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Vážení � oluobčané,
Blíží se konec roku, je čas adventu, ve váze máte nařezány „barborky“ a všichni se těšíme na Vánoce. 

Dovolte mi jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Řepiště popřát vám a vašim rodinám hodně 

zdraví, štěstí, pokoje a Božího požehnání.

Rostislav Kožušník, starosta
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ZASTUPITELSTVO OBCE

1. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje ověřovateli zápisu 
paní Kateřinu Gemrotovou a pana Martina Kaloče 
a zapisovatelem paní Michaelu Kusákovou.

2. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení,
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
3. Schválení programu,
4. Volba starosty a místostarosty:

a) Určení počtu místostarostů,
b) Určení funkcí, pro které budou členové za-

stupitelstva obce uvolněni,
c) Určení způsobu volby starosty a místosta-

rosty,
d) Volba starosty,
e) Volba místostarosty,

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního 

výboru,
b) Volba předsedy finančního výboru,
c) Volba předsedy kontrolního výboru,
d) Volba členů finančního výboru,
e) Volba členů kontrolního výboru,

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvol-
něným členům zastupitelstva,

7. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí na 
projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa,

8. Různé,
9. Závěr.

3. Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo zvolení dvou 
místostarostů.

4. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 
2  písm. k) zákona o  obcích určuje, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlou-
hodobě uvolněn.

5. Zastupitelstvo obce Řepiště volí starostou obce pro 
volební období 2018 – 2022 pana Rostislava Kožušníka.

6. Zastupitelstvo obce Řepiště volí místostarostou 
obce pro volební období 2018 – 2022 pana Davida 
Hrbáčka.

7. Zastupitelstvo obce Řepiště volí místostarostou 
obce pro volební období 2018 – 2022 paní Pavlínu 
Kučerovou.

8. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje, že starostu obce 
zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy nevykonává funkci, pan David Hrbáček.

9. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu spo-
lečně s místostarosty obce připravit návrh úkolů pro 
oba místostarosty a předložit je na nejbližším příštím 
zasedání zastupitelstva obce ke schválení. 

10. Zastupitelstvo obce Řepiště zřizuje finanční výbor 
a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít pět členů. 

11. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou finanč-
ního výboru pana Martina Kaloče.

12. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou kontrol-
ního výboru paní Kateřinu Gemrotovou.

13. Zastupitelstvo obce Řepiště odkládá volbu členů 
finančního a kontrolního výboru na nejbližší zasedání 
zastupitelstva. 

14. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o  obcích stanoví měsíční 
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva takto:
a) místostarosta  20.000,- Kč,
b) předseda výboru nebo komise  2.140,- Kč,
c) člen výboru nebo komise   1.780,- Kč,
d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.070,- Kč. 
Výše těchto odměn bude stejná i od 1.1.2019.

15. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při sou-
běhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolně-
nému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva 
náleží nejvyšší odměna.

16. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že odměny 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
obce se budou poskytovat ode dne 1.11.2018. V pří-
padě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát 
bude odměna náležet ode dne složení slibu. V pří-
padě personální změny v  obsazení jednotlivých 
funkcí, tj. v případě nového zvolení nebo jmenování 
do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, 
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude 
odměna náležet ode dne zvolení nebo jmenování do 
funkce.

17. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje změnu výše 
zápůjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na podporu akce č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/00
04724 financované v rámci Operačního programu 
životní prostředí 2014-2020 s názvem „Kanalizace 
a  ČOV Řepiště, 1.etapa“, nová celková výše zá-
půjčky 14.709.833,41  Kč, vše ostatní beze změn, 
na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17000141 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR.

18. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 2. zasedání zastupitelstva dne 12.12.2018 
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského 
domu s restaurací U Máně v Řepištích.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 29.10.2018 
ve společenském sále Společenského domu s restaurací U Máně v Řepištích na

 ul. Mírová 49
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Obec Řepiště tímto 
děkuje manželům Holma-
novým za darování vánoč-
ního stromu, který o letoš-
ních Vánocích zkrášluje 
obecní úřad a okolí.

Obec Řepiště děkuje 
panu Karlovi a Tomášovi 
za  zhotovení nové lavičky 
u kaple sv. Anežky České 
na ulici Lesní v Rakovci.

PODĚKOVÁNÍ

Kalendář na rok 2019

Vývoz popelnic v době 
Vánočních svátků

Uzávěrky zpravodaje obce 
Řepiště pro rok 2019

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje byly zveřejněny výsledky komunálních voleb v naší obci včetně jmen nově 

zvolených zastupitelů. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se konalo 29.10.2018, byl zvolen starosta 
obce pan Rostislav Kožušník, dále dva neuvolnění místostarostové pan David Hrbáček a paní Pavlína Kučerová 
a předsedové fi nančního výboru pan Martin Kaloč a kontrolního výboru paní Kateřina Gemrotová.

Přeji nově zvoleným zastupitelům moudrost, rozhodnost, pozitivní přístup a dostatek pokory při službě ob-
čanům a obci.

Dovolte mi jménem svým a jménem všech zvolených zastupitelů poděkovat za vaši účast ve volbách, za 
vaše hlasy a podporu.

Rostislav Kožušník, starosta

Pro občany Řepišť máme připravený kalendář 
na rok 2019, vždy jeden kus na číslo popisné. Kalen-
dář si prosím vyzvedněte na obecním úřadě. Kalen-
dář není možné doručovat do poštovních schránek.

52. týden – svoz 28.12.2018, řádný svoz dle daného 
svozového týdne (Rakovec)

1. týden  - svoz 5.1.2019 – změna – svoz proběhne 
v sobotu!

Příspěvky do zpravodaje obce Řepiště je možno 
zasílat na e-mailovou adresu: obec@repiste.eu v ter-
mínech do:

31.1.      29.3.     31.5.    31.7.   27.9.   a    29.11.2019.

Při zaslání příspěvku po výše uvedených termí-
nech nebude příspěvek do zpravodaje zařazen.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 27. 12. – 31.12.2018 

bude obecní úřad uzavřen.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků.
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SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
Řepiště -  komunál  2019

Týden
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2
14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28 29 30 31 5

1 2 3 5
4 5 6 7 8 9 10 6
11 12 13 14 15 16 17 7
18 19 20 21 22 23 24 8
25 26 27 28 9

1 2 3 9
4 5 6 7 8 9 10 10
11 12 13 14 15 16 17 11
18 19 20 21 22 23 24 12
25 26 27 28 29 30 31 13

1 2 3 4 5 6 7 14
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 16
22 23 24 25 26 27 28 17
29 30 18

1 2 3 4 5 18
6 7 8 9 10 11 12 19
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21
27 28 29 30 31 22

1 2 22
3 4 5 6 7 8 9 23
10 11 12 13 14 15 16 24
17 18 19 20 21 22 23 25
24 25 26 27 28 29 30 26

2019 Dny v týdnu

Leden

Květen

Červen

Únor

Březen

Duben

vývoz týdenních + 14-ti denních + měsíčních popelnic Řepiště , vývoz týdenních popelnic Rakovec

 vývoz týdenních popelnic Řepiště, vývoz týdenních +14 denních + měsíčních Rakovec

vývoz týdenních + 14-ti denních popelnic Řepiště , vývoz týdenních popelnic Rakovec

 vývoz týdenních popelnic Řepiště, vývoz týdenních + 14 denních Rakovec

vývoz týdenních + 14-ti denních + měsíčních popelnic Řepiště , vývoz týdenních popelnic Rakovec

 vývoz týdenních popelnic Řepiště, vývoz týdenních +14 denních + měsíčních Rakovec

vývoz týdenních + 14-ti denních popelnic Řepiště , vývoz týdenních popelnic Rakovec

 vývoz týdenních popelnic Řepiště, vývoz týdenních + 14 denních Rakovec

Řepiště -  komunál  2019

Týden
Po Út St Čt Pá So Ne

1 2 3 4 5 6 7 27
8 9 10 11 12 13 14 28
15 16 17 18 19 20 21 29
22 23 24 25 26 27 28 30
29 30 31 31

1 2 3 4 31
5 6 7 8 9 10 11 32
12 13 14 15 16 17 18 33
19 20 21 22 23 24 25 34
26 27 28 29 30 31 35

1 35
2 3 4 5 6 7 8 36
9 10 11 12 13 14 15 37
16 17 18 19 20 21 22 38
23 24 25 26 27 28 29 39
30 40

1 2 3 4 5 6 40
7 8 9 10 11 12 13 41
14 15 16 17 18 19 20 42
21 22 23 24 25 26 27 43
28 29 30 31 44

1 2 3 44
4 5 6 7 8 9 10 45
11 12 13 14 15 16 17 46
18 19 20 21 22 23 24 47
25 26 27 28 29 30 48

1 48
2 3 4 5 6 7 8 49
9 10 11 12 13 14 15 50
16 17 18 19 20 21 22 51
23 24 25 26 27 28 29 52
30 31 53

2019 Dny v týdnu

Červenec

Listopad

Prosinec

Srpen

Září

Říjen

12. 1.  Obecní ples

25.1.   Společenský večírek seniorů (Společenský dům 
s restaurací U Máně)

26. 1.  Hasičský ples (Tělocvična Řepiště)

9.2.   Maškarní ples ZŠ a MŠ, p.o. (Společenský dům 
s restaurací U Máně) – děti

9. 2.   Netradiční ples TJ (Tělocvična Řepiště)

12. 2.  Beseda – Arnošt Vašíček (Knihovna)

23.2.   Muzikantské veselí s pochováním basy (Společen-
ský dům s restaurací U Máně)

24.2.   Badmintonový turnaj pro děti (Tělocvična Řepiště)

2. 3.   OSH FM – hadicová a uzlová štafeta

9.3.   Školní maškarní ples pro dospělé (Společenský 
dům s restaurací U Máně)

12. 3.  Beseda – Jiří Sladký (Knihovna)

12. 4.  Beseda – Mirek Lysek (Knihovna)

27.4.   Pálení čarodějnic (venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

1.5.   Hasičská galuska (Hasičská zbrojnice)

8.5.   Netradiční hasičská soutěž s PS – 8 (venkovní 
areál Tělocvičny Řepiště)

11. 5.  RC RALLY ŘEPIŠTĚ (venkovní areál Tělocvičny 
Řepiště)

