pohybu – můžeme Vám pomoci zorientovat se ve Frýdku-Místku,
obnovit si návyky v cestování autobusem, vlakem. Nabízíme doprovody do zaměstnání,
na nákup, do nemocnice či k lékaři.
Při porozumění nemoci - společně si popovídáme o Vaší nemoci, jejích projevech a
omezeních, která přináší do života.
Při péči o děti a další členy v domácnosti – společně sestavíme jídelníček a postup,
jak správně o děti pečovat, pomůžeme Vám zajistit příspěvky, na které máte nárok,
poskytneme podporu při vstupu dítěte do školského zařízení, nalezneme možnosti
vhodného trávení volného času s dětmi.

KDE A KDY NÁS NAJDETE:





Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty).
v blízkosti autobusové zastávky linky 1, 2 „Nový byt“.
Pondělí až pátek: 8:00 - 15:00 hodin, stř eda 15:00 - 18:00 hodin (pro objednané)
V případě vaší potřeby Vás navštívíme doma anebo si můžeme domluvit schůzku na
místě, které si sami zvolíte.

Služba je BEZPLATNÁ!
KONTAKT:

Tel.: 732 449 204, 731 759 039
E-mail: zoom@char itafm.cz
Web: www.char itafm.cz/zoom
Facebook: Ter énní služba ZOOM
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Poděkování paní Ireně Matějkové
Za Moravkoslezskou Sinfoniettu bych chtěl poděkovat paní Ireně Matějkové za vynikající občerstvení pro náš
orchestr, které připravila na Novoroční koncert 22. 1. 2017. Velmi si tohoto krásného gesta vážíme.
Mgr. art Jan Soukup

Města a obce Regionu Slezská brána nakoupily energie
na roky 2017 a 2018 na komoditní burze
Sedm měst a obcí Regionu Slezská brána nakoupila
elektřinu a zemní plyn na rok 2017 a 2018 na Komoditní
burze Praha a. s., a to přes zprostředkovatele (dohodce),
společnost eCENTRE, a.s.
Díky burzovním obchodům ušetří zapojená města
a obce v příštích dvou letech na elektřině 428 tisíc korun
(9,07%), na zemním plynu 1,97 milionu korun (27,58 %).
Města Šenov, Paskov, Vratimov a obce Řepiště, Sedliště, Žabeň a Václavovice tak společně se svými organizacemi ušetří na energiích v následujících letech dohromady

přes 2,4 milionů korun, které mohou využít na jiné účely
např. na podporu rozvoje svého města či obce.
Oba burzovní obchody byly uzavřeny a společným
příštím dodavatelem energií pro zapojená města a obce
Regionu Slezská brána se stala společnost One Energy
& One Mobile a.s.
„S výsledkem burzovních obchodů na Komoditní burze
Praha a. s. jsme spokojeni. Opět se nám potvrdilo, že díky
sdružené poptávce a společnému nákupu energií dosahujeme
lepších výsledků, než kdybychom postupovali jednotlivě.“
uvedl Petr Baďura, předseda DSO Region Slezská brána

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

Poděkování obci Řepiště
V roce 2016 organizace Dům dětí a mládeže Vratimov
získala finanční dotaci ve výši 40 000 Kč. Finanční prostředky byly použity na uspořádání příležitostných akcí
a zakoupení pom ponů pro mažoretky.
V měsíci únoru a květnu proběhly turnaje badmintonu
pro děti v tělocvičně Řepiště. 13. února 2016 se zúčastnilo
71 účastníků ve třech kategoriích. V kategorii A se zaregistrovalo 27 hráčů (14 týmů) nejmladších mladých badmintonistů. V kategorii B jsme mohli sledovat 22 hráčů (11 týmů)
středně výkonnostní třídy. A ti nejzkušenější hráli v kategorii
C a bylo na kurtech rovněž 22 hráčů (11 týmů). V neděli
15. května hrálo v řepišťské hale rekordních 100 mladých
nadějných badmintonistů turnaj pro děti a mládež. Hrálo
se ve stejných kategoriích jako v únoru: A – začátečníci,
B – mírně pokročilí, C – pokročilí.
V červnu jsme pro děti základní školy připravili výlet,
v rámci kterého poznávali obec Sedliště. Ráno jsme
odjížděli objednaným autobusem do Sedlišť, kde jsme
u knihovny vyzvedli pí Ruskovou, která se nám věnovala
celé dopoledne. Výlet začal u studánky Hájek, která je na
hranici katastru obce Frýdek-Místek a Sedliště. Pokračovali jsme pěšky na Bezručovou vyhlídku. Dále nás autobus
převezl zpět do Sedlišť, kde jsme si prohlédli dřevěný kostel Všech svatých a muzeum Lašská jizba, kde proběhla
krátká beseda s místostarostou Romanem Mokrošem. Za

