
ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  
6. zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.září 2007. Zastu-

pitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5.zase-
dání ZO, informaci o vydání integrovaného povolení pro skládku prů-
myslových odpadů Řepiště, usnesení fi nančního výboru z 12.9.2007, 
zprávu o plnění rozpočtu obce k 8/2007 a zprávu o podaných dota-
cích. Zastupitelé projednali a schválili:
• Rozpočtový výhled Obce Řepiště na léta 2007-2015
• Strategický plán rozvoje Obce Řepiště na léta 2007-2015 (Pro-
 gram rozvoje vesnice 2007-2015)
• Strategický plán rozvoje města a obcí Regionu Slezská brána na 
 léta 2007-2015
• Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce bytových domů – 
 ul.Vinohradská 289, 290, 291“ se společností SI-BE-CO spol. 
 s r.o., Ostrava, za cenu 1 853 094,50 Kč včetně DPH
• Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru reg.č.219/396-07 ze dne 
 25.6.2007 se Státním fondem rozvoje bydlení
• Zmocnění starosty obce k podpisu Dodatku dle bodu II/5
• Smlouvu o dílo č.496/07 se společností Vely-Trend s.r.o. na 
 výměnu oken v hasičské zbrojnici za cenu 68 032,- Kč včetně 
 DPH
• Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z Operačního 
 programu Životní prostředí na projekt „Komplexní realizace úspor 
 v budově mateřské školy v Řepištích“ se společností A-VITAL, 
 Ing.Zdenka Makohuzová za cenu 59 500,- Kč včetně DPH
• Přijetí daru pozemku parc.č. 228/3 orná půda, k.ú. Řepiště do 
 majetku Obce Řepiště na základě darovací smlouvy
• Smlouvu o provozování vodního díla č.440/SOP/FM/2007 se 
 společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

 a.s. na vodovod „Řepiště, propojení vodovodu ul.Na Výsluní“
• Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čiš-
 tění odpadních vod
• Zpracování projektové dokumentace „Rozšíření hřbitova v Řepiš-
 tích“
• Zpracování projektové dokumentace na projekt klubovny mla-
 dých hasičů v hasičské zbrojnici
• Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálních 
 zařízení v budově základní školy
• Nákup vánoční světelné výzdoby na stožáry veřejného osvětlení
• Rozpočtové opatření 2/2007

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi -  uzavřít smlouvy dle čl. 
II./ 4,5,7 – 10, vypsat poptávku a zajistit realizaci čl. II/11-14, zajistit 
realizaci čl.II/15, zajistit zapracování čl. II/16 do rozpočtu obce. 

Jaroslava Bezecná

Termín zasedání zastupitelstva obce
7. zasedání Zastupitelstva Obce Řepiště proběhne ve středu 

12. prosince 2007 v 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích. Pro-
gram zastupitelstva bude ještě upřesněn. Zasedání zastupitelstva 
je veřejné.

Ve středu 12. prosince 2007 bude v Řepištích rozsvícena svě-
telná vánoční výzdoba.

Rostislav Kožušník

Zpravodaj č. 90
vyšel 6. 11. 2007

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
 Konečného za organizaci 3. ročníku letních krmášových slav-
 ností
- paní Ludmile Štefkové za opravu kříže v Rakovci
- komisi sociální a pro občanské záležitosti pod vedením paní 
 Jaroslavy Bezecné, dětem ze Základní umělecké školy ve Vra-
 timově pod vedením paní učitelky Bodnárové a dětem z mateř-
 ské školy v Řepištích pod vedením paní učitelky Nožičkové za 
 nádherný obřad  vítání nových občánků

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši práci, čas a přispění k dění 
v obci. 

Rostislav Kožušník

Poděkování
V tomto čísle zpravodaje bych rád jako starosta obce podě-

koval těmto občanům:
- školské a kulturní komisi pod vedením paní PaedDr.Majky 
 Bednářové za organizaci sportovních a společenských akcí, 
 především pro děti a mládež (volejbalový turnaj o pohár Medar-
 da, závody na koloběžkách, drakiáda)
- trenérům fotbalové přípravky panu Jaroslavu Jeřábkovi, Vladi-
 slavu Smichovičovi, Luďovi Juhosovi a Davidu Kaločovi za 
 zahájení práce s malými fotbalisty
- manželům Kukučkovým a Polachovým za práci s mladými hasiči
- místnímu sdružení ODS pod vedením pana Ing. Vlastibora 

ZPRAVODAJZPRAVODAJ



Vítání občánků
V neděli 7. října 2007   jsme v  zasedací místnosti osvětového 

domu, pro tuto chvíli speciálně vyzdobené, slavnostně přivítali do 
obce nové občánky. K uvítání byly pozvány všechny děti narozené 
v roce 2007, a protože se jich do konce srpna narodilo 14, sešlo 
se o půl třetí prvních sedm a následně ve čtyři hodiny dalších 
sedm dětí se svými rodiči, sourozenci, často i prarodiči. Obřad 
doprovázely hudebním vystoupením děti ZUŠ z Vratimova, paní 
učitelka Nožičková s dětmi z mateřské školy připravila básničky 
a říkanky. Rodiče dětí se podepsali do kroniky, obdrželi pamětní 
list a zlatý dukát v hodnotě 3000,- Kč, maminky navíc kytičku.

A koho jsme tedy přivítali?
Monika Švancerová, Patricie Burianová, Hana Koniar-

zová, Adam Řepišťák, Sára Tylečková, Jan Pieronkiewicz, 
Karolína Kišová, Adéla Staníčková, Ondřej Filák, Tereza 
Hobzová, Markéta Foldynová, Marcela Foldynová, Dominik 
Fluxa, Jakub Konečný.

