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ZASTUPITELSTVO OBCE

204. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Tomáše Břenka a pana Miroslava Lyčku a ověřovateli 
zápisu paní Kateřinu Gemrotovou a pana Jana Schön-
wäldera.

205. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 6. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Hospodaření obce k 31.8.2015,
6. Usnesení rady obce,
7. Kanalizace a  ČOV Řepiště – stav přípravy 

projektu,
8. Realizace investičních projektů obce,
9. Převody pozemků do majetku obce,
10. Návrhy na pořízení změny Územního plánu 

Řepiště,
11. Jmenování kronikáře obce Řepiště,
12. Region Slezská brána,
13. MAS Slezská brána z.s.p.o., realizace Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Slezská brána 2014+ na území obce,

14. Různé,
15. Rozpočtové opatření č. 3/2015,
16. Závěr.

206. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 5. zasedání zastupitel-
stva obce ze dne  10.6.2015.

207. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 8.9.2015.

208. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 31.8.2015.

209. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospo-
daření obce k 31. 8. 2015:

 Příjmy celkem    18.135.178,65 Kč (67,27 %),
 Výdaje celkem  14.270.510,81 Kč (45,32 %),
 Saldo (přebytek)   3.864.667,84 Kč.
210. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhod-

nutí rady obce v období červen - září 2015.
211. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 

o stavu projektových a přípravných prací a  jednání 
v majetkoprávních záležitostech pozemků v souvislosti 
se záměrem vybudování splaškové kanalizace a ČOV.

212. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování 
komplexní Finanční a ekonomické analýzy na realizaci 
projektu výstavby splaškové kanalizace a ČOV.

213. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje možné úpravy 
vzorové smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníky dotčenými 
stavbou „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a Obcí 
Řepiště jako budoucím oprávněným spočívající v kon-
krétním upřesnění technických podmínek ve smlouvě 

dle individuálních požadavků vlastníků pozemků, za 
kterých bude možné uzavřít služebnost.

214. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje možné úpravy 
vzorové smlouvy o právu provést stavbu inženýrské 
sítě mezi vlastníky dotčenými stavbou „Kanalizace 
a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a Obcí Řepiště jako staveb-
níkem spočívající v konkrétním upřesnění technických 
podmínek ve smlouvě dle individuálních požadavků 
vlastníků pozemků, za kterých bude možné realizovat 
stavbu.

215. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí přidělení 
dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2015 na projekt „Rekon-
strukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích“, 
celkové náklady 708.000,- Kč, schválená dotace 
250.000,- Kč, realizace do 30. 6. 2016.

216. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci z Programu na podporu přípravy projektové 
dokumentace 2015 na Moravskoslezský kraj na pro-
jektovou přípravu vybraného projektu, max. dotace 
75%  max. 500 tis. Kč uznatelných nákladů, realizace 
do 30. 6. 2017.

217. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu 
o dílo – Závaznou objednávku č. 451/7332/2015 na 
provedení stavby „Řepiště – lokalita Z 26, prodloužení 
vodovodu, se společností Severomoravské vodovody 
a  kanalizace Ostrava a.s. s  cenou 80.000,- Kč bez 
DPH, tj. 96.800,- Kč vč. DPH, termín dokončení díla 
do 30.9.2015.

218. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí in-
formaci o  realizaci akce „Dětské hřiště U  Mlýnku“, 
smlouva o dílo uzavřená s vítězem výběrového řízení 
společností TR Antoš s.r.o., Turnov, celkové náklady 
569.995,- Kč vč. DPH, realizace do 15.12.2015, roz-
hodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR dosud nevydáno.

219. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí úpravu 
žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a roz-
voje venkova 2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj 
ČR na projekt „Obnova centrálního kříže v Řepištích“, 
celkové náklady 167.872,- Kč, požadovaná dotace 
117.510,- Kč,-, realizace do 31.12.2015, a  registraci 
akce v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

220. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace 
na projekt „Obnova centrálního kříže v  Řepištích“ 
a pověřuje starostu doplnit podklady pro rozhodnutí  
o poskytnutí dotace ve stanoveném termínu.

221. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků 
parc.č. 1505 ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 557 m2 k.ú. a obec Řepiště a parc.č. 1508/41 orná 
půda o výměře 153 m2 k.ú. a obec Řepiště odděleného 
geometrickým  plánem č. 1126-31/2015 vyhotoveném 
Lenkou Karasovou, ověřeným dne 1.6.2015 pod č. 
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29/2015, stejnopis ověřený Ing. Zdeňkem Hlisnikem 
dne 15.6.2015 pod č. 32/2015, včetně všech součástí 
a příslušenství, od prodávajících …., ve společném 
jmění manželů, za sjednanou celkovou kupní cenu 
49.700,- Kč, a úhradu nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě 
kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemky jsou 
kupovány ve veřejném zájmu pro budoucí komunikaci 
dle platného Územního plánu Řepiště.

222. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru po-
zemku parc.č. 1508/40 orná půda o výměře 209 m2 k.ú. 
a obec Řepiště odděleného geometrickým  plánem 
č. 1126-31/2015 vyhotoveném Lenkou Karasovou, 
ověřeným dne 1.6.2015 pod č. 29/2015, stejnopis 
ověřený Ing. Zdeňkem Hlisnikem dne 15.6.2015 pod 
č. 32/2015, včetně všech součástí a příslušenství, od 
dárců …., ve společném jmění manželů, a  úhradu 
nákladů spojených s  podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí, na základě darovací smlouvy 
o  převodu vlastnictví k  nemovité věci; pozemek je 
přijímán ve veřejném zájmu pro budoucí komunikaci 
dle platného Územního plánu Řepiště.

223. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. 1508/42 trvalý travní porost o výměře 189 m2 
k.ú. a obec Řepiště, odděleného geometrickým  plá-
nem č. 1126-31/2015 vyhotoveném Lenkou Karasovou, 
ověřeným dne 1.6.2015 pod č. 29/2015, stejnopis 
ověřený Ing. Zdeňkem Hlisnikem dne 15.6.2015 pod 
č. 32/2015, včetně všech součástí a příslušenství, od 
prodávajících …., ve společném jmění manželů, za 
sjednanou celkovou kupní cenu 13.230,- Kč, a úhradu 
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do ka-
tastru nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci; pozemek je kupován ve veřejném zájmu 
pro budoucí komunikaci dle platného Územního plánu 
Řepiště.

224. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. 1508/43 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 30 m2 k.ú. a  obec Řepiště, odděleného 
geometrickým  plánem č. 1126-31/2015 vyhotoveném 
Lenkou Karasovou, ověřeným dne 1.6.2015 pod č. 
29/20015, stejnopis ověřený Ing. Zdeňkem Hlisnikem 
dne 15.6.2015 pod č. 32/2015, včetně všech součástí 
a příslušenství, od prodávajících …., ve společném 
jmění manželů, podíl ½, …., ve společném jmění 
manželů, podíl ½, za sjednanou celkovou kupní cenu 
2.100,- Kč, a úhradu nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě 
kupní smlouvy o  koupi nemovité věci; pozemek je 
kupován ve veřejném zájmu pro budoucí komunikaci 
dle platného Územního plánu Řepiště.

225. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků 
parc.č. 1510/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 127 m2 k.ú. a obec Řepiště,  parc.č. 1512/5 
trvalý travní porost o výměře 60 m2 k.ú. a obec Řepi-
ště a parc.č. 1508/44 trvalý travní porost o výměře 46 
m2 k.ú. a obec Řepiště, odděleného geometrickým  
plánem č. 1126-31/2015 vyhotoveném Lenkou Karaso-
vou, ověřeným dne 1.6.2015 pod č. 29/2015, stejnopis 

ověřený Ing. Zdeňkem Hlisnikem dne 15.6.2015 pod 
č. 32/2015, včetně všech součástí a příslušenství, od 
prodávajícího …., za sjednanou celkovou kupní cenu 
18.110,- Kč, a úhradu nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě 
kupní smlouvy o koupi nemovité věci; pozemky jsou 
kupovány ve veřejném zájmu pro budoucí komunikaci 
dle platného Územního plánu Řepiště.

226. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
připravit pravidla pro převody pozemků pod místními 
komunikacemi do majetku obce a pravidla spolupo-
dílení obce na nákladech na budování infrastruktury 
pro plochy určené pro výstavbu rodinných domů.

227. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stanovis-
ko pořizovatele Územního plánu Řepiště Magistrátu 
města Frýdku-Místku, které nedoporučuje v současné 
době pořizovat změnu Územního plánu Řepiště, která 
by vymezovala nové zastavitelné plochy.

228. Zastupitelstvo obce Řepiště na základě posouzení 
podaných žádostí o změnu Územního plánu Řepiš-
tě v období od 1.6.2014 do 30.5.2015, skutečnosti, 
že v  současné době není potřeba vymezovat nové 
zastavitelné plochy pro dostatek již vymezených za-
stavitelných ploch, a stanoviska pořizovatele schva-
luje rozhodnutí nepořizovat změnu Územního plánu 
Řepiště.