12.5.   Badmintonový turnaj pro děti (Tělocvična Řepiště)

1.6.   Den dětí (venkovní areál Tělocvičny Řepiště)

8.6.   Turnaj ve volejbalu „O pohár Medarda“ (venkovní 
hřiště TJ Řepiště)

14.6.   Folklorní vystoupení (Společenský dům s restau-
rací U Máně)

Sportovní a kulturní akce 2019 obce Řepiště
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15.6.   Den OBCE ŘEPIŠTĚ (venkovní areál Tělocvičny 
Řepiště)

16.6.   Letní koncert Moravskoslezské Sinfonietty (ven-
kovní areál Tělocvičny Řepiště)

28.6.   Ukončení lhůty splatnosti poplatků za psa, biood-
pad a komunální odpad

22.7.   Začátek Dětského tábora (Tělocvična Řepiště)

9.8.   Konec Dětského tábora (Tělocvična Řepiště)

7.9.   Krmášové slavnosti

8.9.   Krmáš Řepiště

20.9.   Den seniorů (Společenský dům s  restaurací 
U Máně)

21.9.   Den Regionu Slezská brána a Olešná v Paskově

2. 10.   Týden knihoven – od 17:00 pro veřejnost

5. 10.   Podzimní zpívání (Společenský dům s restaurací 
U Máně)

listopad – Beseda p. Volanský (Knihovna)

30.11.   Vánoční jarmark 

26.12.   Vánoční koncert Svatomichaelského pěveckého 
sboru (kostel sv. archanděla Michaela)

O dalších sportovních, společenských a kulturních 
akcích (např. „Běžky nebo pěšky“, soutěž ve slalomu 
„O pohár starosty“, soutěž „O nejlepšího sekáče“, draki-
áda, taneční nebo jarní a podzimní badmintonový turnaj), 
u kterých ještě není určeno přesné datum konání, budete 
včas informováni prostřednictvím zpravodaje, plakátů, le-
táků, mobilního rozhlasu a webu.

U příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného československého státu byla v pátek dne 9. listopadu 2018 v 17:00 
hod vysázena v prostoru konečné zastávky autobusů za přítomnosti dětí, občanů a zástupců místních spolků ,,LÍPA 
NÁRODNÍ SVOBODY“. Slavnostní akt byl zakončen zpěvem státní hymny.

V obci Řepiště probíhá od září 2018 výstavba splaš-
kové kanalizace a čistírny odpadních vod. Výstavba ka-
nalizace nyní probíhá v nejhustěji zastavěné části cent-
ra obce na ul. Slezská, Br. Musálků, Horní, Sportovní, 
U Hřiště a U Vodojemu, dále pak na ul. O.Stibora. Jmé-
nem obce se omlouváme občanům za způsobené kom-
plikace a děkujeme za trpělivost. Snažíme se negativní 
dopady co nejvíce minimalizovat. Ne vždy se to však daří 
a ne vše lze předem ovlivnit. Aktuální informace najdete 

na webových stránkách obce www.repiste.eu v  sekci 
aktuality. O případných uzavírkách či větších omezeních 
budete dále informováni mobilním rozhlasem.

Projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa, je podpo-
řen dotací z EU z Operačního programu Životní prostředí, 
dále dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a půjčkou 
ze SFŽP.

Rostislav Kožušník, starosta

Sázení LÍPY NÁRODNÍ SVOBODY

Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa
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S příchodem chladného podzimního počasí je tělo-
cvična v Řepištích opět větším lákadlem pro hráče bad-
mintonu. Letos byl sice návrat badmintonistů poněkud 
pozvolnější vzhledem k dlouhotrvajícímu krásnému poča-
sí, ale i přes to se nám podařilo uspořádat tradiční pod-
zimní badmintonový turnaj smíšených dvojic, který se 
konal 10. listopadu.

Sportovní klání se v  roce 2018 zúčastnilo 16 párů. 
Novinkou letošního ročníku byl tzv. švýcarský systém hry, 
kdy jsou hráčům přiřazování soupeři hrající na stejné úrov-
ni. Tímto jsme docílili toho, aby si všechny páry výborně 
zahrály a hráči domů odcházeli s pocitem dobře odvede-
ného sportovního výkonu. 

Chtěli bychom poblahopřát vítězné dvojici, která k nám 
dorazila ze sousedního Vratimova ve složení Martina Ha-
náková a Radim Míček. Na druhém místě se umístila dvo-
jice Petra Adamusová a Robin Družkovský, třetí příčka 
patřila  dvojici Simona Velčovská a Tomáš Břenek. To 
nejdůležitější však je, že všechny zúčastněné týmy upřed-
nostňovaly přátelskou fair play atmosféru před přehnaným 
bojem o vítězství a za to jim patří obrovské díky!

Poděkování patří také Domu dětí a mládeže Vratimov 
a všem ostatním, kteří věnovali svůj volný čas a přispěli 
tak k tomu, abychom mohli tento turnaj uspořádat.

Za sportovní a kulturní komisi
Roman Tomica

Badmintonový turnaj smíšených dvojic – podzim 2018

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2019
PNa základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny 

nové ceny vodného s účinností od 1. ledna 2019 takto:

     Cena v Kč/m³

Voda pitná (vodné)  39,18 Kč/m³ (bez DPH)  45,06 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům pro prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 
2019, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169
709 00  OSTRAVA, MARIÁNSKÉ HORY
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Ofi ciálním datem vzniku Československa je 28. ří-
jen 1918, kdy došlo v Praze v reakci na nótu rakouské-
ho ministra zahraničí Gyuly Andrássyho ke spontánnímu 
protirakouskému projevu lidu. Do čela se neprodleně 
postavili přítomní představitelé Národního výboru česko-
slovenského reprezentovaného „muži 28. října“ – Aloisem 
Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným, Anto-
nínem Švehlou a slovenským politikem Vavro Šrobárem. 
Nepřítomní představitelé výboru v čele s Karlem Kramá-
řem jednali v době proklamace samostatnosti se zahra-
niční emigrací v  Ženevě a  do Prahy se vrátili 31. října. 
Národnímu výboru se s pomocí sokolů podařilo převzít 
nejdůležitější úřady a instituce. Převrat byl dokonán kapi-
tulací vojenského velitelství 30. října. K nově vytvořenému 
státu se přihlásilo 30. října Martinskou deklarací Sloven-
sko a 12. listopadu 1918 plebiscitem amerických Rusínů 
také Podkarpatská Rus. Prezident Tomáš Garrigue Ma-
saryk, jehož zastihla zpráva o  vyhlášení nezávislosti ve 
Spojených státech amerických, se slavnostně vrátil do 
Prahy až 21. prosince 1918.

Ve slezských Řepištích byly tyto zprávy po čtyřletých 
útrapách Velké války rovněž přijaty s nemalým nadšením. 
Vždyť z mnoha zdejších mužů, kteří nastoupili za světové 
války vojenskou službu, se jich domů již nikdy nevrátilo 
14 (z toho tři z Rakovce). Dosud zjištěných šest Řepišťa-
nů vstoupilo do vznikajících československých legií v Itálii 
a Rusku. Dodejme, že někdejší dlouholetý řepišťský sta-
rosta, předseda starostenského sboru frýdeckého okre-
su a poslanec říšského sněmu ve Vídni František Pavlok 
(1865–1928) podal za války v rakouském parlamentě řadu 
interpelací, v nichž obhajoval národnostní i sociální práva 
utiskovaného českého lidu v Rakouském Slezsku. Velmi 
odvážně a otevřeně na půdě parlamentu kritizoval hrůzy 
probíhající války.

Zpráva o vyhlášení republiky dorazila ještě v pondělí 
28. října v  odpoledních hodinách do sousedního Vrati-
mova. Před tamější četnickou stanicí se uskutečnila krát-
ká spontánní manifestace. Následujícího dne se konal 
z Kunčic do Vratimova velký průvod občanů, který strhl 
z  vratimovské pošty a  četnické stanice rakouské státní 

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem 
vám… Tato známá melodie rozezní na začátku ledna do-
mácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největ-
ší sbírkové akci v České republice. A o čem tato sbírka 
vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek 
Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je primárně o setkání, 
potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle 
mě spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a po-
přání všeho dobrého v novém roce. V  tomto smyslu je 
završením Vánoc – předáním vánočního poselství do na-
šich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena 
s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové průvody, kon-
certy, ale také setkání koledníků a koledy.“

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku orga-
nizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, far-

nostmi a různými mládežnickými orga-
nizacemi, proběhne příští rok již po 

osmnácté. Letos se nám díky vaší 
štědrosti podařilo celkem vybrat 
2 268 959, z toho 37 402 korun ve 
vaší obci. 

Při využívání výtěžku sbírky se 
řídíme předem danými pravidly tak, 

aby byla maximalizována její trans-

parentnost. Každá Charita například sepisuje tzv. záměry, 
tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané 
peníze použít. „Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže 
zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část 
putuje také na podporu potřebných a charitní činnosti v za-
hraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme za-
měřit více na podporu aktivit „investičního“ charakteru. 
V obecné rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího 
vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce v poby-
tových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného 
zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se obtížně shání 
prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité, 
protože abychom se mohli o naše klienty postarat, musí-
me se k nim dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad 
hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ doplnil 
ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.  Konkrét-
ní záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. led-
na. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, příspěv-
kem na účet nebo zasláním DMS.

Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbir-
ka.cz.

Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Události 28. října 1918 a jejich dopad na život v Řepištích
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symboly. Obdobné prů-
vody se brzy uskutečnily 
i  v Horní Datyni a  Pas-
kově. Také v  Řepištích 
panovala přinejmenším 
vzrušená atmosféra. Pou-
ze užší okruh venkovské 
inteligence a  národnost-
ně uvědomělého obyva-
telstva byl schopen plně 
docenit význam těchto 
převratných událostí. Po-
slanec Pavlok se již 4. lis-
topadu 1918 stal členem 
zemského výboru slez-
ského v Opavě a předse-
dou okresní silniční sprá-
vy ve Frýdku. 