odměnu byl oběd v místní restauraci. Počasí nám přálo,
a proto jsme na základě domluvy využili venkovní hřiště
základní školy Sedliště, která nám zapůjčila i sportovní
vybavení. Pro účastníky byl výlet bezplatný.
Na konci měsíce června proběhla poprvé v obci akce
„Hurá prázdniny“ ve spolupráci s SDH Řepiště – pí Polachovou. Setkala se s kladným ohlasem u veřejnosti. Oslovili
jsme místní družinu, která přišla na začátek akce. Pro děti
byly připraveny dovednostní i vědomostní úkoly. Cílem
akce bylo dětem připomenout hrozící nebezpečí, která je
čekají během prázdnin a oživit, jak se chovat v nebezpečných situacích.
Nový školní rok jsme zahájili akcí „Zastávka – volný
čas“, která probíhá tradičně v měsíci září. Pro veřejnost
byly připraveny stanoviště, na kterých byli vedoucí zájmových útvaru, kteří měli připraveny úkoly v rámci svého
kroužku. Za splnění všech úkolů děti dostaly malou odměnu. Akce každoročně plní svůj cíl. Veřejnosti předáváme
informace o plánované zájmové činnosti v obci Řepiště
a dále je tu jedinečná příležitost osobně poznat vedoucí
kroužků.
Děkujeme jménem dětí a široké veřejnosti za finanční
příspěvek v roce 2016 a těšíme se na další spolupráci
v roce 2017.
za DDM Renáta Míčková
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na ceny přispěla firma:

a Obec Řepiště
pořádají

BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI od 8 do 17 let ČTYŘHRY

v sobotu 25. února 2017
tělocvična Řepiště
Prezence: 8:45 -

9:00 kategorie A

Prezence: 11:45 - 12:00 kategorie B
Prezence: 13:45 - 14:00 kategorie C
podrobnosti o kategoriích v propozicích
Předpokládaný konec: 12:00 a 14:00 a 16:00

Startovné : 50 Kč/hráč
V ceně: pitný režim, poplatek DDM

TERMÍN REGISTRACE DO ČTVRTKU 23. 2. 2017.
Bližší informace: Marcela Grácová tel.: 739 201 077, 596 732 333
m.gracova@ddmvratimov.cz
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Volná místa v kroužcích 2. pololetí šk. roku 2016/2017
pobočka ŘEPIŠTĚ
(uvedené zápisné je od února do května)

Míčové hry		
STŘEDA 14:30 – 15:20	
cena 600 Kč
- Věra Pacíková
velká tělocvična Řepiště
Zlepšování tělesné kondice, osvojování pravidel her
a potřebných taktických dovedností. Hry, soutěže...

Mažoretky ŽÍŽALKY
ČTVRTEK 16:00 – 16:50	
cena 650 Kč
- Aneta Susová
velká tělocvična Řepiště
Mažoretky, pohybová průprava, práce s hůlkou.

Podrobnější informace o kroužcích naleznete na www.ddmvratimov.cz
Pozn. Uvedené kroužky můžete nezávazně 1x navštívit. Po dohodě s vedoucím kroužku přihlaste své dítě
osobně v recepci DDM, telefonicky, e-mailem nebo on-line.

KALENDÁŘ AKCÍ
25. 2. 		

Turnaj BADMINTON pro děti - tělocvična Řepiště

9. 4.			

GALA PŘEHLÍDKA poboček - kino Panorama Paskov

									

- přehlídka kroužků Řepiště, Paskov, Žabeň, Sviadnov

13. 4. – 14. 4.
Výlet do PRAHY			
- velikonoční prázdniny. Poznáváme Prahu trochu jinak.
									- pouze pro přihlášené
Podrobnější informace o akcích naleznete na www.ddmvratimov.cz

Poděkování
Děkujeme DDM Vratimov za akci Ledová Praha, uskutečněnou 3. - 5. 2. 2017, která přinesla jejím účastníkům
spoustu krásných zážitků.
Hana a Jan Kukučkovi

Činnost ZO Paskov v roce 2016

Letošní jaro nám včelařům poskytlo mnohem více
důvodů k radosti než to loňské. Ztráty sice byly, avšak
o mnoho menší. Z celkových 306 zazimovaných včelstev
jich do 1. května 2016 přezimovalo 282, tj. plných 92 %.
Protože včelstva vyzimovala dobře a bylo jich víc než
loni, mohla rychle nabrat sílu a využít jarní snůšku. Počasí
se však během roku chovalo trochu umanutě, ať už šlo
o sucho či déšť, a to se pak odrazilo i v celkové snůšce.