Přejeme našim malým občánkům život plný radosti a štěstí, 
aby ve zdraví a lásce vyrůstali k radosti nejen rodičům, ale i nás 
všech. Jsme velmi rádi nejenom, že se u nás v poslední době 
rodí více dětí, ale především, že tyto rodiny zůstávají a žijí v naší 
obci. Jedině tak bude zajištěna další budoucnost a rozvoj obce. 
Na závěr slavnosti proběhlo fotografování, které doufáme, že se 
stane milou vzpomínkou na tento slavnostní okamžik.

 Jaroslava Bezecná

Vandalství, krádeže, poškozování majetku
Musím s lítostí konstatovat, že se v naší obci množí pří-

pady vandalství a poškozování majetku a krádeží. Několikrát 
v tomto roce byl vykraden Osvětový dům, restaurace Na Hřišti, 
množí se krádeže na místním hřbitově, ukradeny byly svody na 
obecním úřadě, odpadkové koše ze zastávky, kanalizační vpusti 
a víka kanálů, byla poničena střešní krytina na trafi ce, několi-
krát zdemolována skříňka na parte, nabourán a zlomen stožár 
veřejného osvětlení, zlomeny vysázené lípy na konečné zastávce 
autobusů, pořezány kmeny vysazených stromů, hanlivými nápisy 
byly popsány nově natřené dveře do kostela a mnoho dalšího. 
Nevím, kdo to vše dělá a jaké mají dotyční vandalové a zloději 
důvody, ale myslím, že za spoustou těchto činů budou i někteří 
místní „občané“. Je mi z toho smutno a zároveň mám i vztek, 
že někdo, kdo tu žije a bydlí, dokáže poškozovat či krást druhé-
mu majetek, poškozovat společné věci či narušovat důstojnost 
mrtvých. Žádám Vás, aby jste k těmto případům nebyli slepí 
a pokud budete něčeho takového svědky, aby jste neprodleně 
volali Policíi ČR (596732376,  nebo mobilní linku  604 127 288, 
případně linku 158). Případně kontaktovali Obecní úřad Řepiště, 
tel. 558671925.

Rostislav Kožušník

Z úřední desky
Na základě správního řádu zřizují obecní úřady úřední des-

ky. Úřední desky musí být umístěny na místech trvale přístup-
ných. Obec Řepiště má svou úřední desku z levé strany budovy 
obecního úřadu (u vstupu k lékaři). Na úřední desce se zveřejňují 
vyhlášky a nařízení obce či jiných správních orgánů, pokud se 
týkají území obce, dále řízení a rozhodnutí správních orgánů, 
např. řízení s velkým počtem účastníků či řízení, kde není znám 
pobyt účastníka, či kde to vyžaduje zákon. Podle nového staveb-
ního zákona se nově na úřední desce objevují i veškerá územní 
řízení. Úřady rovněž jsou povinny vést elektronickou úřední des-
ku, která obsahuje stejné dokumenty jako úřední deska. Adresa 
elektronické úřední desky našeho úřadu je www.repiste.slez-
skabrana.cz. Momentálně visí na úřední desce mimo jiné Žádost 
o připomínky k návrhu na vyhlášení lokality Řeky Ostravice do 
seznamu Natura 2000 -Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Nabídka pozemků k pronájmu ve vlastnictví České republiky ve 
správě Pozemkového fondu ČR a Nařízení Krajské veterinární 
správy o mimořádných opatřeních – mor včelího plodu.

Rostislav Kožušník Rekonstrukce bytových domů
V současné době probíhají práce na bytových domech na ul. 

Vinohradské 289, 290, 291. Jedná se o poslední etapu rekon-
strukce bytových domů, která obsahuje zateplení fasád, opravu 
soklu, výměnu vstupních dveří a zateplení stropů ve sklepích. 
Cena stavebních prací je 1,853 mil. Kč. Rekonstrukce bude fi nan-
cována z 50 % z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení, který 
se bude splácet po dobu 10 let z vybraného nájemného (156 tis. 
Kč roční splátky), zbylých 50 % bude fi nancováno z  nájemné-
ho z předchozího a letošního roku a částečně z rozpočtu obce 
(cca 400 tis. Kč). Prostředky z rozpočtu budou do něj vráceny 
postupně do dvou let z nájemného. Obec se dohodla s nájemníky 
na zvýšení nájemného od ledna 2008 o 3,- Kč/m2/měs., tj. na 
28,- Kč/m2/měs. Rekonstrukci provádí fi rma SI-BE-CO spol.s r.o., 
Ostrava, která předložila cenově nejnižší nabídku. Práce by měly 
být dokončeny do konce roku 2007.

Rostislav Kožušník 

Výměna oken v hasičské zbrojnici
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 6. zasedání v září tohoto 

roku schválilo smlouvu o dílo na výměnu oken v hasičské zbrojni-
ci. Celková cena za demontáž stávajících oken a montáž nových 
plastových oken je 68 tis. Kč. Zednické práce si provedou hasiči 
ve spolupráci s pracovníky obce sami. Jedná se o první etapu 
stavebních úprav dle schváleného Strategického plánu rozvoje 
obce Řepiště na léta 2007-2015, a to opatření Podpora spolkové 
činnosti - projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice. Projekt mimo 
technického zhodnocení budovy rovněž přinese úsporu nákladů 
na vytápění hasičárny. V další etapě se připravuje zřízení klubov-
ny pro mladé hasiče v podkroví a zřízení koutku historie hasičstva 
v obci v přízemí.