Na památku založe-
ní Československa byly 
následujícího roku v  Ře-
pištích zasazeny dvě 
lípy svobody. Disponuje-
me bližšími informacemi 
k sazení lípy svobody pod 
školou v  Rakovci, které 
proběhlo v neděli 4. květ-
na 1919. Kronika rakovecké školy události líčí následov-
ně: „K  tomu účelu byla vysazena pod školou u  hranice 
školního pozemku mladá lípa. V den slavnosti byla ověn-
čena a opatřena nápisem: „Lípa národní svobody“. Od-
pol. o 4. hod. vyšel průvod s hudbou ze školy k této lípě, 
kde pronesl správce školy Albrecht Mojžíšek slavnostní 
řeč, v níž upozornil občany i mládež na význam této slav-
nosti. Po ní zazpívány obě národní hymny a školní dítky 
recitovaly příležitostné básně. Mládež i občané byli touto 
slavností mile dojati a nadšeni…“ 

Tou dobou však již na mezinárodní politické scéně 
vyvstaly spory o průběh státních hranic mladých nástup-
nických států zaniklé rakousko-uherské monarchie – mj. 
Československa a  Polska. Tento problém se nepříjem-
ně dotkl i samotných Řepišť a budil mezi obyvatelstvem 
značnou nervozitu. Správce rakovecké školy Albrecht 
Mojžíšek (1882–1970) o  tom napsal: „O Těšínsko bylo 
nutno svésti s „bratry Poláky“ krutý boj diplomatický a bo-
hužel i mečem. Poněvadž Poláci stále více a více tlačili se 
na západ, chtějíce míti za hranici řeku Ostravici dle jejich 
pověstného přísloví: „Ostravica – granica“, podnikli právě 
se navrátivší legionáři z Francie a domácí vojsko v lednu 
1919 nástup, aby obsadili Těšínsko.“ Po této tzv. sedmi-
denní válce mělo o  osudu Těšínska rozhodnout lidové 
hlasování – plebiscit. Jeho uskutečnění však znemožnil 
zákrok polské strany a slezské Těšínsko, stejně jako slo-
venská pohraniční území Oravy a Spiše, bylo rozhodnu-
tím pařížské mírové konference rozděleno mezi Česko-

Akvarel řepišťského kronikáře Aloise Urbiše 
k 20. výročí vzniku ČSR, archiv Petra Vavrečky

Fotografie ozdobené lípy svobody zasa-
zené u školy v Rakovci, r. 1919, archiv 
Jana Kožušníka

slovensko a Polsko 28. července 1920. Řepiště zůstaly, 
stejně jako území celého frýdeckého okresu, v českoslo-
venské části Těšínska.  

Demokratický charakter mladého československé-
ho státu se v Řepištích záhy promítl do politizace života 
obce. K  dosavadní sociálně-demokratické straně brzy 
přibyly další – strana agrární demokratická, lidová strana 
a v  roce 1921 i strana komunistická. V obci došlo také 
již v prvních letech po světové válce k zakládání nových 
spolků. Dne 10. února 1919 byla výnosem zemské vlá-
dy slezské v  Opavě uvedena v  život Tělocvičná jedno-
ta Sokol v Řepištích, zhruba ve stejné době vznikla také 
Dělnická tělocvičná jednota. Na jaře roku 1920 vznikla 
Místní skupina Družina čs. válečných poškozenců a v zá-
věru téhož roku Družstvo pro stavbu tělocvičny v Řepiš-
tích. V Rakovci vyvíjel od roku 1919 agilní činnost Školní 
haléřový spolek. Kromě toho působily v Řepištích i starší 
spolky jako Hospodářský spolek (1901), odbor Slezské 
matice osvěty lidové (1909) či sportovní organizace Klub 
českých cyklistů založený za světové války v roce 1915. 
V roce 1920 byla založena obecní knihovna. Vznik nové-
ho státu rozrušil také dosud ustálené konfesní poměry 
v Řepištích. Během roku 1920 zde vzrostl počet přísluš-
níků nově založené československé církve. V  prvních 
dnech roku 1921 proběhl mezi nimi a katolickou většinou 
obyvatelstva spor o užívání řepišťského kostela, jenž ješ-
tě v pozdějších letech rezonoval v otázkách pohřbívání na 
místním hřbitově. 

David Pindur
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Podané ruce, to je jedno logo, ale dvě samostatné 
organizace. Podané ruce - osobní asistence poskytují 
registrovanou sociální službu „osobní asistenci“ od roku 
2001. Sídlí ve Frýdku-Místku, ale působí také v Řepištích 
a okolních obcích (obec Řepiště je naším dlouholetým 
partnerem, čehož si velmi vážíme). Organizace má zhru-
ba 130 zaměstnanců, hlavně osobních asistentek, které 
poskytují přímou péči našim klientům, pomáhají jim s čin-
nostmi, které díky svému zdravotnímu nebo tělesnému 
omezení nezvládají a umožňují jim tak zůstat v domácím 
prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme při osobní hy-
gieně a oblékání, při přípravě a podání jídla, doprovázíme 
k lékaři, na nákup, na kulturní akce apod. Osobní asistent/
asistentka dohlédne například na podání léků, na pitný 
režim, ale také může přečíst knihu, zavzpomínat společně 
s klientem u fotoalba apod.  Pomoc osobní asistence může 
využít klient od jednoho roku věku, 7 dní v týdnu až 24 ho-
din denně. Rozsah služby a  její přesná náplň záleží na 

potřebě konkrétního člověka. Na úhradu 
služby lze využít příspěvek na péči. Více 
informací o službě osobní asistence na-
jdete na našich webových stránkách nebo 
na telefonu 778 500 159 (Bc. Martina Ha-
náková).

Podané ruce, z. s.  poskytují již od roku 2000 službu 
canisterapie - terapie s pomocí psa. Tato organizace má 
pouze jednoho zaměstnance - koordinátorku služby. Ta 
se stará o to, aby všechna zařízení, která mají o caniste-
rapii zájem, všechny přednášky a prezentace canisterapie 
byly zajištěny a uspokojeny. Také organizuje zkoušky ca-
nisterapeutických týmů a spoustu dalších věcí. Proškole-
ní dobrovolníci se svými speciálně vedenými a testovaný-
mi psy ve svém volném čase navštěvují domovy seniorů 
a jiná sociální zařízení, školky, školy a veřejné akce, kam 
přinášejí potěšení, zájem, radost, ale i odbornější pomoc, 
např. tzv. polohování. Na jejich návštěvy se všichni velmi 

těší a podle referencí je 
oceňují jako přínosné 
a velmi vítané.

Budeme rádi, pokud 
navštívíte naše webové 
stránky www.podaneru-
ce.eu, kde mimo jiné na-
jdete i odkaz na fotoga-
lerii, více informací 
o  obou organizacích, 
kontakty atd. 

Rádi bychom všem 
popřáli příjemné vánoční 
svátky a vše dobré v roce 
2019.

Bc. Jana Marková

S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používá-
ní svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova přepl-
něny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce 
nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes 
častá varování hasičů dochází každý rok v období vánoč-
ních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením 
ohně od hořících svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v pod-
statě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní 
měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že 
ne každá vánoční dekorace se svíčkami je určena k zapa-
lování. Klasickým příkladem je adventní věnec. Při jeho 
pořízení je potřeba zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze 
zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze dekorativní úlo-
hu a svíčky se nesmí zapálit.

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoč-
ní dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně 
není vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo 
dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením do-
mácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít 
k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích 
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlé-
mu rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se zapále-
nými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte 
také pozor domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře 
snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy 
nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může 
vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo 

Podané ruce - jedno logo - dvě organizace

Vánoce
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zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během 
které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Pro-
to vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhas-
te.

Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené 
činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel poměrně 
často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení vznícené-
ho oleje na pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte 

sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody 
namočené a vyždímané utěrky. Existují také speciální ha-
sicí deky nebo hasicí přístroje určené právě na požáry tuků 
(třída požárů F).

Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti 
nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas 
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenziv-
ním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. 
S nimi také přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se 
samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. 
zábavné pyrotechniky.

Největší nebezpečí představují neodborně podomác-
ku vyrobené pyrotechnické výrobky, proto používejte pou-
ze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, 
jak ji obsluhovat a skladovat.

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste přede-
šli zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skla-
dujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen 
nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné 
odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by moh-
la odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte 
návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na 

ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken svého 
bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném 
prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparko-
vaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití pyrotech-
nických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je 
zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a ne-
sahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechni-
ku pod vlivem alkoholu.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí 
zvířata. Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají 
zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes 
má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, 
agrese nebo pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou 
ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských 
oslav.

Oslavy konce roku

Vážení čtenáři a návštěvníci,

rok 2018 velmi rychle utekl a nový rok je před námi. 
Uplynulý byl opět pestrý svými akcemi jak pro veřejnost  
tak i pro děti a žáky MŠ a ZŠ. I v novém roce se můžete 
těšit na skvělé přednášky a výstavy. Ještě letos do 21. 
prosince můžete zhlédnout výstavu fotografií Luďka Kru-
likovského Barevně i černobíle. 

Od 8. ledna 2019 vás srdečně zveme na výstavu ob-
razů Melánie Novákové s názvem Jóga v obrazech, kte-
rá potrvá do 22. února.

V úterý 12. února v 17:30 hodin zveme na přednášku 
známého záhadologa, spisovatele a scénáristy Arnošta 
Vašíčka, který v naší knihovně již přednášel několikrát. 
Téma přednášky včas upřesníme.

O měsíc později, 12. března,  se můžete přijít podívat 
na cestovatelskou přednášku Jiřího Sladkého, který nás 
zavede do dalekého Íránu. 

Přednáška Historie křesťanské bible se uskuteční 
26. března také v 17:30 hodin.

Přednášky pro veřejnost jsou zdarma.

Děkujeme vám za přízeň a za darované knihy jak do 
Knihobudky tak i do knihovny. Děkujeme také zaměst-
nancům Obecního úřadu a Základní a Mateřské škole 
v Řepištích za skvělou spolupráci. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v no-
vém roce 2019 mnoho štěstí, zdraví, úspěchů a spoustu 
přečtených knih.

Kontakt: 

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, 

ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu

T: 558 637 136

E: knihovna.repiste@atlas.cz

W: www.knihovna-repiste.cz

Facebook: 1url.cz/Vt9SB

Půjčovní doba:

Úterý   10-12   13-17

Pátek    9-12   13-15:30

Místní knihovna Řepiště
Marika Zajíčková 

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
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Vítám všechny příznivce Mateřské školy Řepiště v no-
vém školním roce 2018/2019, který je již v plném proudu.