Přesto přese všechno však snad můžeme být spokojeni.
Pestrá byla také naše spolková činnost. V dubnu se
nám podařilo změnit status naší základní organizace na
pobočný spolek, jak si to žádá nový občanský zákoník.
15. května se na včelařské chatě konala pravidelná jarní
brigáda, na níž jsme uklízeli a čistili interiér i okolí chaty.
V měsíci červnu pak máme v plánu tradiční smažení vaječiny, které se však letos z důvodu nepříznivého počasí
nekonalo. V neposlední řadě jsme též za pomoci dotací
nakoupili pro členy 30 včelích matek.
Největší letošní práce nás však čekala po prázdninách.
Už v loňském roce jsme měli v úmyslu zpevnit svah nad
včelařskou chatou a zabránit tak její destrukci. Tyto práce byly naplněny až letos. Ve dnech 9. – 11. 9. se konaly
přípravné výkopové práce a 13. 10. samotná betonáž. Poděkování za bezvadné zvládnutí zaslouží především přítel
M. Andrýsek, O. Bartoš a O. Golka, stejně jako všichni,
kteří se této důležité akce aktivně zúčastnili.
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Jubilanti
Blahopřejeme jubilantům
v měsících březen - duben
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví,
štěstí a životní pohody.

Březen
Liduše Horáková

Květoslava Molatová

Zdeňka Jedličková

Zdeňka Škopková

Anděla Slížková

Josef Kaloč

Dagmar Chlupatá

Bohumila Fluxová

Milada Štefková

Jiří Pavlok

Jaroslava Konečná

Marie Sojková

Dáša Rárová

www.REPISTE.eu

Naše organizace se také prezentovala na Dnech
Žabně, kde byl předveden skleněný průhledný úl a med
k ochutnání, a na přednášce přítele Sedlaczka v MŠ Beruška ve Frýdku-Místku.
Tradiční posezení na konci roku se pak konalo až
6. 1. 2017 v restauraci Balkán.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a podzim
se konaly mimořádné členské schůze (na jaře výroční a na
podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství).
K 31. 12. 2016 měla naše organizace 37 členů a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. Během roku jsme přijali
do našich řad 4 nové členy, 2 naopak ve včelaření už nepokračují. K 1. 5. 2016 jsme obhospodařovali 282 včelstev,
k 1. 9. 2016 pak 339. Vyprodukovali jsme 3 581,5 kg medu
a 142,8 kg vosku, vychovali 105 včelích matek (vč. nečlena).
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou
nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují
a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Statistika evidence obyvatel
za rok 2016
Počet obyvatel k 1.1.2017 – 1836

Duben
Rudolf Blahuta

Petr Viktora

Úmrtí 17 občanů – 11 žen, 6 mužů

Jana Kusáková

David Viktora

Narodilo se 22 dětí – 10 dívek a 12 chlapců

Radek Pastrňák

Jana Brčicová

Anna Čelinská

Radana Garnolová

Jáchym Guřan

Zdenek Šodek

Stěhování:
				
				

- přihlášeno 80 občanů (23 žen,
13 mužů, 21 chlapců, 23 dívek,
z toho 22 narození)

Jaroslav Kysela

Jaromír Adamus

				
				

- odhlášeno 59 občanů (31 žen,
21 mužů, 3 chlapci, 4 dívky,
z toho 17 úmrtí)

••

Narodili se:

Sára Dušková, Tomáš Bednář,
Nela Bajzíková – prosinec

••

Rozloučili jsme se
se zesnulými:
Blažena Hrdá – prosinec
Jaromír Vašíček, Alena Sitková,
Drahomír Kroviář – leden
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VÝVOZ SEPTIKŮ
A ŽUMP – 8 m³
Fa Ivan Buš
Na Hermaně 301/16, 739 32 Vratimov
E-mail: muj.cuc@seznam.cz
Mob.: 792 304 517
Po dohodě SO + NE
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Nové občanské průkazy

RADEK CHALUPA

OPRAVY SEKAČEK, MOTOROVÝCH
PIL, TRAKTORKŮ, RIDERŮ,
KŘOVINOŘEZŮ, BROUŠENÍ ŘETĚZŮ,
ŽACÍCH NOŽŮ
Traktorek odvezu, opravím a přivezu