229. Zastupitelstvo obce Řepiště jmenuje kronikáře obce 
Řepiště pana Mgr. Jana Kukučku s  účinnosti od 
r. 2015.

230. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr Regionu 
Slezská brána ve věci regionálního vysílání společnosti 
LOCAL TV PLUS, spol. s r.o. a vyjadřuje zájem obce 
Řepiště se k uvedenému projektu připojit.

231. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z Regionu Slezská brána.

232. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informa-
ce z valné hromady MAS Slezská brána, z.s., ze dne 
21.7.2015 a programového výboru MAS Slezská brána, 
z.s. ze dne 21.7.2015.

233. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí, že Obec 
Řepiště zastoupená Rostislavem Kožušníkem, starostou 
obce, byla zvolena členem programového výboru a zá-
roveň že byla zvolena členy programového výboru před-
sedou programového výboru MAS Slezská brána, z.s.

234. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s  realizací 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Slezská brána na programové období 2014+ na svém 
správním území.

235. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z MAS Slezská brána, z.s..

236. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje individuální 
dotaci spolku TJ Řepiště na čištění a  zapískování 
kurtů u  tělocvičny ve výši 54.260,- Kč na základě 
žádosti a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D14/2015.

237. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodat-
ku č. 2 ke smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D9/2014 se spolkem TJ Řepiště na 
investiční akce ve výši 150.000,- Kč, kterým se pro-
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dlužuje použití poskytnuté dotace nově do 31.12.2016 
na základě individuální žádosti.

238. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje individuální do-
taci církevní právnické osobě Římskokatolická farnost 
Vratimov na předprojektovou přípravu rekonstrukce 
kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích a na poří-
zení nového katafalku pro pohřby ve výši 33.500,- Kč 
na základě žádosti a veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D15/2015.

239. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o možnosti spolupráce s Norskem, o hledání 
norského partnera a  o možnostech tzv. Norských 
fondů z hlediska fi nancování projektů.

240. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje individuální 
dotaci spolku Strom života, Nový Jičín, zastoupené 
pobočným spolkem pro Moravskoslezský kraj Andělé 
Stromu života, Nový Jičín,  na nákup zdravotnické 
pomůcky ve výši 3.910,- Kč na základě žádosti a ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D16/2015.

241. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí fi nanč-
ního daru ve výši 2.000,- Kč určeného na zřízení Baby-
Boxu v Třinci na základě darovací smlouvy se sdružením 
BabyBox pro odložené děti – STATIM, z.s., se sídlem Pod 
Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891, č.ú. 
26116319/0800 a pověřuje starostu zajištěním převodu 
fi nančního daru na výše uvedený účet.

242. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informa-
ce z Euroregionu Beskydy a skutečnost, že starosta 
obce Řepiště pan Rostislav Kožušník byl jako místo-
předseda svazku obcí Region Slezská brána zvolen 
do valného shromáždění a dále jako člen představen-
stva Regionu Beskydy.

243. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí o poskytnutí dotace č. 834/56/7.1.1/2015 pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská 
škola Řepiště, se sídlem Mírová 56, 739 31  Řepiště, 
IČ: 75029278, ve výzvě č. 56 OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, PO 1 Počáteční vzdělávání, OP 1.1 
– Zvyšování kvality ve vzdělávání, šablony – čtenářské 
dílny, zahraniční jazykový kurs pro učitele, zahraniční 
jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky, dotace ve výši 
100% celkových nákladů, tj. 517.410,- Kč, termín reali-

zace od 1.7. do 31.12.2015, dotace je poskytována jako 
tzv. průtoková, tzn. prostřednictvím rozpočtu obce.

244. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem ne-
bytových prostor na parc.č. 764/8 k.ú. a obec Řepiště 
v budově tělocvičny č.p. 555 na ul. Mírová v Řepištích 
na základě vyhlášeného záměru zveřejněného dne 
24.8.2015, termín pronájmu od 5.10.2015 do 19.6.2016 
za sjednaných podmínek nájemci organizaci Rytmic 
Dětem, o.p.s., IČ: 01718851, za účelem zájmové čin-
nosti dětí a mládeže na základě smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor.

245. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje ukončení 
pronájmu nebytových prostor v budově Osvětového 
domu č.p. 302 na ul. Mírové na základě smlouvy 
o pronájmu ze dne 16.4.2003 s paní Dagmarou Hruš-
kovou dohodou ke dni 31.10.2015.

246. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s  rozšířením 
odvalu D severním směrem v souladu s projektovou 
dokumentací DÚR zpracovanou společností AWT 
Rekultivace z 4/2015 s podmínkou, že stavba bude 
v  souladu s  Územním plánem Řepiště vydaném 
v r. 2010.

247. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
zpracování dopravně bezpečnostní studie úprav prů-
tahu silnice II/477 přes obec Řepiště zpracovávanou 
společností UDI Morava s.r.o., Ostrava.

248. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 3/2015 dle přílohy, zvýšení příjmů 
rozpočtu o  708.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 361.000,- Kč, přebytek ve výši 347.000,- Kč bude 
použit ke snížení ztráty rozpočtu kryté rezervou obce 
z předchozích let (změnou stavu prostředků na účtech 
obce), které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem     30.338.000,- Kč,
 Výdaje celkem  34.522.000,- Kč,
 Saldo (ztráta)  - 4.184.000,- Kč,
 Financování    4.184.000,- Kč.
249. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 

investiční projekty obce v r. 2015, Aktualizace č. 2, 
v celkové výši 12.334.000,- Kč dle přílohy.

250. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 12. 2015 
v 17.00 hod.

Drakiáda 2015 Poděkování
V neděli 4. října se naše komise rozhodla uspořádat 

tradiční rej draků. Letos přálo všem drakům a dračicím 
počasí, svítilo sluníčko a foukal příjemný podzimní vítr. 
Někteří draci dosahovali opravdu velkých výšek, že ani 
nebyli vidět, některým se zase zalíbilo přistát na střeše, či 
na stromech, tak museli zasahovat zachránci se žebříkem. 
To se jim vždy podařilo. Všem drakům se ve vzduchu moc 
líbilo, tak jejich majitelé – děti - dostaly malý dárek - hlavolam 
a pití od naší sportovní a kulturní komise. Komisi moc děkuji 
za perfektní průběh už tradiční akce a budeme se těšit na 
další drakiádu!!

Za sportovní a kulturní komisi
PaedDr. Marie Bednářová

Děkujeme paní Žanetě Zipserové (Lašská pekárna), 
Martě a Jiřímu Barákovým (zahradnictví), paní Lucii Vol-
né (výroba dětského textilu), paní Olze Hlaváčové (Psí 
móda) a paní Šárce Šodkové (výtvarné centrum Magma) 
za pomoc při organizování a zajištění prezentace obce 
Řepiště na akci „Den Regionu Slezská brána“ konané 
3.10.2015 v obci Paskov. Akci navštívilo 800 občanů 
z Paskova a okolních obcí a nám se podařilo místnost 
v paskovském zámku připravit tak, že byla zajímavá pro 
všechny návštěvníky.

  Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!

Rodinné týmy, přeji hodně úspěchů při trénování! 
V listopadu se uvidíme v MŠ!

Školní rok  2015/2016 je již v plném proudu.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se v mi-

nulém školním roce zapojovali do dění v MŠ, pomáhali při 
společných akcích, za jejich fi nanční či materiální podporu 
a těšíme se na další spolupráci i v letošním školním roce.

V současné době navštěvuje MŠ 82 dětí.
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu 

Zdravé abecedy, což je vzdělávací program pro zdravý ži-
votní styl v mateřských školách, který iniciovala společnost 
Danone ČR ve spolupráci s AISIS, o.s. a mnoha dalšími 
partnery, kteří věří, že zdraví dnešních dětí je důležité pro 
všechny a pomáhá hledat cestu ke zdraví.
Program je vytvářen ve spolupráci s předními odborníky 
na zdravou výživu, pohybové aktivity a psychohygienu.

Cílem je podpořit prostřednictvím série připravených 
tematických celků správné návyky pro zdravý životní styl 
dětí a následně rodičů. 
Děti si právě v tomto věku osvojují návyky, které je pro-
vází po celý život. Pokud již nyní získají motivaci pro péči 
o své zdraví a pozitivní postoj k pohybovým aktivitám, 
promyšlené stravě a budou usilovat o vnitřní pohodu, bude 
mít program dlouhodobý a hluboký preventivní dopad. 
Prostřednictvím dětí lze také posilovat zdraví prospěšné 
návyky celé rodiny.
Do programu jsou systematicky zapojováni rodiče dětí, aby 
bylo možné dosáhnout skutečné změny v jejich návycích.

Trojjedinost oblastí zdravého životního stylu (pohyb, 
výživa, psychohygiena) je držena v každém tematickém 
celku, jde o odborně komplexní program.

Program je postaven na detailním scénáři celého týdne 
i  jednotlivých činností a  je podpořen řadou atraktivních 
výukových pomůcek.