Rostislav Kožušník 

Rekonstrukce kapličky sv. Floriana v Řepištích
Projekt na Rekonstrukci kapličky sv. Floriana v Řepištích 

vznikl v létě letošního roku po přijetí daru kapličky do majetku 
obce od rodiny Matějků. Obecní úřad požádal o grand na opravu 
fi rmu Regionservis, kde byl projekt prezentován paní místosta-
rostkou na setkání v Luhačovicích a obsadil v konkurenci tří 
desítek projektů krásné třetí místo (bohužel grand dostal pouze 
první projekt). Obecní úřad předložil žádost o dotaci rovněž do 
projektu Občanská volba společnosti Plzeňský Prazdroj, pivo-
var Radegast, kde jsme postoupili v konkurenci 60 projektů 
do druhého kola, kde o 25 projektech rozhodují hlasy obča-
nů celého regionu. Projekt byl představen v Moravskoslez-
ském deníku v jeho příloze Frýdecko-Místecko, v rozhlase 
a prostřednictvím letáčků. Ukončení hlasování bude začát-
kem listopadu. Doufáme, že i díky přispění vašich hlasů bude 
projekt úspěšný. Předpokládá se rekonstrukce celého objek-
tu, výroba sošky sv. Floriana dětmi keramického kroužku 
a slavnostní žehnání a předání kapličky pod patronát našich hasi-
čů spojené se svěcením praporu v květnu příštího roku. 

Rostislav Kožušník



Označování budov čísly popisnými
Upozorňujeme vlastníky rodinných domů na povinnost ozna-

čovat budovy čísly popisnými. Číslo popisné musí být umístěno 
na rodinném domě na takovém místě, aby bylo viditelné z ulice. 
Na základě stížnosti doručovatelů tisku, zásilek, úředních dopisů 
apod. na neoznačené budovy vyzýváme vlastníky, kteří nemají 
označené své domy, aby tak učinili nejpozději do konce prosince 
2007. V lednu 2008 bude provedena namátková kontrola ozna-
čení budov.

Rostislav Kožušník

Řepiště v regionálním vysílání
Dne 18.října 2007 v 17.45 hod. byl v regionálním vysílá-

ní Minuty Regionu Beskydy  televize Polar na programu Prima 
odvysílán cca 5 minutový medailon o naší obci. Tyto medailony 
jsou společným projektem Regionu Beskydy v rámci jeho aktivit. 
Bohužel se všechen natočený materiál do určeného času neve-
šel, přesto si myslím, že jsme Řepiště představili v pěkném světle 
a to nejenom díky krásnému slunečnému dni. Kdo reportáž nevi-
děl, může ji shlédnout na webových stránkách:

http://www.polar.cz/tvportaly/beskydy/repiste-pritahuji-mlade/
www/#v687. 

Rostislav Kožušník

Rekonstrukce mateřské školy
V měsíci listopadu bude dokončena projektová dokumenta-

ce na akci „Komplexní realizace úspor v budově mateřské školy 
v Řepištích“. Zpracování projektové dokumentace a energetický 
audit budovy byly podpořeny z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je dotací ve výši 120 tis. Kč, 42 tis. Kč doplatí Obec Řepiště ze 
svého rozpočtu. I.etapa rekonstrukce mateřské školy řeší zatep-
lení pláště budovy, výměnu oken a vstupních dveří, rekonstrukci 
a zateplení střechy a rekonstrukci vytápění v budově. Předpoklá-
dané investiční náklady na tuto etapu jsou kolem 5 mil. Kč. Obec 
Řepiště podala koncem října žádost o dotaci ve výši 85 % nákladů 
z Operačního programu Životní prostředí. Pokud budeme s dota-
cí úspěšní, rekonstrukce proběhne v r. 2008.  Navazovat by měla 
rekonstrukce školní kuchyně a rekonstrukce sociálních zařízení.

Rostislav Kožušník 

Region Slezská brána
Shromáždění starostů svazku obcí Region Slezská brána 

na svém zasedání 8.září 2007 ve Václavovicích schválilo velmi 
důležitý dokument „Strategický plán rozvoje měst a obcí Regi-
onu Slezská brána na léta 2007-2015“, který vytyčuje rozvojové 
projekty Regionu Slezská brána. Region se  bude zaměřovat na 
společné projekty na podporu cestovního ruchu (cyklotrasy, pro-
pagace, volnočasové aktivity a služby). Cílem je zajištění kvalit-
ního bydlení v blízkosti velkých měst. Strategie vytyčuje devět 
společných projektů: zřízení webových stránek Regionu, vybudo-
vání společného geoinformačního systému, pořízení projektové-
ho manažera, dobudování páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, 
budování regionálních cyklotras a chodníků, energeticky úspor-
ná opatření v obecních budovách, zřízení systému likvidace 
zelených odpadů, péče o historické památky v regionu a zlep-
šení péče o seniory. Strategie vznikala na základě spolupráce 
s Moravskoslezským krajem díky projektu Partnerstvím k pro-
speritě, který fi nancoval odborné vedení při zpracování strategie 
a rovněž umožnil bezplatné proškolení celého strategického týmu 
v uvedené problematice. Reportáž ze schvalování Strategie poři-
zovala a odvysílala televize Polar, záznam je možné shlédnout na 
webových stránkách http://www.polar.cz/tvportaly/beskydy/obce-
planovaly-budoucnost/www/#v652. Administrátorem projektu 
byla pověřena paní Jaroslava Bezecná, která rovněž prováděla 
kompletaci celého projektu.