Začátek školního roku byl v naší mateřské škole ve-
lice pestrý a zážitkový.

Nejstarší děti navštívily frýdecký zámek, kde mimo 
jiné shlédly výstavu kočárků, slyšely naživo hrát orches-
trion a fl ašinet. Pěkné zážitky si odnesly i z návštěvy ZOO 
v Ostravě, kam jezdíme již tradičně v září.

Velice zdařilá byla akce s rodiči „Švestkobraní“, kdy 
si děti s  rodiči zasoutěžily v netradičních disciplínách. 
Byla vyhlášena soutěž o nejlepší švestkový koláč. Neby-
lo snadné vybrat ten nejchutnější, ale nakonec rozhodly 
nejpovolanější osoby – paní kuchařky. Děkujeme všem 
maminkám za vynikající pohoštění a rodičům za velkou 
účast. V závěru této akce všichni shlédli vystoupení kou-
zelníka. Těšíme se na další ročník.

V rámci prevence jsme uskutečnili dvě akce „Aby 
zoubky nebolely“, kdy studentky medicíny děti seznámi-
ly se správným čištěním zubů a paní zubařka k  tomu 
přidala praktické rady.

V říjnu proběhlo ve třídě Motýlek podzimní tvoření 
„Dýňohrátky“ a třída Beruška tvořila podzimníčky ze dře-
va a ježky ze šišek. 

Třída Sluníčko již tradičně uspávala broučky, tento-
krát i s opékáním párků.

7. listopadu 2018 přijal naše pozvání známý psycho-
log PhDr. Jan Svoboda.

Původně zamýšlené místo setkání v mateřské škole 
jsme zaměnili na sál ve Společenském domě v Řepištích. 
O přednášku pana doktora byl veliký zájem, dostavili se 
nejen rodiče dětí a pedagogové ze ZŠ a MŠ Řepiště, ale 
i  z okolních obcí. I  přesto, že pan PhDr. Svoboda se 
prezentuje způsobem sobě vlastním je jako lektor stále 
vyhledávaný a žádaný. Proto všichni očekávali, že bude 
větší prostor pro jejich otázky. Bohužel i díky velkému 
počtu lidí a omezenému času se tomu tak nestalo a mno-
zí byli možná zklamáni. 

Každopádně, i když se na všechny nedostalo, věříme, 
že čas strávený s panem PhDr. Svobodou nebyl zbyteč-
ný.

Děkujeme všem za účast a příspěvek a věříme, že si 
i příště uděláte čas přijít. Již v dubnu 2019 se můžeme 
těšit na psychologa Mgr. Jiřího Haldu.

Připomněli jsme si Halloweenský svátek, v rámci na-
šich vzdělávacích bloků „Strašidel se nebojíme“ kdy děti 
v dopoledních hodinách soutěžily v  kostýmech, jedly 
zvláštní pochoutky, které donesly maminky i paní učitel-
ky. Podzimní strašení bylo zakončeno lampiónovým prů-

vodem, jehož součástí bylo ve spolupráci s panem sta-
rostou sázení lípy ke 100. výročí vzniku Československé 
republiky.

Dále děti navštívily KS ve Vratimově, kde vystoupil 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Každý měsíc do MŠ 
přijede divadlo s pěknou pohádkou.

Nejstarší děti shlédly ekologický program „Pestrá 
příroda“, jehož součástí bylo povídání o živých ježcích, 
které pan Závalský přivezl ze Záchranné stanice v Bar-
tošovicích, kam bychom rádi s dětmi zavítali na jaře. Pro 
děti to byl nevšední zážitek, protože tak blízko nikdy 
neměly možnost pozorovat ježka, pohladit ho nebo vzít 
do ruky a vyfotit se.

V listopadu jsme vyráběli s dětmi ozdoby na vánoční 
jarmark a  těšili se na rozsvěcování vánočního stromu. 
Děkujeme všem maminkám, které přinesly své výrobky 
na prodej.

Ve třídě Motýlek proběhlo „Pískohraní“ s paní Lenkou 
Podzemnou z Valašského Meziříčí. Děti tvořily pískové 
obrázky s vánočními motivy za pomoci fi nančního daru 
paní Raškové.

Pod vedením paní učitelky Mgr. Pavlíny Skybíkové 
předvedly děti ze třídy Motýlek doprovodný program 
k předvánočním „Máňozpěvům“ s pěveckou skupinou 
TEATET ve Společenském domě v Řepištích.

Všechny třídy podpořily projekt „Krabice od bot“. Je 
to sbírka, která probíhala už po sedmé a má za cíl potě-
šit děti z chudších rodin v České republice. Radost těm-
to dětem udělaly zase děti, jimž dospělí pomohli připravit 
dárek, který přinesli do MŠ a my jsme naplnili několik 
krabici od bot a odvezli do sběrného místa. Děkujeme 
všem, kdo tuto akci podpořili.

V prosinci nás navštívili čerti s Mikulášem, andělem 
a děti si užily vánoční nadílku s Hopsalínem ve Vratimo-
vě.

Ve všech třídách jsme se připravovali na vánoční be-
sídky a těšili se na Vánoce a konec roku.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se zapo-
jují do dění v MŠ, pomáhají při společných akcích, za 
jejich fi nanční či materiální podporu a těšíme se na další 
spolupráci. Nadále pokračujeme ve sběru papíru i víček.

Hezké a klidné prožití vánočních svátků přeje kolek-
tiv zaměstnanců mateřské školy.

Mateřská škola je uzavřena od 24.12.2018  do 2.1.2019

Začátek provozu 3.1.2019

Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!
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Ve středu 21. 11. navštívil nově zrekonstruovaný spo-
lečenský dům U Máni kouzelník  Aleš Krejčí, který zde 
vystoupil na pozvání základní školy. V prostorném sále 
se usadily všechny ročníky a nadšeně sledovaly předsta-
vení, ve kterém se mísilo napětí s humorem. 

Zhlédli jsme nejrůznější kouzla s míčky, kartami, pře-
misťováním předmětů z místa na místo a jejich náhlým 
zjevováním. V závěru vyvrcholilo představení levitací sto-
lu, který se vznášel prostorem bez zjevného přičinění 
kouzelníka. Každé kouzlo bylo prováděno za pomoci žáků 
i pedagogů a za jásotu publika. Nejenže celé představe-
ní bylo profesionální a svým žertovným naladěním probí-
halo v příjemné atmosféře, ale odcházeli jsme s pocitem 
tajuplného zadumání nad nevysvětlitelnými úkazy. 

Pedagogové ZŠ

Cílem environmentální výchovy (EV) v naší škole je 
rozvíjet u  žáků znalosti, dovednosti, postoje a návyky 
k ochraně a zlepšování životního prostředí.

EV je součástí Školního vzdělávacího programu, hlav-
ní témata jsou zařazena do jednotlivých vyučovacích 
předmětů ve všech ročnících. 

Kromě toho pořádáme různé dlouhodobé i krátko-
dobé akce. Pravidelně objednáváme pro všechny třídy 
výukové programy společnosti Rozchodník z Ostravy 

a nově jsme přidali vzdělávací programy Spolku Hájenka 
ze Štramberka. Spolupracujeme s Charitou sv. Alexandra 
v Ostravě - Kunčičkách, která odebírá vršky z plastových 
lahví, Obecní úřad Řepiště zajišťuje odvoz starého pa-
píru.

Již jedenáct let jsme zapojeni do školního recyklač-
ního programu Recyklohraní. Od září jsme již stihli splnit 
úkol „Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek 
a elektra!“, v lednu nás čeká tvoření Baterkožrouta - sběr-
né nádoby na použité baterie. V podzimní sběrové kam-
pani se nám podařilo odevzdat 23 kg baterií a 125 kg 
drobných elektrospotřebičů. Box plný tonerů do tiskáren 
je už také připraven k odvozu.

Pokud po vánočním nadělování zůstanou ve vašich 
domácnostech nepotřebné mobilní telefony, neváhejte 
je přinést do školy. V soutěži „Věnuj mobil a pojeď do 
ZOO“ za ně dostaneme cenné body. 

Děkuji žákům, rodičům i ostatním spoluobčanům za 
to, že si s námi hrají a pomáhají tak uklízet svět!

Koordinátor EVVO

KOUZELNÍK U MÁNI

Environmentální výchova v ZŠ Řepiště

Dne 21. 9. 2018 se konal již jedenáctý ročník charitativní akce Běh naděje.  
Jedná se o sportovně společenskou akci (založená na běhu, pochodu, jízdě na 
kole). Start jako každoročně probíhal ve Vratimově.  Na této akci se pravidelně 
vybírají dobrovolné příspěvky, které putují na podporu výzkumu rakoviny. Také 
tento rok se naše škola aktivně účastnila a přispěla částkou 1950,-Kč.

Počet všech registrovaných účastníků  Běhu Naděje ve Vratimově byl 942. Výtěžek na konto veřejné sbírky 
činil 16 658 Kč. Všem, kdo přispěli, moc děkujeme.
        Zaměstnanci ZŠ a MŠ Řepiště
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Školní rok má za sebou již tři měsíce, po které jsme 
dětem v řepišťské školní družině připravovaly různé akce. 
Zde je jejich shrnutí.

Pro naši družinu se staly již tradicí návštěvy vratimov-
ského kina, které pořádáme jednou měsíčně. Děti vždy 
zhlédnou animovanou pohádku dle předem stanoveného 
programu. O tuto akci bývá velký zájem, musíme proto mít 
objednaný svůj vlastní autobus. S potěšením můžeme říct, 
že právě děti z  řepišťské družiny se vždy chovají velice 
ukázněně, ať už v kině či autobuse. Touto cestou jim tedy 
zajišťujeme kulturní a společenský zážitek.

Poslední den před podzimními prázdninami, 26. října, 
naši družinu navštívil kouzelník Ivoděj. Pro děti si připravil 
spousty triků, ať už snadných či více náročných. Kdo chtěl, 
mohl se také do kouzlení zapojit. Vystoupení nebylo ochu-
zeno ani o  taneční prvky, které děti na dané písně rády 
opakovaly. Toto zábavné odpoledne bylo spojeno s hallo-
weenským karnevalem, závěrem této akce proběhlo také 
vyhodnocení nejlepší masky.