Největší devizou je však výběr témat programu. Je 
postaven na situacích, které děti žijí, na prožitcích, které 
jim umožňují rozhodnout se, jak svůj život vést k vyšší 
kvalitě a zdraví.
Budou to témata, kdy se děti budou seznamovat s potra-
vinovou pyramidou, pyramidou pitného režimu, zdravým 
talířem, důležitosti pravidelné stravy.

Vizí Zdravé abecedy je dítě, které:
- rozumí svým potřebám
- je aktivní a odpovědné za sebe samo
- rozhoduje se podle zásad zdravého životního stylu

Zapojili jsme se do projektu „Hry našich babiček“, kdy 
rodiče zavzpomínají na školní léta a připomenou si s dětmi 
„hry před domem“ – patřily mezi ně školka s míčem, se 
švihadlem, s prádelní gumou, panák nakreslený na zemi. 
Pro tento projekt byly vytvořeny zjednodušené varianty 
školek podle vývojových schopností předškolních dětí. 
Děti budou nacvičovat doma, v MŠ. Na závěr uspořádáme 
hravé odpoledne – přehlídku rodinných dvojic.

Náš společný cíl:

- podporovat přirozenou touhu dětí po pohybu, rozvíjet 
jejich pohybové dovednosti – obratnost, koordinaci, sílu

- předcházet snížení pohybové aktivity při přechodu na 
základní školu, prevence vzniku nadváhy a obezity a také 
poruch chování

Dnešní děti žijí na jiné planetě, než na jaké vyrůstali jejich 
rodiče.
„Zdravý selský rozum“ už nestačí, protože převažuje městský 
životní styl.
Proč je důležité se zabývat tímto tématem?
Česká republika patří k zemím s nejvyšším procentem nad-
váhy a obezity v populaci.
Významně se zvyšuje počet dětí s nadváhou na základní 
škole. Vedle toho se snižuje jejich obratnost, a to už v před-
školním věku. 
V průběhu školního roku bychom chtěli uskutečnit před-
nášky s odborníky k tématům zdravého stravování, pohybu 
a zdravého životního stylu dětí i dospělých. Touto cestou jste 
všichni, kdo by jste  se chtěli dozvědět něco více, srdečně 
zváni. Termíny budou sděleny formou plakátků ve třídách 
nebo na Webových stránkách naší školy, jídelny. Úvodní 
přednáška již proběhla v měsíci září.

Dále se můžete těšit na akce pořádané s Klubem rodičů 
a Obecním úřadem Řepiště, lampiónový průvod, rozsvěcová-
ní stromečku s prodejním jarmarkem, spojený s Mikulášskou 
nadílkou. Termíny všech akcí rovněž najdete na stránkách 
školy, kde si můžete prohlédnout fotografi e ze všech akcí MŠ.

Velkou novinkou pro tento školní rok je registrace naší 
školní jídelny do projektu „Zdravá školní jídelna“.
Projekt probíhá pod záštitou odborníků na výživu ze Státního 
zdravotního ústavu ve spolupráci s Krajskými hygienickými 
stanicemi. Projekt je podporován také Ministerstvem zdra-
votnictví a celou řadou dalších institucí.

Cílem projektu je pomocí nastavených kritérií pro jídel-
nu, docílit u strávníků snížení příjmu cukrů, tuků, méně soli 
a naopak zvýšit příjem ovoce, zeleniny, obilovin, docílit po-
dávání méně slazených (nejlépe neslazených) nápojů dětem 
ve školce a škole. Celkově je jídlo připravováno tak, aby děti 
dostávaly nutričně hodnotnou, vyváženou a pestrou stravu.

Snaží se děti také něco naučit: například, že bonbón 
není vždy ta nejlepší odměna a že zeleninová jídla mohou 
být i velmi chutná. Děti se mohou podílet také na výzdobě 
jídelny a samozřejmostí je využití ročních období, kdy jsou 
dětem do jídelníčku přidávány sezonní potraviny.

Jídelníček je sestavován podle kritérií v projektu a násled-
ně posuzován nutričními poradci. Cílem naší jídelny je získat 
ocenění a certifi kát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Našlápnuto máme dobře, tak nám držte palce! Rodiče i ve-
řejnost prosíme o podporu!

Jana Nožičková, Pavlína Kučerová
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Kotlíkové dotace v kostce 

Elektronické karty v MHD – novinky od 1. listopadu 2015

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
připravuje a srdečně Vás zve na tyto výstavy: Voskové 

Variace Jany Povalové, která trvá do 23. 10. 2015, Malova-
né tašky organizace S.T.O.P. (prodejní)-trvá do konce října.

Během listopadu bude v knihovně ke zhlédnutí výstava 
spisovatelky Kláry Smolíkové a Jana Smolíka – ilustrace 
z knihy pro děti Husův dům.