Rostislav Kožušník

Nový znak svazku obcí Region Slezská brána
Shromáždění starostů na svém zasedání v září ve Václavovi-

cích schválilo změnu znaku Regionu Slezská brána. Úprava zna-
ku byla nutná z důvodu snížení počtu členů Regionu a také byla 
ze strany Obce Řepiště díky Mgr. Janovi Kukučkovi iniciována 
oprava latinského nápisu.

Cyklotrasa Ostrava -Beskydy
Svazek obcí Region Slezská brána podal v červenci tohoto 

roku žádost o dotaci z programu  Moravskoslezského kraje na 
zpracování dokumentace k žádosti o dotace do ROPu na akci 
„Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-
Sviadnov“. Administraci žádosti zajišťoval náš obecní úřad, který 
je zároveň garantem celého projektu. Jedná se o partnerský pro-
jekt sdružení obcí Regionu Slezská brána, Olešná a zájmové-
ho sdružení Frýdlantsko – Beskydy. Dne 27.září 2007 schválilo 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dota-
ci na uvedený projekt. Celkové předpokládané náklady na zpra-
cování studie proveditelnosti, dokumentace EIA (vliv na životní 
prostředí), projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a sta-
vební povolení a vypracování žádosti o dotaci na stavbu jsou 1,27 
mil. Kč, z toho 50 % bude činit dotace z Moravskoslezského kraje 
a 50 % bude placeno z rozpočtu obcí. Projektová příprava bude 
dokončena v říjnu 2008, poté by po získání dotace měla začít 
vlastní stavba, jejíž náklady se předpokládají ve výši 17,4 mil. Kč. 
V současné době se kompletují dokumenty pro uzavření smlouvy 
o dotaci a připravuje se výběrové řízení na projektanta stavby. 
Starostové a místostarostové obcí Regionu Slezská brána absol-
vovali na první koordinační schůzce dne 17.října 2007 na kolech 
celou plánovanou cyklotrasu ze Sviadnova do Ostravy-Hrabové. 
Na schůzce byli seznámeni s již hotovými úseky, jejich stavem, 
možnostmi vedení cyklotrasy a zabývali se  přípravnými pracemi 
na výběrové řízení (reportáž http://www.polar.cz/tvportaly/besky-
dy/starostove-mapovali-teren/www/#v716). 

Rostislav Kožušník

Nové autobusové nádraží ve Frýdku-Místku
Upozorňujeme občany, kteří využívají autobusovou dopravu 

do Frýdku-Místku, že 8.prosince 2007 bude slavnostně otevřeno 
nové autobusové nádraží ve Frýdku-Místku (v blízkosti vlakového 
nádraží a fi nančního úřadu).

Rostislav Kožušník



Policie ČR
Dobrý den občané Řepiště !  

Určitě jste zaznamenali zejména z médií, televize, tisku 
k čemu došlo na OOP ČR Vratimov. I tak bych Vás rád blíže 
o situaci informoval, jelikož Policie ČR i každá  státní instituce 
by měla být transparentní a neprezentovat pouze své úspěchy 
a příznivé nebo příjemné věci, ale i své neúspěch či nepříznivé 
události.  

V kostce připomenu, k čemu došlo ! Počátkem měsíce října 
2007 odhalila Inspekce Ministerstva vnitra u 10 policistů OOP 
ČR Vratimov, že mohlo z jich strany zatím v blíže nestanoveném 
údobí ve služebním obvodu Vatimov dojít k podezření z trestné-
ho činu zneužití pravomoci veřejného činitele a to způsobem, že  
měli nechávat procházet  protiprávní jednání zejména jedincům 
v dopravě, za což jsou  podezřelí z braní úplatků. K celé věci  se 
ale nemohu podrobněji vyjadřovat, jelikož je stále v šetření orgá-
ny činnými v trestním řízení a nemám zcela ucelené informace. 

Ze strany Policie ČR došlo k okamžitému propuštění uvede-
ných policistů ze služebního poměru, kdy jsme byli ihned  posíleni 
o 6 nových kolegů,  přičemž  od 1. listopadu 2007 budeme posí-
leni opět minimálně o jednoho dalšího policistu,  čímž se počtem 
dostaneme  téměř na stejný stav, jaký předcházel uvedené udá-
losti. 

Chtěl bych Vás pouze ujistit, že v současné době je chod 
oddělení naprosto stabilizovaný a  veškerý výkon služby probíhá 
naprosto standardním způsobem. 

       npor. Mgr.  Michal BERKA
zástupce vedoucí oddělení OOP ČR Vratimov 

INFO MŠ, ZŠINFO MŠ, ZŠ
CO CHYSTÁME

MŠ 
Těšíme se na Mikulášskou nadílku ve Vratimově, Mikulášskou 

show s Hopsalínem v ZŠ, pro rodiče připravujeme vánoční besíd-
ku. Těšíme se na vánoční fotografi e a dárky pod stromečkem.

ZŠ
Mikulášská show s Hopsalínem se zaměřením na čertíky 

a čertice vypukne pro všechny 
1.12. v 15 hodin ve škole a zahájí předvánoční čas. Chystá-

me se také do divadla, učíme se vánoční koledy, připravujeme 
Vánoční povídání pro rodiče (1. a 2. třída), 4. a 5. třída Vánoční 
literární večer, ve kterém vystoupí rodiče i děti. V pátek 21.12. 
máme již tradiční předvánoční večeři ve škole.