Akce, která nebyla určena pouze dětem z naší družiny, 
ale i široké veřejnosti, byl lampionový průvod, pořádaný 
9. listopadu. Na tento den s dětmi připravujeme výzdobu 
v podobě vyřezaných a vydlabaných dýní. Ty se umístí po-
blíž tělocvičny spolu s nazdobenými sklenicemi a umístí se 
do nich zapálené svíce, které krásně dotvoří atmosféru 
k tomuto průvodu. 

Zatím poslední uskutečněnou akcí pro školní děti byla 
,,Družinová noc´´, která proběhla z pátku 23. listopadu na 
sobotu následujícího dne. Jedná se o tradiční přespávání 
v třídních prostorách základní školy, které pořádáme dvakrát 
ročně, vždy v předvánočním období a na konci školního 
roku. Družinová noc měla svůj začátek v 17:30 hod., kdy si 
děti po příchodu uložily své věci na spaní do 2. a 4. třídy. 
Poté jsme se společně přemístili do dolních prostor družiny, 
ve kterých jsme dětem připravili diskotéku, kterou si zejmé-
na ty mladší velice užily. Dále následovala večeře a po ní se 
děti vydaly na stezku odvahy po školní zahradě. I přesto, 
že se našly snad jen tři děti, které šly statečně samy, měla 

stezka veliký úspěch. Byla vlastně realizována především 
na přání dětí. Za odvahu dostal každý prskavku a sladkou 
odměnu. Po příchodu do školní budovy si děti již umyly 
zuby, převlékly se do pyžam a ulehly do tříd, kde postupně 
usínaly. Ráno se děti nasnídaly, sbalily si věci, uklidilo se 
a všichni již čekali na rodiče, kteří si své nocležníky vyzve-
dávali do 9:30 hod.

Veškeré družinové akce, které doposud proběhly, or-
ganizujeme a realizujeme opravdu s nadšením, protože je 
pro nás velkou radostí sledovat, že se děti díky našim pro-
gramům opravdu dobře baví a velice se na ně těší. Taková 
práce je pro nás potěšením a rády si ji právě těmito akcemi 
zpříjemňujeme. Děti se tak mohou těšit na další zábavné 
družinové programy.

Závěrem bychom rády poděkovaly fi rmě Drážní revize 
s.r.o. za fi nanční dar ve výši 5000Kč, díky kterému byla 
zakoupena televize do školní družiny. Tu jsme mohly využít 
v rámci družinové noci, kdy jsme dětem pouštěly pohádku 
před spánkem. Jistě pro ni najdeme další využití a to napří-
klad v závěrečné předvánoční družině. 

Vychovatelky ŠD

K 31.12.2018 ukončí naše organizace dvouletou účast 
v projektu „Šablony ZŠ a MŠ Řepiště“ reg. č. „CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/16_022/0002911“. Prostřednictvím tohoto pro-
jektu jsme získali fi nanční prostředky ESF OP VVV  a MŠMT 
ve výši 807 664,00 Kč, které jsme využili na další vzdělá-
vání pedagogických pracovníků v oblasti matematické 
a jazykové gramotnosti a osobnostním vzdělávání. 

Díky projektu jsme také realizovali doučování a pří-
pravu na vyučování pro žáky naší školy, nabízeli možnost 
účastnit se zájmových aktivit ve čtenářském klubu nebo 
v kroužku deskových her. Finanční prostředky jsme dále 
využili na uspořádání zajímavých besed pro rodiče a ve-
řejnost. Z peněz jsme hradili nejen vzájemná setkávání 

s pedagogy jiných škol, tandemovou výuku ale také ná-
klady v oblasti personální (posílení zaměstnanců v MŠ).   
Za fi nance projektu jsme pořídili i drobné vybavení ZŠ 
a MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání.

Bezprostředně po ukončení I. etapy Šablon ZŠ a MŠ 
Řepiště budeme podávat následnou žádost v již vyhlá-
šené výzvě Šablony II. a  již od ledna 2019 plánujeme 
v čerpání fi nančních prostředků prostřednictvím Šablon 
II. pokračovat. 

Akce ve školní družině

Projekty EU v naší škole

Halloweenský karneval a kouzelník 
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Další významným projektem, který má na provoz zá-
kladní školy výrazný dopad je projekt z EU ESF  Operač-
ního programu Zaměstnanost „Zařízení péče o děti ve 
škole a jarní příměstské tábory“ registrační číslo CZ.03.
1.51/0.0/0.0/17_077/0007781. Projekt jsme zahájili 
1.9.2018, ukončení je plánováno na 30.6.2021. Finanční 
prostředky ve výši 1 694 098,00 Kč směřují primárně na 
personální náklady – na pečující osoby ve školní družině, 
školním klubu a příměstských táborech. Díky projektu 
můžeme prodloužit provoz školní družiny do 17,00 hodin, 
nabídnout zajímavé aktivity žákům ZŠ v odpoledních ho-
dinách a připravit 3 turnusy příměstských táborů během 
jarních prázdnin v následujících třech letech.

A jaká je konkrétní činnost školního klubu? V pondě-
lí na žáky čekají tvořivé aktivity, v úterý se mohou formou 
hry zdokonalit v anglickém jazyce a ve středu si protáh-
nou těla při sportovních aktivitách. A to vše pod bedlivým 
a  laskavým dohledem paní Veroniky Bystroňové.  Ve 
čtvrtek na žáky čeká dramatická tvorba v divadelním 
kroužku, který režíruje Bc. Renata Erdosová a v pátek si 
mohou děti společně zanotovat pod vedením skvělé pěv-

kyně a paní učitelky Jindřišky Honsové při sborovém 
zpěvu. 

Věříme, že se žáci s výsledky své činnosti rádi pochlu-
bí na nejrůznějších soutěžích, přehlídkách a vystoupe-
ních. Se sborem zpěváčků se setkáme brzy - již během 
adventu. Stejně jako „zpívánky“ se těšíme i na divadelní 
tvorbu našich malých herců, s kterou se představí na 
soutěžní přehlídce dramatické tvorby na jaře 2019. Mla-
dí výtvarníci si zase na velikonoční období připravují spo-
lečné tvoření se seniory Řepišť. A určitě to není jejich  
poslední společné setkání. 

Sportovce také zanedlouho čeká první soutěžní klání 
– v prosinci si ověří své dovednosti při turnaji ve vybíjené, 
na jaře potom ve florbalu a atletice.

Přejeme všem dětem nejen úspěchy ve sportovních, 
výtvarných, vědomostních a hudebně-dramatických soutě-
žích, ale především, ať je aktivity těší a konají je s nadšením. 

Naše základní škola uspěla ve vyhláše-
ném dotačním programu „Podpora aktivit 
v oblasti prevence rizikových projevů cho-
vání u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019“ a získala 
tak  finanční podporu v projektu Správná volba, který bude 
realizovat v průběhu celého školního roku. Jedná se o uce-
lenou řadu výukových programů, které jsou zaměřeny na 
prevenci negativních jevů a mají za cíl prohlubovat v žácích 
dovednosti, jak chránit své zdraví a  rozvíjet sociální  
 

dovednosti, navazování zdravých vztahů 
mimo rodinu, schopnost čelit sociálnímu tla-
ku, dovednost rozhodovat se, efektivně řešit 

konflikty, orientovat se v mediální komunikaci. Přičemž 
průřezovým prvkem všech témat je etická výchova.

Od září 2018 do března 2019 se tedy mohou žáci těšit 
na řadu zajímavých lekcí, zážitků a výletů. Projekt je rea-
lizován za spolupráce organizace Pavučina v.o.s.  

Mgr. Martina Bastová

Projekt „Správná volba“

Měsíc září se nesl ještě v soutěžním duchu. Vždyť nám 
ještě zbývalo dokončit 4 kola pohárových soutěží MSL MH, 
a to v Bruzovicích, v Lubnu, na Lučině a v Brušperku. Do 
tréninků jsme se pustili s velkým nadšením a zvládli jsme 
i nově nastavené dny schůzek. Začali jsme se totiž scházet 
2x týdně (abychom mohli využít tréninků na hřišti). 

Nejlépe z těchto soutěží se mladšímu družstvu dařilo 
v Lubnu, kde se umístili na 3. místě.  Ze všech soutěží se 
celkově v MSL MH umístili s 270 body na krásném 5. mís-
tě z 18 družstev.   A starší žáci brali 4. místa na soutěžích 
v Lubnu a Brušperku a celkově se pak v MSL MH také 
umístili na 5. místě. Tuto sezónu ligových soutěží jsme pak 
ukončili na slavnostním vyhodnocení MSL MH 2018 ve 
Frýdlantě nad Ostravicí.

V říjnu jsme zahájili novou sezónu hry Plamen 2019. 
Pilně jsme trénovali na branný závod. Zúčastnili jsme se 
memoriálu L. Pastrňáka v Horních Datyních, pořádaný vra-

timovskými hasiči, kde se mladší žáci umístili na 4. místě 
z 18 družstev a starší žáci na 10. místě z 24 družstev.

Zprávy spolků …

Činnost mladých hasičů a dorostu  SDH Řepiště
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První kolo okresní soutěže hry Plamen se konalo ve 
Starém Městě. Mladší žáci získali 4. místo a starší žáci 
9. místo. 

Nový ročník jsme zahájili také v celoroční činnosti do-
rostu, kde jsme zapojeni v kategorii jednotlivců. V kategorii 
starších dorostenek se umístila Jana Polachová na 4. mís-
tě. Ve střední kategorii soutěžily Dáša Lukesová (8. místo) 
a Peťa Polachová (krásné 2. místo). V mladší kategorii do-
rostenek pak ukořistila Denča Adamusová 1. místo. 

V kategorii středních dorostenců se Kuba Kusák umís-
til na 7. místě a Tonda Hynčica na 3. místě.

Během zimních měsíců se věnujeme fyzické přípravě. 
Z dalších činností pak preventivní výchově a první pomoci. 