Přední strana

Zadní strana (bez čipu)

Zadní strana (s čipem)

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem
nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm
(velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis
držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze
poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na
zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický podpis (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak
stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za
který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.
Mezi volitelné údaje patří rodinný stav, registrované partnerství a titul. Řešeno je
i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu.
Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo
druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě
zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky
„ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“.
Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si
občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn
název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno
a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“).
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny
zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let
věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu.
Správní poplatek se vybírá za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, nebo
zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč, dále za vydání občanského
průkazu z důvodu zápisu titulu anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době
delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu ve výši
200 Kč a za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský
průkaz s čipem se platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod
vydání.

Sedliště 490

vedle hlavní cesty směr Kaňovice
Tel: 603 198 240
e-mail: rchfm@seznam.cz

Dětský domov
bl. M. A. Kratochvílové,
Řepiště

Lipová 222, 739 32 Řepiště,
IČ 703 05 196
_________________________________________

Dětský domov rodinného typu
v Řepišti přijme sekretářku - administrativní a spisovou pracovnici
na HPP. Příjemné pracovní prostředí,
malý kolektiv.

Požadované minimální vzdělání střední škola ekonomického směru,
minimální praxe 5let, zkušenosti
s účetnictvím vítány. Praxe ve školství
výhodou.
Životopis a motivační dopis
prosím zasílejte na e-mail:
rfilatova@ddrepiste.cz

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou.

Pro provoz Dětského domova
v Řepišti přijmeme uklízečku/pomocnou sílu na zkrácený úvazek
20 hod./týdně. Ranní směny po-pá
80 kč/hod. Příjemné pracovní prostředí, malý kolektiv.

Své nabídky zasílejte na email:
rfilatova@ddrepiste.cz nebo volejte
na tel. 731604047.
Bc. Renáta Filatova
Ředitelka DD
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KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ
MONTÁŽE PLOTŮ NA KLÍČ

• VÝROBA: Zábradlí (balkóny, schody),
brány, branky, plotové dílce.

• MONTÁŽE: Pletivové ploty, svařované,
betonové, branky a brány.

• PĚSTUJEME: Thuje na živé ploty
– na přání i s výsadbou.

• Dodáváme GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz

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

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od
1. července.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro
vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 26 000 lékaři a zdravotnickými
zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména
o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme
i tu nejmodernější a nejdražší
zdravotní péči. Nabízíme spoustu
zajímavých a výhodných bonusů pro
celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova
na www.211.cz

www.zpmvcr.cz
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obec Řepiště

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Dřevěné, hranaté brikety RUF, bukové
za cenu 48,‐ Kč/10 kg

Vynikající výhřevnost, minimální popelnatost, dobrá skladovatelnost
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538, e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení PÁRTY STANY
o rozměrech 6 x 12 m, 6 x 8 m, vhodné na rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce
Více informací:

BT ‐ MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel. 605119538, e‐mail: tomas.brenek@tiscali.cz
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XI. ročník závodu ve slalomu
„O pohár starosty“
KDY ?		

18.2.2017 – sobota

KDE ?

sjezdovka Zlatník

V KOLIK? start v 10.00 hodin
Pro zájemce je zajištěna autobusová doprava. Odjezd v 8.30 hodin od Obecního úřadu
v Řepištích, cena 100,- Kč /osoba, děti do 15 let 50,- Kč.
Účast na závodě potvrďte do 17. 2. 2017 na obecním úřadě, startovné 100,- Kč,
děti do 15 let 50,- Kč. Rozlosování startovních čísel proběhne v pátek 17. 2. 2017
v 18.00 hodin v tělocvičně.
Na všechny lyžaře i diváky se moc těšíme!!!
Srdečně zve Sportovní a kulturní komise Obce Řepiště

„BĚŽKY NEBO PĚŠKY“
V letošním roce nám zima dopřává bohatou sněhovou nadílku,
a proto vás zveme na společný okruh Řepištěmi na běžkách nebo pěšky.

Sejdeme se v sobotu 25. února 2017
ve 14.00 hodin u kapličky sv. Floriána
a projdeme nebo projedeme vyznačenou trasu,
která bude ukončena v restauraci Balkán.
Těší se na vás
Majka, Jarka, Lucka, Radek,
Pavel a Dája – sportovní
a kulturní komise
obce Řepiště .
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