Poděkování
Za sponzorský dar panu Michenkovi (pro obě zařízení), Mgr. 

Šircovi (pro 1. oddělení MŠ), a Ing. Juskové pro 2. třídu ZŠ.
Také všem obětavým rodičům, kteří s pochopením přistupují 

k řešení nejrůznějších (i méně populárních situací) v obou zaří-
zeních.

Těší nás zájem rodičů o sběrové aktivity např. papír, kaštany, 
žaludy a stále platí. Soutěží celé rodinné týmy.

ČÍM SE PRÁVĚ ZABÝVÁME
MŠ

Pracujeme podle Rámcově vzdělávacího programu a zajíma-
vými činnostmi se učíme a plníme úkoly. Vše běží formou nápadité 
hry. Právě jsme se dověděli zajímavé informace o našich zubech. 
Obdivovali jsme překrásný model zubů, který vypadal jako naše 
pusa. To bylo legrační zjištění, co všechno v puse máme. Rádi 
také tvoříme, malujeme ve škole i výtvarném kroužku, modelu-
jeme v keramickém kroužku a chodíme do divadla. Všem nám 
je dobře.

ZŠ
O našem Rámcově vzdělávacím programu jsme přinesli 

informace v srpnu. Představíme vám jeden z mnoha zajímavých 
projektů. Výpravou za poznáním I, II, jsme mapovali zajímavosti 
v naší obci. Inspirovaly nás vydané pohlednice obce Řepiště. 
Jsou překrásné. 

Navštívili jsme všechny kapličky, kostel, hasičskou zbrojnici, 
obecní úřad, Solnou stezku, Zapadlisko, Gajdulu, Rakovec apod. 
Vše jsme výtvarně a slohově zpracovali. Stručný komentář žáků. 
To byl nejlepší den ve škole. Zajímavé od začátku do konce. Více 
takových vycházek. To jsem opravdu nevěděl. Maminka se divila, 
co všechno vím apod.

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŘEPIŠTĚ
pořádá

výstavu keramiky 

AFRIKA OČIMA DĚTÍ

Práce dětí keramického kroužku Základní školy 
Řepiště pod vedením Ing.Šárky Šodkové

Výstava potrvá 
od 23. října do 16. listopadu 2007

Možno zhlédnout vždy 
v úterý od 10-12 a od 13-17 hodin

a v pátek od 9-12 a od 13-15,30 hodin.

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŘEPIŠTĚ 
připravuje 

novou výstavu s názvem 

„NA KONEČCÍCH PRSTŮ“ 
- fotografi e Petra Piechowicze, která potrvá 

od 20. listopadu do 21. prosince 2007. 
Možno zhlédnout v úterý a v pátek v půjčovní době.

Zároveň si Vás dovoluji pozvat na přednášku 
Petra Piechowicze – s názvem AHWAHNEE,
pan Piechowicz bude besedovat o jeho letošní 

zářijové  měsíční horolezecké výpravě 
do Yosemitského údolí v USA.

Akce se uskuteční dne 20. listopadu 2007 
v 17,30 h. v knihovně. (budova Obecního úřadu)

Kurz paličkované krajky
začíná 22. 11. 2007 v Osvětovém domě 
v Řepištích v 17 hodin. Přihlášky na tel. č.: 
731 942 072 nebo na KohutovaV@centrum.cz. 

Další informace na www.vlastule.estranky.cz



ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISEŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE

Turnaj trojic v nohejbalu
Dne 4. srpna 2007 proběhl v Řepištích na víceúčelovém hřišti 

turnaj trojic v nohejbalu. 
Výsledky: 
1.místo – Řepiště 2 4.místo – Sviadnov
2.místo – Řepiště 1 5.místo – Petrovice u Karviné 1
3.místo – Frýdek – Místek 6.místo – Petrovice u Karviné 2

Složení trojic:
Řepiště 1 – Kaloč Zbyněk, Hudeček Ladislav, Bártl Stanislav
Řepiště 2 – Polach Roman, Polach René, Musálek Vladislav
Frýdek – Místek – kolektiv Štefana Suchance

Závody na koloběžkách
Dne 31.8.2007 proběhlo Loučení s prázdninami formou 

„závodů“ jízdy na koloběžkách do vrchu. Závodilo se ve 3 kate-
goriích a tyto kategorie byly hojně obsazeny. Závod to nebyl pro 
nikoho lehký, protože trasa závodu vedla do kopce. Závodníci si 
ale vedli velice zdatně, a i ti nejmenší nakonec dosáhli za podpory 
dospělých a diváků cíle.Nakonec všechny závodníky čekalo malé 
občerstvení a pro ty nejlepší ceny. Děkujeme tímto všem, kteří 
přišli podpořit nejen své děti, ale i se podívat na sportovní výkony 
a zvláště bych poděkovala  maminkám, babičkám, které donesly 
své občerstvení pro závodníky.

Počasí nám přálo, a proto se celá akce vydařila, a doufejme, 
že příští rok se budeme těšit na 2.ročník tohoto závodu.

Za školskou a kulturní komisi 
                                  PaedDr. Marie Bednářová

Drakiáda
Na začátek podzimu proběhla pod vedením školské a kulturní 

komise již slibovaná „Drakiáda“. Dne 6.10 2007 se na hřišti začaly 
shromažďovat malí i velcí soutěžící s draky, které si buď koupili 
nebo si je sami vyrobili, někdy za pomocí svých rodičů. Draků 
bylo kolem 30, většina z nich krásně vzlétávala do vzduchu, a tak 
bylo pro komisi rozhodujících velice těžké, který drak létá nejvý-
še, nebo který drak je něčím nejzajímavější. Soutěžilo se celkem 
ve 4 kategoriích.