Už teď se těšíme na jarní sezónu, protože na nás čeká 
u tělocvičny nově zhotovená plocha na trénování požárních 
útoků.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení obce a bý-
valému zastupitelstvu za podporu a spolupráci v naší mno-
hostranné činnosti a věříme v dobrou spolupráci i se zastu-
pitelstvem novým. Za kolektiv MH SDH Řepiště

Pavla Polachová

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2019 všem 
svým příznivcům, sponzorům, kolegům a členům.
Za projevenou přízeň v roce 2018 děkujeme a těšíme se na spousty zážitků v roce následujícím.

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
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Sborové okénko  ♫♪ ♫ ♪ ♫  
V ohlédnutí za posledním půlrokem bychom chtěli po-

děkovat obci Řepiště, všem našim příznivcům i náhodným 
kolemjdoucím, kteří nás podpořili v publiku při našich vy-
stoupeních. 

Naši obec jsme v létě a na podzim přijeli reprezentovat 
například do Synagogy v Krnově, dále pak na místní slav-
nosti do nedalekých Proskovic, do Paskova a  také do 
Vratimova.

Je nám ctí, že jsme mohli potěšit posluchače na Kr-
máši v našem dřevěném kostelíku Svatého Archanděla 
Michaela, kde se slavila a žehnala letošní úroda. 

Bylo milé vidět plný sál lidí, které začátkem října přilá-
kal libý zpěv a přišli se podívat nejen na náš výkon do 
Společenského domu s  restaurací U Máně v Řepištích, 
kde náš sbor již tradičně pořádal mezinárodní festival sbo-
rového zpěvu pod názvem "Podzimní zpívání". Děkujeme 
všem pozvaným účinkujícím - Ostravské Klice, Ostravské-
mu smíšenému sboru, Teatetu Řepiště, Convivě a kapele 
Spod Czoha z polské Łękawice, jenž předvedli fantastický 
výkon a vnesli do našich srdcí radost ze společného se-
tkání, které se pak u kytar protáhlo do pozdních hodin.

S hrdostí v srdcích jsme v naší obci uctili vzpomínku 
ke 100. výročí založení naší republiky a před vzácnými 
hosty z naší obce a ze slovenské Vavrečky jsme zazpíva-
li národní československou hymnu.

Oslavy vzniku Československa vyvrcholí 4. prosince 
2018 velkolepým koncertem v hale Gong v Ostravě - Vít-
kovicích, kam je náš sbor pozván vynikajícím skladatelem, 
panem Edvardem Schiffauerem, aby vystoupil s částí Ven-
kovské vánoční mše za doprovodu Janáčkovy filharmonie 
Ostrava. Tuto nádhernou věc jste již mohli v našem podá-

ní po dvakráte slyšet v našem kostelíku s účastí samotné-
ho pana skladatele. 

Všichni se moc těšíme a zároveň vnímáme toto pozvá-
ní jako nesmírnou čest.

Velký dík patří samozřejmě provozovatelům, bratrům 
Macurovým, a personálu Společenského domu s restau-
rací U Máně, díky kterým byla každá akce v sále zážitkem 
nejen kulturním ale i gastronomickým.

Všechny Vás také zveme na náš vánoční koncert, 
který se uskuteční jako každý rok 26. prosince 2018 
v odpoledních hodinách v našem dřevěném kostelíku 
a kdo by měl chuť si s námi příště zazpívat, tak je do 
naší sborové rodiny srdečně zván! Zkoušky máme ka-
ždé úterý od 17:00 – 19:00 hodin ve Společenském 
domě s restaurací U Máně v Řepištích. 

Za náš Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor Vám 
přeji radostný adventní čas a poklidné prožití vánočních 
svátků v kruhu milovaných. 

Andrea Karmanová

Tak a máme to tu zase. Rok 2018 se kvapně blíží ke 
svému konci, začali jsme odpočítávat dny do Vánoc, do 
nastávajícího nového roku. Ten starý uběhl pro někoho 
jako vánek, jiný pocítil větší vítr, ale všem nám stejně při-
dělil jeden rok navíc. A proto si připomínejme jen to hezčí, 
co jsme prožili. 

Ve středu 3. října jsme si udělali exkurzi do Marlenky 
ve Frýdku-Místku, kde jsme měli i  sladkou ochutnávku 
s kávičkou, někteří zpestřenou výborným koňakem. 

Tradiční rakovecký bowlingový turnaj se konal 25. říj-
na, tentokrát nás bylo o něco méně než obvykle, putovní 
pohár si odnesl pan Valga. 

V pátek 9. 11. jsme pořádali retrovečírek Čaj o páté, 
v pořadí již třetí, poprvé však po dlouhé době v rekonstru-
ovaném sále Společenského domu U Máně. Byli jsme 
velmi překvapeni, a  to mile, že se tolik našich příznivců 
sešlo a přišlo se pobavit. Občerstvení a nálada byly vý-
borné, mnozí z nás si oprášili vzpomínky na mladá léta. 

V podvečer jsme se pak byli podívat a  také podílet na 
sázení Lípy Svobody u příležitosti 100.  výročí vzniku Čes-
koslovenska na konečné autobusů. 

Naši někteří členové se byli pobavit 18. 10. na večírku 
Loučení s létem ve Vratimově, 23. 10. na Vinobraní v Pas-
kově a na přátelském posezení 21. 11. v Sedlištích.

Na pozvání Domu dětí a mládeže ve Vratimově jsme 
se účastnili setkání seniorů Slezské brány, které je sou-
částí projektu Sdílíme svůj život. Projektu se účastnily obce 
Vratimov, Paskov, Sedliště, Žabeň a Řepiště, které si při-
pravily krátkou prezentaci svých obcí. Závěrečné setkání 
proběhlo 28. listopadu ve Společenském domě U Máně 
v Řepištích.

Na čtvrtek 6.  12. nás pozval Spolek seniorů ve Vrati-
mově na každoroční Mikulášský večírek, kterého se rádi 
účastníme.     

V tomto roce jsme našim členům připravili pestrou 
nabídku akcí, ze kterých si mohl každý jistě vybrat. Proto 

Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor

Seniorské okénko
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Klub důchodců v Řepištích byl založen v roce 1973 
na podnět tehdejšího předsedy MNV p. Rudolfa Golky, 
kdy byl 29.3.1973 ustaven 13-členný přípravný výbor.

Dne 23. 11. 1973 se pak konala první slavnostní člen-
ská schůze. Prvním předsedou se stal pan Josef Karas, 
místopředsedou pak František Golík.  Do klubu se tehdy 
přihlásilo 100 členů. Jako svůj úkol si vytýčili organizovat 
pro své členy kulturní akce, poznávací zájezdy, pořádat 
naučné besedy, zdravotní přednášky apod.

Během následujících let se vystřídali ve vedení výbo-
ru p. Kašinský, od roku 1985 pak klub vedl pan Bohumil 
Golík.  Největší počet členů byl zaznamenám v  létech 
1987–1990, kdy bylo registrováno mezi 150 až 160. Vždy 
většinou byla jedna třetina mužů a dvě třetiny žen. Tak 
je tomu i dodnes.

Během let se oblast činnosti rozšířila na navázání 
spolupráce s důchodci a spolky okolních obcí, Sedliště-
mi, Kaňovicemi, Lískovcem, Paskovem a Vratimovem.

Taktéž se zúčastňovali brigádnické výpomoci obci, 
zejména při kosení trávy, při úklidu středu obce a sběru 
druhotných surovin. Když pak v  roce 1992 dostali od 

Obecního úřadu možnost scházet se v Hasičárně, zača-
li se scházet pravidelně. Ženy si zde také utvořily kroužek 
ručních prací, který byl hojně využíván i mladšími ženami, 
nejen důchodkyněmi.

V roce 1993 ukončil pan Golík z důvodu vysokého 
věku vedení v klubu, jeho místo zaujala paní Marie Šev-
číková, která vedla klub celých 14 let. V květnu 2008 
předala svou funkci paní Zdeňce Březinové, která jej ved-
la do 31.12.2017. V roce 2015 se přejmenoval Klub dů-
chodců na Klub seniorů.

Chceme poděkovat všem členům, kteří v uplynulých 
létech pracovali a  věnovali svůj volný čas i  úsilí práci 
v Klubu důchodců, nyní Klubu seniorů. Naše velké po-
děkování rovněž patří paní Jarce Bezecné a paní Majce 
Bednářové za jejich velkou ochotu a pomoc při organi-
zování našich akcí.

V současné době pokračuje v práci 8-členný výbor, 
kdy připravujeme a zajišťujeme pro svých 109 členů dal-
ší zajímavé, zábavné i poučné akce.

Za výbor Klubu seniorů Dagmar Chlupatá

Klub důchodců – seniorů v Řepištích již 45-letý

bychom za všechny naše seniory chtěli poděkovat vedení 
obce za pomoc a fi nanční přispění, bez nichž by naše 
činnost nebyla možná a nebyla tak široká.

Přejeme vedení naší obce i všem pracovníkům Obec-
ního úřadu, seniorům i ostatním spoluobčanům příjemné 
prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a pohody 
v roce 2019.

Další zpravodaj vyjde až v příštím roce, proto Vás již 
teď zveme na společenský večírek seniorů v  pátek 
25. ledna 2019 v 16 hodin do sálu Společenského domu 
U Máně v Řepištích. Těšíme se na Vaši velkou účast.