Spisovatelka Klára Smolíková navštíví knihovnu a zá-
kladní školu. Uskuteční dvě besedy pro školu ve čtvrtek 
15. 10. během dopoledne. 

V prosinci se můžete těšit na výstavu Martiny Škarpo-
vé a jejího patchworku. Souběžně s patchworkem bude 
vystavovat výrobky z materiálu Fimo Jana Jaščišáková. 
Výstavy potrvají od 1. 12. do konce ledna 2016.

Pozvání na besedu: 27. 11. 2015 v 17 hodin – MAREK 
ŠIMÍČEK a BAJKAL 700 II. část. Vstup zdarma. 

Fotografi e z akcí a novinky sledujte na webové stránce 
knihovny: www.knihovna-repiste.cz ve Fotogalerii a na 
facebooku.

Marika Zajíčková, knihovnice

Na co dostanete dotaci: 

•  zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
•  nová otopná soustava 
• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regu-

lace a měření, úpravy spalinových cest 
•  fi nančně méně náročná opatření na snížení energetické 

náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
•  služby energetického specialisty
•  projektová dokumentace 

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 
150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném se-

znamu vedeném SFŽP 

•  Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapi-
sovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní 
plyn

•  Kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapiso-
vat po ofi ciálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu 
koncem července

 
Výše podpory: 

Kotel výhradně na uhlí 70 % 
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %

Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Kde a kdy budete žádat: 

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro 
občany 

Co budu muset určitě povinně doložit: 

•  Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na 
krajských úřadech. 

•  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 
•  Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na 

otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho 
typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, 
litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkč-
nosti a používaném/ých palivu/ech. 

•  Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je 
jich více. 

•  Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy 
vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, 
na němž se rodinný dům nachází. 

•  Další přílohy defi nované příslušným krajem dle jeho 
individuálních potřeb, souvisejících s nastavením při-
dělování podpory.

K 1. listopadu 2015 bude ve vozidlech MHD v Ostravě 
spuštěn nový elektronický odbavovací systém pro držitele 
čipových e karet ODISka. Nadále budou cestujícím k dis-
pozici i původní (červené) označovače na papírové jízdenky. 

Čipové e karty ODISka jsou v rámci MHD Ostrava vyu-
žívány už řadu let. Dosud sloužily pouze jako elektronické 
dlouhodobé časové jízdenky (tzv. měsíčníky). Jejich vyu-
žití se listopadem nijak nemění. Uživatelům však přibude 
možnost si na terminálech ve vozidlech MHD zkontrolovat 
platnost své jízdenky a případně nahrát na svou e kartu 
ODISka kupon zakoupený v e shopu. 

Novinkou pro všechny držitele e karty ODISka je tzv. 
elektronická peněženka, která formou kreditu na kartě slouží 
k nákupu jednotlivých jízdenek. To ocení zejména nepravi-
delní uživatelé MHD. Kredit peněženky bude možné dobít 

prostřednictvím e shopů vydavatelů e karet ODISka (ekarta.
dpo.cz), na prodejních místech dlouhodobých časových jíz-
denek a ve vozidlech vybraných dopravců ODIS. Minimální 
vklad činí 100 Kč. 

Z elektronické peněženky si mohou cestující pořídit 
nepřestupní jízdenku za 14 Kč s možností jízdy do 10 minut, 
podmínkou je přiložení e karty ODISka k terminálu při nástu-
pu i výstupu, nebo přestupní jízdenku za 20 Kč s možností 
delší jízdy a s přestupováním v  rámci prvních 30 minut, 
podmínkou je přiložení k terminálu při každém nástupu do 
vozidla. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách 
www.dpo.cz

Nové terminály jsou technicky připraveny k nákupu jízden-
ky prostřednictvím bezkontaktních platebních karet. Spuštění 
této zajímavé možnosti platby je stanoveno na rok 2016.
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Vítání občánků

Zájezd na Macochu

Oznámení

Z činnosti mladých hasičů

V neděli 27. 9. 2015 jsme v zasedací místnosti osvě-
tového domu slavnostně přivítali nové občánky naší obce: 
Viktorii Raškovou, Viliama Furmánka, Vojěcha Bednáře, 
Davida Zachari, Kristýnu Hrdou. Součástí slavnostního 
odpoledne bylo malé vystoupení plné písniček a básniček, 
které předvedly děti z MŠ pod vedením paní učitelky Jany 
Nožičkové, hrou na fl étnu vítání občánků doprovázela paní 
učitelka Pavlína Skybíková. Slavnostní okamžiky zachytila 

fotoaparátem slečna Michaela Petrošová. Po slavnostním 
podpisu rodičů do pamětní knihy obce obdržely děti pa-
mětní list, stříbrnou medaili se znamením zvěrokruhu, dárky 
vytvořené paní Lucii Volnou a maminky kytičku. Všem 
zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne 
a věříme, že zase brzy budeme moci přivítat další nové 
občánky.                                