V podstatě ale zvítězili všichni, kterým se tato akce líbila 
a prožili tak krásné podzimní odpoledne.

Všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení a pro ty nejlep-
ší byly připraveny ceny.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a budeme se 
těšit na další „Drakiády“.

Za školskou a kulturní komisi         PaedDr. Marie Bednářová

POZVÁNKY

Výstup na K2 - Libor Uher
Kde:  Restaurace „U Máně“
Kdy:  9. listopadu 2007 od 18:00 hodin
Vstupné: 50,- Kč

O výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2 (8611 
m.n.m.), který se uskutečnil v rámci Czech mountaineering 
expedition Ostrava 2007, bude vyprávět Libor Uher. 
Vyprávění bude doplněno promítáním fotografi í a DVD, 
prostor dostane samozřejmě také diskuse.

Turnaj ve stolním tenise
Školská a kulturní komise pořádá dne 8.12.2007 od 

10.00 hod. v Osvětovém domě turnaj ve stolním tenise. 
Přihlášky se přijímají na obecním úřadě do 30.11.2007. 
Soutěž bude rozdělena dle věkových kategorií.  

Srdečně zve za školskou a kulturní komisi 
PaedDr. Marie Bednářová

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s ČČK Řepiště 

VYHLAŠUJE
H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U

• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek

• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:   obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty 
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.

 Sbírka se uskuteční v Řepištích dne: 1.11.2007 – 10.11.2007 čas: 16.00 – 19.00 hodin
     místo: p.Najmanová Marta, Výstavní 408, Řepiště

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace podá p.Najmanová Marta, tel.: 558 671 939 nebo dispečink Diakonie Broumov  – 224 316 800, 

224 317 203 Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace,  která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás 
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umistitelní na trhu práce.  Více na  www: diakoniebroumov.org



N A Š I  J U B I L A N T I
Říjen   
Bednář František 
Venglarčík Vladimír
Marenčák Stanislav 
Garnolová Marie 
Adamusová Anna 
Šodková Danuše 
Moravec Vladimír 
Janša Petr  
Uher Stanislav 

Listopad   
Supíková Vítězslava 
Šodková Marie 
Michenková Emilie
Smichovič Vladislav
Válková Anežka
Dvořáček Lubomír
Lorenc Zdeněk
Kožušník František
Tošenovjanová Danuše
Hrušková Bohumila
Vojtková Zdeňka
Peter Ludvík
Šumanský Zdeněk
Lajčok Ladislav
             Blahopřejeme

Narodili se:
Markéta Foldynová, Marcela Foldynová, Dominik Fluxa,
Eliška Bystroňová, Jakub Konečný, Aneta Milíčková,
Daniel Lyčka, Tomáš Krasula

Fotbalová přípravka
V úterý 4. září 2007 od 15,30 hod. proběhl první trénink mladé 

řepišťské přípravky. Zúčastnilo se celkem 7 chlapců a 1 dívka, 
jmenovitě:

Barbora Bezecná, Lukáš Kroček, Martin Kaleta, Ondřej 
Petroš, Tomáš Peter, Přemek Kožušník, Matěj Voráč a Václav 
Kožušník.

Všichni byli seznámeni s prostředím, šatnou a trenéry, který-
mi jsou: Vladislav Smichovič, Luďa Juhos, David Kaloč a Jaroslav 
Jeřábek.

Byl zahájen nultý ročník přípravky. Toto mužstvo příprav-
ky nebylo letos přihlášeno do soutěže. Nebylo by moudré hrát 
soutěžní zápasy hned proti týmům z Frýdku-Místku. Nikomu by 
tato konfrontace neprospěla. Ale po domluvě s ostatními oddíly 
si během sezóny zahrajeme přátelská utkání proti jiným týmům. 
Je potřeba ale rovněž ještě tento tým naplnit. Takže pokud ve 
svém okolí máte nějaké kluky, nebo šikovné holky, přiveďte je. Byl 
to první trénink a také první dojmy. Na všech byla vidět enorm-
ní snaha a zaujetí. Na tomto duchu je potřeba stavět. Čeká nás 
všechny dlouhá cesta, která je lemována pílí, zodpovědností 
a obětavostí. Ta je potřeba rovněž u rodičů.  Ne vždy bude na 
hřiště svítit slunce a tráva se bude zelenat. Ale již z prvních dojmů 
se ukazuje, že budoucnosti fotbalu v Řepištích se bát nemusí-
me.

Pravidelné tréninky jsou v úterky a čtvrtky od 15,30 do 16,30 
hod., informace na webu http://fotbal.repiste.sweb.cz/pripravka.
html

Zveme mezi nás další kluky a děvčata.
Jaroslav Jeřábek

První zápas fotbalové přípravky
VTJ Staříč - TJ Řepiště
13      :      7        (4:4)
Dne 11.10.2007 proběhlo první přátelské (ale na přátelské 

to na hřišti vůbec nevypadalo) utkání přípravky TJ Řepiště. Za 
tým z Řepišť nastoupili :Barbora Bezecná, Lukáš Kroček, Mar-
tin Kaleta, Ondřej Petroš, Tomáš Peter, Přemek Kožušník, Matěj 
Voráč,Václav Kožušník, Jirka Musálek, Honza Hrbáček.