Za výbor Klubu seniorů Dagmar Chlupatá

26. 1. 2018 Společenský večírek

20. 2. 2018 Pochování basy Paskov

21. 2. 2018 Výstava Za velkou zdí

10. 3. 2018 Velikonoční  slavnosti Lekawica

29. 3. 2018 Vítání jara Vratimov

13. 4. 2018 Výšlap na haldu Paskov

19. 4. 2018 Bowling Rakovec

26. 4. 2018 Lekawica, návštěva Lyszina 

27. 4. 2018 Soutěž Křížem krážem

10. 5. 2018 Den matek Vratimov

18. 5. 2018 Výroční schůze spojená s Dnem matek

31. 5. 2018 Smažení vaječiny

14. 6. 2018 Zájezd Litovelské Pomoraví

20. 6. 2018 Arboretum ve Frýdku-Místku

  12. 7. 2018 Opékání párků v Rakovci

 28. 7. 2018 Opékání selete v Krmelíně

 14. 8. 2018 Zájezd Svatý Kopeček a Brodek

   5.  9. 2018 Zájezd Krakov a Wieliczka

   6.  9. 2018 Bowling F-M, pozvání z Paskova

  3. 10. 2018 Exkurze v Marlence

18. 10. 2018 Loučení s létem Vratimov

23. 10. 2018 Vinobraní Paskov

25. 10. 2018 Bowling Rakovec

28. 10. 2018 Oslava 100. let Československa

  9. 11. 2018 Čaj o páté

21. 11. 2018 Posezení v Sedlištích

28. 11. 2018 Prezentace obcí Slezská brána

  6. 12. 2018 Mikulášský večírek Vratimov

Přehled akcí Klubu seniorů v roce 2018
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MěP mladší žáci (7+1) ročník 2018, F1A, Žáci - mladší, číslo 2018816F1A
Žáci - mladší Okresní přebor skupina A

Mladší žáci
Pod hlavičkou „mladší žáci“, hrají za TJ Řepiště roč-

níky 2007 a mladší. Tento tým hraje svá utkání v  rámci 
Městského fotbalového svazu Ostrava. Probíhající ročník 
2018-2019 je obzvlášť náročný, jelikož v soutěži je přihlá-
šeno 14 týmů. Soutěž se hraje systémem 7+1 na celou šíři 
hřiště. S tímto novým systémem a celou šíři hřiště se naši 
mladší žáci museli v podzimní část sžít.  Domácí mistrov-
ská utkání hrají chlapci v rámci pracovního týdne, ale ven-
kovní zápasy se hrají převážně o víkendech.  A to je troš-
ku kámen úrazu. Řepiště nemají dostatek hráčů, a když 
se nakumulují nemoci (a ty chodí většinou po lidech a ne 
po horách) a o víkendech se do toho vmísí rodinné povin-
nosti, tak k některým venkovním zápasům odjel tým s je-
diným náhradníkem. A ač se chlapci potom snaží jakkoli, 
když soupeř střídá kompletní 2 týmy o sedmi hráčích, musí 
se to zákonitě projevit. Nicméně kluci po podzimní části 
drží klidný střed tabulky a za to jim patří nemalý dík. Při 
porci tolika zápasů, si musíme uvědomit, že se sezóna 

začala koncem srpna a končila v první dekádě měsíce 
listopadu. Mladší žáci se každoročně zúčastňují jarního 
a podzimního třídenního soustředění, které v květnu pro-
běhlo ve Valašských Kloboukách a na podzim ve Zlatých 
Horách v Jesenících. Jsou to 3 dny poctivého běhání na 
čerstvém vzduchu, her a soutěží. Určitě v zimních měsících 
hráči nezakrní, jelikož se přihlásili do dlouhodobé soutěže 
„Zimní liga“ a navíc se zúčastňují různých jednorázových 
turnajů pořádaných oddíly v tělocvičnách. Nechceme tady 
chválit jednotlivce, jelikož fotbal je kolektivní hra, ale chtě-
li bychom touto cestou poděkovat jak mladým hráčům, za 
odvedenou práci, tak hlavně rodičům. Protože bez rodičů, 
kteří jsou ochotni věnovat čas, peníze a mít zájem o to, 
aby to jejich dítko běhalo s míčem, vstávalo brzo ráno 
o víkendech jak k zápasům, tak k turnajům, by mládežnic-
ká kopaná v Řepištích nebyla. Přejeme všem klidné a po-
kojné svátky Vánoční (bohatého Ježíška ) a do toho roku 
2019 hodně zdraví spokojenosti, štěstí a pohody.

PS: …..a pevné nervy u kopané v roce 2019.

MěS starší žáci (6+1) ročník 2018, E2A, Žáci - starší, číslo 2018816E2A
Žáci - starší 3. třída skupina A 

Ahojky přátelé, kamarádi,
ač nejsem příznivcem tabulek, tak Vám přeposílám 

v příloze tabulky naší soutěže ,,starších žáků"
Aby jste věděli jak jsme na tom po podzimu. A z mého 

pohledu si vedeme přímo skvělé!!!
Musím to celkově zhodnotit a pochválit naše borce za 

předvedenou hru a za výkony, které předváděli, jak v tré-
ninku, tak při reprezentaci Řepišťského fotbalu!!

Děkuji všem rodičům a dětem, oddílu a obci Řepiště 
za podporu a pomoc. Bez této pomoci bychom nebyli tam 
kde jsme!

Musím říci, že máme nejlepší obranu soutěže v čele 
s naším skvělým brankářem Petříkem Košťálem.

V týmu máme nejlepšího střelce Bobeše Kursu - 
9. gólu, Pikiho - 7.gólu, Křivka a Kuba Nelhübel - 2.góly.
Jinak, ale stavíme na kolektivním pojetí hry a jsem rád, že 

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Polanka 12 11 0 1 64:20 33 0 0

2 Vítkovice 1919 C 12 10 0 2 110:30 30 0 0

3 Krásné Pole 12 10 0 2 89:24 29 1 0

4 Pustkovec 12 8 0 4 78:28 24 0 0

5 Stará Bělá B 12 8 0 4 37:32 22 2 0

6 Václavovice 12 7 0 5 47:51 22 0 1

7 Klimkovice 12 6 0 6 45:38 17 2 1

8 Třebovice 12 6 0 6 49:52 16 2 0

9 Řepiště 12 4 0 8 31:74 13 0 1

10 Vratimov 12 4 0 8 35:88 12 1 1

11 Rychvald 12 2 0 10 25:79 7 1 2

12 Michálkovice 12 1 0 11 32:77 5 0 2

13 Šenov 12 1 0 11 23:72 4 0 1

TJ ŘEPIŠTĚ – FOTBAL V ROCE 2018
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Tabulky soutěže 

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Klimkovice 11 11 0 0 86:25 33 0 0

2 Řepiště 11 9 0 2 29:19 25 2 0

3 Krásné Pole 11 5 0 6 46:49 15 1 1

4 Václavovice 11 5 0 6 34:38 14 2 1

5 Vítkovice 1919 - dívky 11 5 0 6 33:43 14 1 0

6 Polanka 11 4 0 7 40:49 12 2 2

7 Třebovice 11 3 0 8 31:38 11 1 3

8 Pustkovec 11 2 0 9 27:65 8 0 2

Tabulka doma

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Klimkovice 5 5 0 0 37:15 15 0 0

2 Řepiště 6 3 0 1 16:9 13 2 0

3 Václavovice 6 2 0 3 19:20 8 1 0

4 Pustkovec 6 2 0 4 18:36 7 0 1

5 Vítkovice 1919 - dívky 5 2 0 3 16:19 6 0 0

6 Polanka 5 1 0 3 17:22 6 1 1

7 Třebovice 6 1 0 5 19:20 5 0 2

8 Krásné Pole 5 1 0 3 20:23 5 1 0

Tabulka venku

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Klimkovice 6 6 0 0 49:10 18 0 0

2 Řepiště 5 4 0 1 13:10 12 0 0

3 Krásné Pole 6 3 0 3 26:26 10 0 1

4 Vítkovice 1919 - dívky 6 3 0 3 17:24 8 1 0

5 Václavovice 5 2 0 3 15:18 6 1 1

6 Polanka 6 2 0 4 23:27 6 1 1

7 Třebovice 5 2 0 3 12:18 6 1 1

8 Pustkovec 5 0 0 5 9:29 1 0 1

máme v kádru momentálně 16. dětí, takže konkurence je 
veliká, vždyť hrát můžou bohužel jen 6. hráčů + brankář! 

Mé přáni na závěr: aby nás chodilo stále takový počet 
a snad na jaře dalších skvělých fotbalových zážitků a výher. 
Druhá část této soutěže nám začíná v příštím roce 2019 
cca. kolem března-dubna. Tímto bych chtěl pozvat všech-
ny fanoušky dobrého fotbalu, a že naše výkony jsou "kou-
katelné" a hlavně padá hodně gólů, aby se přišli podívat! 
Na domácím hřišti máme výkop vždy v sobotu v 10:00 ho-
din. Přijďte se přesvědčit o tom, že právem držíme v tabul-
ce zasloužené 2. místo!!! A zpříjemnit si před obědový čas 
a zafandit naším borcům, vždyť každý hlas je malá podpo-
ra pro velké výkony!!!

Přeji všem hezký zbytek roku a do Nového roku 2019 
s přáním hodně zdraví, lásky a sportovních úspěchů přejí 

trenér Pikonský a Hýbl
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MěP starší dorost ročník 2018, C1A, Dorost - starší, číslo 2018816C1A
Dorost - starší Okresní přebor skupina A

Městská soutěž – dorost 2018 podzim
Vážení sportovní příznivci, kluci z dorostu se po pod-

zimní části usadili na 5 příčce. Hlavně bych chtěl kluky 
vyzdvihnout v druhé části podzimu, kde měli šňůru pěti 
neprohraných utkání, a obzvlášť domácí zápas se suve-
rénním Slovanem Ostrava na 1. místě, který si k nám se-
bevědomě přijel pro 3 body, ale realita byla jiná a kluci je 
„rozbili 5:4“ a sesadili z 1. místa, za předvedený výkon jim 
chci poděkovat, jakož i k docházce na tréninky, které se 

postupně zlepšovaly. Chci poděkovat i  trenérovi mužů 
panu Zdenkovi Havránkovi, který mi pomohl se zápisy 
a sestavou a panu předsedovi Renému Kurákovi, který pro 
kluky sjednal důstojné zakončení sezóny v klubovně. Klu-
ci si to pochvalovali, vyloženě jim chutnalo a po mini ří-
zečcích se jen zaprášilo.

Přeji všem hodně úspěchů v roce 2019 a na jaře přijď-
te kluky podpořit a povzbudit.

Sportu zdar
Trenér František Tofel

CANIS I.B třída mužů sk. B ročník 2018, A3B, Muži, číslo 2018810A3B
Muži 1. B třída skupina B

S přechodem na zimní čas je spojen i konec fotbalo-
vých soutěží pro všechny naše celky, které nás reprezen-
tují v krajských či okresních soutěžích.

Naši muži byli pro tento ročník nasazeni do 1.B třídy, 
skupiny B, která má zastoupení klubů převážně z Opavska. 
Ještě než však byla zahájena soutěž, prošel náš areál 
mnoha změnami. Po zhruba dvaceti letech jsme vlastními 
silami zrekonstruovali kabinu mužů, která se tak alespoň 
trochu přiblížila době, ve které žijeme. Nejviditelnější změ-
nou je však osazení laviček jednotlivými sedačkami v klu-
bových barvách a výměna střídaček za modernější. Pro 
hráče je velkým povzbuzením i lepší kvalita hrací plochy, 
do které se také investovaly nemalé prostředky.