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Odjezd z Rakovce 6.15 OÚ Řepiště 6.30 hodin. Malá 
zastávka na benzin. pumpě-občerstvení. Pak jsme přijeli 
na Skalní mlýn, asi 2 km pěšky, kde jsme šli do jeskyně 
a pak plavba na lodičkách po řece Punkvě. Pak lanovkou 
na horní můstek Macochy, kde nás čekal autobus. Potom 
jsme jeli na zámek Křtiny, tam byl oběd - menu, výborné 

jídlo a rychlá obsluha. Taky krásné prostředí. Pak jsme jeli 
do jeskyně Výpustek a nakonec jsme navštívili kostel ve 
Křtinách-s výkladem. Cestou zpět jsme se opět zastavili 
na benzinové pumpě na malé občerstvení. Vrátili jsme se 
asi v 19.45 hodin. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko.

Oznamuji, že Cafebar v Řepištích bude od 1.11.2015 
uzavřen.

Zároveň bych chtěla poděkovat obci a všem mým 
věrným zákazníkům, kteří se mnou sdíleli 13 let tohoto 
provozu.

Od 9.11.2015 začíná provoz  „Miniobchůdku“ se smí-
šeným zbožím (Krámek) a zároveň nabízím výrobu stude-
ných mís, mini chlebíčků a zajištění masových rolád.

Provozní doba: 

úterý – pátek 7.00 – 10.00 15.00 – 19.00

sobota  7.00 – 11.00

neděle    14.00 – 17.00

na adrese: Sportovní 441, Řepiště (u hřiště). 

Dagmar Hrušková

Na začátku školního roku jsme se zúčastnili  posled-
ních  tří soutěží MSL MH 2015 a to v Petřvaldě, Brušperku 
a v Bruzovicích.

Absolvovali jsme tak  patnáct soutěží v požárním úto-
ku, kde se podle umístění přidělují body.

Pro starší žáky  kteří  přešli z mladšího družstva to ne-
bylo vůbec lehké, neboť jejich předchůdci, kteří přešli do 
dorosteneckého věku jim nasadili vysokou laťku, kdy  se v r. 
2013 umístili na 3.místě a v r.2014 na 2.místě. Takže i když 
už jsme se zúčastnili pětkrát MSL MH  v novém složení to 
pro nás bylo  jako kdybychom běhali první rok. Našim cílem 
tedy bylo hlavně absolvovat všechny  kola, abychom tak 
získali cenné zkušenosti a zúročili je v dalších  ročnících.

Pro mladší žáky to byla  třetí sezona, ve které si nevedli 
špatně a  tak se z 16 přihlášených družstev  umístili na 

5.místě. Jejich nejlepší umístění bylo 3.místo v Krmelíně 
a 2.místo v Řepištích.

Poděkování patří nejenom všem, kteří mají na tomto 
úspěchu svůj podíl, ale také rodičům, kteří nás po celou  
sezonu doprovázeli, povzbuzovali a  vozili  na soutěže.

Samozřejmě i všem sponzorům, bez kterých bychom 
se již neobešli.

Dále bychom také chtěli poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají se sběrem použitého rostlinného oleje. V tomto 
sběru i nadále pokračujeme.

Použitý olej můžete nosit do hasičárny v pátky v době 
schůzek mladých hasičů od 16:00 do18:30 hodin.

Pavla Polachová
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Dům dětí mládeže Vratimov

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

V sobotu 12. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vrati-
mov a členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti a rodiče 
akci ZASTÁVKA - VOLNÝ ČAS v okolí Osvětového domu. 

Děti a  rodiče měli jedinečnou příležitost osobně po-
znat vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých 
stanovištích. Co musely děti splnit? Na startu si vyzvedly 
kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je celkem 9 úkolů, např. 
zahrát si badminton, překážková dráha, točení hůlkou od 
mažoretek, úkol z angličtiny, …  S kartičkou plnou razítek 
se děti vrátily ke startu a dostaly na památku upomínkový 
předmět s logem DDM Vratimov a sladkosti. 

Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky organi-
zace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových útvarů 
v novém školním roce.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily 
možnost volného vstupu na skákací hrad.  