Utkání začalo tlakem domácích, kteří se také ujali vedení. Po 
chvíli ostychu a nervozity se hosté z Řepišť osmělili a byli domá-
cím vyrovnaným soupeřem. Poločas byl ukončen za stavu 4:4. 
Po poločase ještě stačili hosté vyrovnat na 5:5, ale pak se začala 
projevovat hráčská zkušenost a vyhranost domácích hráčů, kteří 
dotáhli zápas do vítězného konce. I když se zdá podle výsledku, 
že domácí hosty přehrávali, ale vůbec to nebyla pravda. Hosté 
z Řepišť podnikali smrtící brejky do otevřené obrany domácích 
a pouze hráčská nezkušenost hostů zachránila domácí od vět-
šího přídělu gólů. Je potřeba pochválit všechny hráče, protože 
hráli srdcem. Z jejich přístupu k utkání by jsi měli vzít vzor hlavně 
dorostenci. Nechali na hřišti všechny síly a za to zaslouží všichni 
absolutorium. Soupeř je přehrál zkušeností, ale jak se říká „Kaž-
dá porážka je začátek vítězství“. Je třeba vyzvednout střelce 
zápasu. O branky za tým TJ Řepiště se podělil Vašek Kožušník, 
Přemek Kožušník a Matěj Voráč. 

Jaroslav Jeřábek

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
únor – Jiřina Golíková, Ladislav Frydrych
březen – Věra Vašíčková, Miluše Mojžíšková
duben – Vlastimil Kolecký
květen – Rudolf Michenka
červenec – Josef Šnajder
srpen – František Kubica, Miroslav Krúpa, Richard Vasilik
září – Lubomír Madusiok, Helena Hrnčárková

     

Zajišťujeme:
• sjednávání objednávek 
  smutečních obřadů, 
• převozy zesnulých 
  – nepřetržitě 24 hodin,
• tisk parte včetně zpracování grafi ckých návrhů,               
• smuteční reprodukovanou hudbu,                                        
• smuteční květinovou vazbu,  
• smutečního řečníka,                                     
• prodej hřbitovního zboží,
• správu a údržbu hřbitovů,
• agendu související  s hrobovou matrikou, 
• pronájem hrobových míst,     
• výkopy hrobů.
 

Adresa: Radniční 10, 738 01  Frýdek – Místek
Telefon: 558 432 204 - E-mail: info@pietas.info

Nepřetržitá služba: 604 555 500 - (převozy zesnulých)
www.pietas.info

Provozní doba: pondělí až pátek od  7.30  do  15.00   hodin

Provozovatel: TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek



ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště, tel.: 558 671 919, 736 602 647

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

  VÁM NABÍZÍ                                              
-  granulované krmivo pro psy „DUKÁT„
-  granulované krmivo pro kočky „CATMIX“
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
-  krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
-  pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
-  vitaminózní doplněk pro zvířata „AXAVIT“

...při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám.                  
                                                                              

Příjem objednávek na tel.:  558 671 846, 605 119 538
                                              Ing. Břenek Tomáš
                                                            Selská 468,  739 31  Řepiště

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

Vážení spoluobčané,

nabízíme Vám možnost uzavřít smlouvu 
na stavební spoření u HYPO st. spořitelny,
která jako jediná nabízí úročení až 2,4% z vašich vkladů 
a k tomu samozřejmě státní podporu ve výši 15% z ročně 
naspořené částky (až 3000 Kč)… 

� NADSTANDARTní spoření

Osobní poradci: M.+R. Bednářovi
         Tel.: 558 671 121, mob.:777 161 671
  E-mail: radomir.b@centrum.cz

- Sjednáváme také HYPOTÉKY („i americké“) na 
  stavbu nebo pořízení nemovitostí a také různé typy 
 HOTOVOSTNÍCH půjček ! (u České spořitelny 
   i jiných bank)

!!!  NOVINKA   !!!
EKOLOGICKÉ PALIVO VE FORMĚ GRANULÍ

Palivové granule na bázi rostlinných materiálů jsou vyrobeny 
z odpadů vzniklých při čištění obilovin, luštěnin a olejnin.

Jedná se o ekologické a ekonomické palivo, vhodné pro 
spalování v průmyslových podnicích, ale i v běžných kotlích 
a krbech v domácnostech.
Výhody pro vás:
- snížení ceny vstupů a nákladů na celou topnou sezónu 
 v porovnání s běžnými palivy (uhlí, topný olej atd.),
- velmi čistá manipulace bez prašnosti z důvodu tvaru granulí,  
 které mají válcovitý tvar o průměru 8 mm a délky 
 cca 20 – 30 mm,
- existuje reálný předpoklad cenové stability granulí 
 do budoucna, protože surovin pro jejich výrobu je dostatek,  
 kdežto ceny uhlí, plynu a elektrické energie budou stále  
 stoupat.
Pro srovnání uvádím: biogranule hnědé uhlí
Obsah popele:  3 – 7 %  10 – 30 %
Výhřevnost:  15,7  MJ/kg 12 – 17 MJ/kg
Měrná hmotnost:  700 kg/ m3 700 kg/m3 

Obsah síry:  0,12 %  2 – 3 %
PROTO TOPTE LEVNĚJI A UŠETŘÍTE !!!
Balení:    50 kg papírové pytle 
 s možností dovozu až k vám
Cena:      295,- Kč / 100 kg včetně DPH 
Objednávky přijímá:   
 ing. Břenek Tomáš  
 BT-MARKET s.r.o., Selská 468, Řepiště   
               tel.: 605119538 nebo 558671846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