V samotné soutěži jsme po podzimu obsadili osmou 
příčku s devatenácti body a držíme se v klidném středu 
tabulky. Tak jako všechny kluby na této úrovni se potýká-
me s problémem účasti hráčů na trénincích a zápasech, 
kdy se ne vždy sejdeme v nejsilnější možné sestavě. Může 
nás však těšit, že postupně do sestavy nakukují mladí 
kluci a nevedou si vůbec špatně.

Příprava na jarní část sezóny začne v polovině ledna 
a během přípravy budeme nabírat síly i na horském sou-
středění ve Frýdlantu nad Ostravicí. Start jarní soutěže se 
dá očekávat na konci měsíce března.

Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu 
a budeme se opět těšit na jaře.

Petr Plavý

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Heřmanice 11 9 0 2 61:20 27 0 0

2 Slovan Ostrava 11 8 0 3 111:25 25 0 1

3 Pustkovec 11 9 0 2 51:17 24 3 0

4 Václavovice 11 7 0 4 42:27 22 0 1

5 Řepiště 11 5 0 6 73:46 16 0 1

6 Krásné Pole 11 4 0 7 44:67 12 0 0

7 Ostrava Lhotka 11 2 0 9 34:46 6 0 0

8 Hrabůvka 11 0 0 11 3:171 0 0 0

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Ostrava - Jih 13 9 1 3 48:14 28

2 Klimkovice 13 8 3 2 38:24 27

3 Slovan Ostrava 13 8 1 4 38:30 25

4 Velké Hoštice 13 8 1 4 19:17 25

5 Darkovice 13 6 2 5 33:30 20

6 Strahovice 13 6 2 5 26:29 20

7 Bohuslavice 13 5 4 4 26:20 19

8 Řepiště 13 6 1 6 25:30 19

9 Hať 13 5 4 4 22:27 19

10 Chuchelná 13 5 2 6 20:22 17

11 Kozmice 13 5 1 7 18:24 16

12 Krásné Pole 13 4 0 9 21:34 12

13 Velká Polom 13 2 2 9 19:32 8

14 Šilheřovice 13 1 2 10 20:40 5
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MěS muži ročník 2018, A2A, Muži, číslo 2018816A2A
Muži 3. třída skupina A 

Tabulka celková

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty -

1 Vřesina B 11 9 0 2 46:16 28 0 1

2 Klimkovice B 11 9 0 2 46:10 27 1 1

3 Hrabová B 11 8 0 3 50:24 23 1 0

4 Slovan Ostrava B 12 8 0 4 43:31 23 1 0

5 Rychvald B 12 5 0 7 38:21 19 0 4

6 Šenov B 12 5 0 7 29:37 14 1 0

7 Lokomotiva Ostrava 12 4 0 8 22:62 9 3 0

8 Řepiště B 11 2 0 9 27:68 7 0 1

9 Hrabůvka 12 2 0 10 29:61 6 0 0

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

KALENDÁŘ AKCÍ
24. 12. 2018 začátek vánočních prázdnin
2. 1. 2019 konec vánočních prázdnin
1. 2. 2019 pololetní prázdniny – PARKOUR 

PARK Ostrava
18. 2. – 21. 2. jarní prázdniny FM – program pro děti

- laser game
- ZOO Ostrava s výukovým progra-
mem
- trampolíny
- Marlenka FM

Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na 
www.ddmvratimov.cz

PŘÁNÍ

Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že činnost 
kroužků na všech jeho pobočkách bude v tomto roce 
ukončena v pátek 21. 12. 2018. Po vánočních prázd-
ninách se spolu opět uvidíme od čtvrtku 3. 1. 2019.

Přejeme všem účastníkům našich kroužků, táborů 
i akcí a všem našim příznivcům klidné prožití vánoč-
ních svátků. Dětem hodně sněhu a bohatého Ježíška.
Vážíme si toho, že u nás trávíte Váš volný čas.

za DDM Vratimov
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka

V sobotu 17. listopadu proběhl bad-
mintonový turnaj pro děti v  tělocvičně 
v Řepištích v kategorii B (mírně pokročilí) 
a C (pokročilí), který připravili pracovníci 
a tým trenérů Domu dětí a mládeže Vrati-
mov. Celého turnaje se zúčastnilo 62 dětí, 
které se za své výkony vůbec nemuseli 
stydět. Všichni hráči hráli moc dobře 
a byla jim od trenérů vyslovena obrovská 
pochvala.

Velké poděkování patří obci Řepiště za fi nanční pod-
poru a rodičům za vytvoření nezapomenutelné atmosféry.

Těšíme se na sobotu 8. prosince, kdy proběhne SPOR-
TOVNÍ DEN. Na programu máme fotbalové utkání s rodi-

či a badmintonový turnaj pro kategorii A (začátečníci) a B 
(mírně pokročilí). Držme palce 😊

za DDM Vratimov Renáta Míčková

„HLÁŠENÍ“ z DDM Vratimov
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                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

mažoretky ŽÍŽALKY
- malá tělocvična, úterý od 17:00 do 18:00 hod.

ZÁPISNÉ 945 Kč
Lektor: Anna Grossmannová
Nácvik techniky s hůlkou, jednoduché sestavy. Děti v dru-
hém školním pololetí se účastní soutěží a vystoupení na 
veřejnosti.

KIN-BALL
 – velká tělocvična, čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. 

ZÁPISNÉ  820 Kč
Lektor: Klára Pastorková
Kin-ball je nová míčová hra. Je poměrně fyzicky náročná, 
a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zá-
bavu. U hry děti velmi rozvíjejí týmového ducha. Tím, jak 
se kin-ball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně 
dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě 
strategické uvažování.

Od února 2019 (druhé školní pololetí) otvíráme nové 
kroužky 😊

MALÝ ELEKTRIKÁŘ

- třída ZŠ, pondělí od 16:00 do 17:00 hod.

ZÁPISNÉ 560 Kč

Děti se naučí měřit na multimetru, postaví si vlastní elek-
trárnu, praktické využití obnovitelných zdrojů energií, bu-
dou bezpečně kreslit el. proudem, naučí se sériové a pa-
ralelní zapojení fotovoltaického článku, využijí základní 
stavební prvky robotických stavebnic, …

VČELAŘI

- třída ZŠ, úterý od 15:30 do 16:30 hod.

ZÁPISNÉ 920 Kč

Kroužek by měl probudit zájem dětí o přírodu a vztah ke 
včelám. S dětmi se seznámíme s životem včel v  různých 
obdobích roku, řekneme si informace o ošetřování včel a vy-
zkoušíme si nezbytné práce a dovednosti potřebné pro chov 
včel.  V rámci kroužku si uděláme i cestu do přírody, prohlíd-
ku úlů a na závěr si každý odnese sladkou odměnu v podo-
bě sklenice vlastnoručně vytočeného medu. Možný je také 
víkendový výlet do včelařského muzea v Chlebovicích.

Podrobnější informace, přihlášky: Renáta Míčková
tel. 739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz 

V Řepištích mohou děti navštěvovat různé zájmové útva-
ry (kroužky), které mají činnost v tělocvičně a budově zá-
kladní školy Řepiště.

Možnost vyzkoušet kroužek a přihlásit se stále trvá.

První návštěva je zdarma. Uvedené zápisné je od led-
na do konce května docházky.

Tělocvična Řepiště 

 
Děkujeme všem za  návštěvnost v naší tělocvičně jak při 
sportovní  činnosti tak i kulturně společenských akcích. 

 
Pro příští rok vám opět nabízíme k prodeji u správce v recepci tělocvičny 

permanentky na rok 2019. 
 

Cena 1000,- Kč……………….hodnota  1100,-Kč 
Cena   500,- Kč……………….hodnota    550,-Kč 

 
 

 
23.12.2018 - 26.12 2018         zavřeno 

 
     27.12.2018 - 28.12.2018         9:00-21:00 

 
     29.12.2018 - 30.12.2018         8:00-20:00 

 
31.12.2018 - 01.01.2019         zavřeno 

 
Běžný provoz zahájen od 2.1.2019 

 
Náhradní termíny možno domluvit se správci  tělocvičny. 

 
Přejeme krásné vánoce a šťastný Nový rok  ! 

 
Tělocvična  Řepiště,  Mírová 555, Řepiště 739 31 , t.č. 605 959 600    

TJ Řepiště Vás zve na Netradiční sportovní ples. 

Dne 9.2.2019 od 20.00 hod. 

se bude v místní tělocvičně konat 

SPORTOVNÍ PLES 
V „GANGSTERSKÉM STYLU“ 

K tanci a poslechu hraje skupina MAGNET.

Tímto jsou všichni srdečně zváni.

Bohatá tombola zajištěna.

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 

                                     Klub seniorů v Řepištích Vás srdečně zve na 

                                            Společenský večírek 

pátek 25. ledna 2019

sále olečenské restaurací U Máně v Řepištích.

                                             Hraje hudba ,,Duo Star“.  Vstupné 80 Kč. 

                                                    Bohatá tombola. Občerstvení. 

                                                          Těšíme se na Vaši účast 

 



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

23



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

POŘÁDÁ A SKVĚLOU ZÁBAVU PŘEJE OBEC ŘEPIŠTĚ.

Sobota 12.01.2019 od 19:30 

ZAHRAJE SKUPINA SAGAR

Tělocvična Řepiště   Cena 150 Kč

Předprodej vstupenek začíná 10.12. 2018

Obecní
PLESObecníObecníSRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Přijďte shlédnout zajímavé pojetí příběhu 
o ztroskotání Titaniku. Poznejte zcelá nové 
vysvětlení příčiny této tragédie. Komedie je 
plná vtipů, gegů, slovních hříček v podání 

souboru D.N.A. z Frýdku-Místku.

Pravda o zkáze
TITANIKU

Pravda o zkáze
TITANIKU

29.1.2019  v 19 hodin | Vstupné 100 Kč
Rezervace: marcela.gracova@umane.cz 

Společenský dům s restaurací U Máně
Vás zve na divadelní představení 