Děkuji všem externím pracovníkům a členům klubu 
Baráčníků za dobře připravenou akci a přeji všem úspěšný 
nový školní rok.

za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Od pondělí 21. 9. 2015 jsme zahájili v Domě dětí 
a mládeže Vratimov činnost. V  tomto týdnu kdo chtěl, 
měl možnost bez přihlášení vyzkoušet ukázkové lekce 
jednotlivých kroužků. Některé hodiny praskaly ve švech, 
do jiných jsme zase smutně vyhlíželi děti.

Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je stále 
z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi pestré nabídky 
vyberete. 

Podrobnosti naleznete na www.ddmvratimov.cz

Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů 
volného času.

Angličtina II.  Bc. Renáta Míčková

2. třída ZŠ
Úterý 14:30 – 15:20 hod - ZŠ
Příprava na výuku cizího jazyka od 3. třídy ZŠ. 
Základní slovní zásoba, gramatika.

Angličtina I.  Bc. Renáta Míčková

1. třída ZŠ
Úterý 13:30 – 14:20 hod - ZŠ
Zábavnou cestou uvedeme děti do základů cizího jazyka, 
hry, básničky, písničky,
sestavování jednoduchých vět.

Badminton I. – začátečníci

Marcela Grácová, Richard Klímek

9 – 15 let – noví členové
Úterý 14:30 – 15:20 hod - velká tělocvična
Badminton - základní pravidla hry, údery, čtyřhra. Nutnost 

vlastní rakety! 
V kroužku rozvíjíme postřeh a pohybovou aktivitu.

Badminton II. 

- pokročilí 

Marcela Grácová, 

Richard Klímek

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

vlastní rakety! V průběhu roku budou turnaje, kde děti 
změří své síly mezi jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Dětský aerobic Pavlína Řehová

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

Badminton III. - pokročilí  Radek Šodek

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

vlastní rakety! V průběhu roku budou turnaje, kde děti 
změří své síly mezi jednotlivými badmintonovými ZÚ DDM.

Badatel   Bc. Renáta Míčková

7 – 11 let
Čtvrtek 15:00 – 16:20 hod - ZŠ
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci 
dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět 
jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní 
vědomosti.

Mažoretky Žížalky  Aneta Susová

5 – 10 let - stávající a noví členové
Čtvrtek 16:00 – 16:50 hod - velká tělocvična
Mažoretky, pohybová průprava, práce s hůlkou.
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Blahopřejeme jubilantům
v měsících listopad - prosinec.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody.

stí 

Narodi li se:Narodi li se:
Klaudie Karpičková - září

Miroslav Jodlovský

Miroslava Kubesová

Karel Supík

Bohumil Vrzák

Zdeňka Hrdá

Listopad

Anna Holková

Emilie Muchová

Kateřina Králová

Anežka Válková

Marie Žižková

Věra Sasýnová

Jozef Skybík

Marie Kaločová

Anna Zárubová

Jaroslav Michenka

František Slonka

Jiří Tomica

Yveta Garnolová

František Šmíra

Prosinec

Zdeňka Březinová

Jaroslav Doškář

Radislav Sojka

Bohumila Rzepková

Dušan Pavelek

Dušan Skulina

Jiří Velčovský

Verner Kreisel

Pavel Nytra

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

Jaromír Hruška - srpen

Eduard Slížek, Vilém Kožušník, Blažena Pavloková

- říjen

� �

�� Psí škola FRON FIGHTER
Nabízí výcvik psů
všech plemen.

Kontakt: Martin Uřičař
775 954 882, www.fron.cz

Omluva
Tiskárna Kleinwächter se omlouvá panu Uřičařovi 

za neúplné znění inzerátu "Psí škola FRON FIGHTER", 
které bylo zveřejněno v minulém čísle Zpravodaje.

Tiskárna Kleinwächter

PLOTY,  PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,

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

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

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

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

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

Otevírací doba: Po – Pá,  8:00 - 15:00. 
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.
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PŮJČK A VŠEM
OSVČ - Stačí 2 poslední daňové přiznání. 

Posuzujeme hrubý roční obrat, NE čistý příjem. 

Zaměstnanci - výplatní pásek, výpis z účtu 

Důchodci - důchodový výměr, výpis z účtu 

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

Výroba kuchyní, vestavěných 
skříní, postelí, dveří a zahradního 

nábytku, včetně uměleckých 
výrobků ze dřeva.

Jan Hruška
tel.: 736 440 580

Truhlářství
Dalibor Musálek

Výroba nábytku
na míru.

Vestavěné skříně, 
kuchyně,

kancelářský 
nábytek...

Tel.: 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz
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Zájezd klubu seniorů na Macochu