    Střední škola zemědělská 
  a lesnická, Frýdek-Místek
     příspěvková organizace

Na Hrázi 1449, 738 02 Frýdek – Místek,
tel.: 558 432 525, fax: 558 432 749

e-mail:sekretariat@sszfm.cz;     www.sszfm.cz

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ:

Studijní obory: čtyřleté s maturitou 
• Zemědělský podnikatel, zemědělská podnikatelka 
• Mechanizace a služby 

Učební obory: tříleté s výučním listem
zemědělské
• Krajinář,krajinářka 
• Zemědělec, hospodyňka 

lesnické
• Mechanizátor lesní výroby 
• Zpracovatel dřeva 

technické
• Kovář a podkovář
• Opravář zemědělských strojů

Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, na-
příklad řidičské průkazy sk. B, T, C, svářečské kurzy, 
zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, 
sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace.

Nástavbové studium: 
(dvouleté studium ukončené maturitní zkouškou)
• Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  
14.11.2007, 5.12.2007, 16.1.2008

Osobní návštěvy po dohodě.

Získaná kvalifikace ve škole nabízí 
jistotu uplatnění v životě.
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Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.
Informace na uvedené adrese nebo telefonu

Autoškola ANVAMI - Musálek Václav
Na Výsluní 499, Řepiště, Tel.: 606 716 124

Firma ENESPO     
vyrábí a montuje:

• garážová vrata • vjezdové brány včetně dálkového ovládání 
• PVC a Al rolety • žaluzie • látkové rolety • sítě proti hmyzu • 
shrnovací dveře • centrální vysavače • těsnění oken a dveří •

Kontakt: ENESPO
Buničitá  201, 739 32 Vratimov, telefon: 0800 555 558

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz

Pěstitelská pálenice a moštárna
Oznamuje zahájení letošní sezony od 5.9.2007

Provozní doba:
          Moštárna   středa 15.00 – 18.00 hod.
     sobota  8.00 – 12.00 hod.
          Pálenice     dle objednání

Rostislav Mojžíšek, Vinohradská 443, Řepiště
Tel.: 605 976 622, 558 671 732

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A HROMOSVODŮ, OPRAVY EL. NÁŘADÍ 

A SPOTŘEBIČŮ • IVO HRBEK
Bratří Musálků 343, 739 32 Řepiště

Mob.: 605 942 406, Tel.: 595 175 313
e-mail: revizehrbek@volny.cz

POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Sazba „VENKOV“ na snížení ceny  o 20 %!
Navíc možnost od 1.7.2007 uplatnit mezi partnery
BONUS „PLUS“-tzn. stejnou výši slevy 
za bezeškodní průběh jako má manžel/ka!!
V r. 2007 koupila Generali  také Českou poj.!
Příklady cen:     akční cena     s max.bonusem 84 měs.
Do 1000 ccm:    2400,-           1560,-
1001-1350 ccm:      3120,-           2028,-
1351-1850 ccm:      4640,-           3016,-
1851-2500 ccm:      7280,-           4732,-
nad 2500 ccm:  10720,-           6968,-

Kontakt:       M.+R.Bednářovi
             Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
      E-mail: radomir_bednar@generali.cz
      Na Kůtách 447, Řepiště

Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ pro Vás i Vaše děti
(FAMILY, LVÍČEK, CLEVER INVEST…)
u jedné z největších světových pojišťoven, která působí 
na našem území od r.1832…

Prodám levně dětskou vaničku (růžovou), chodítko 
a přenosnou dětskou sedačku do auta. 

Tel.: 731 072 604

Kosmetický salón
na Rakovci
Srdečně zveme do nově 
otevřeného kosmetického 
salónku přímo v restauraci 
Bowling Rakovec.

Provozní doba dle objednávek ve dnech:
Po: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Út: uzavřeno
St: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Čt: 12.00 - 20.00 hod. - masáže
Pá: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika

V jiném termínu po telefonické dohodě na tel. 777 071 564 
Vlaďka Hausová. Veškeré infomrace u obsluhy baru nabo na čísle 
558 637 357.

Nabízené služby:
• úprava obočí • barvení obočí a řas • depilace chloupků voskem • kosmetická 
ruční masáž • peeling • hluboké čištění pleti • výživné, regenerační 
i stahující masky a kúry • léčba bioptronovou lampou • denní i večerní 
líčení • poradenská služba • doplňkový prodej kosmetiky na objednávku 
• sportovní masáž • relaxační masáž • rekondiční a regenerační masáž •

Allianz pojišťovna, a. s.
dceřiná společnost předního světového pojišťovacího koncernu
Allianz AG úspěšně rozvíjející svoji činnost v České republice

oblastní ředitelství Ostrava
Vám nabízí

• Autopojištění 
 - povinné ručení – sleva z pojistného při sjednání se spolu-
  účastí až 11%
 - havarijní pojištění – sleva u ZTP, ZTP P  20%
 Co poskytujeme navíc zdarma? 
 -  kvalitní asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i poru-
 chy vozidla
• Životní pojištění 
 - Allianz investiční pojištění – NOVĚ PASTELKA
 - Allianz dětské pojištění 
 - Allianz rizikové pojištění
 - Zprostředkování, zajištění úvěrů
• Penzijní připojištění
• Pojištění majetku a občanů
• Cestovní pojištění a asistenční služby
• Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pro více informací kontaktujte:
Josef Kukučka, Úvozová 55, Řepiště

tel.: 605 261 223, e-mail: josef.kukucka@tiscali.cz
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