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vyšel 8. 12. 2009

(ostatní plocha, ostatní komunikace) k.ú. a obec Řepiště o výměře 
368 m2 do majetku Obce Řepiště na základě darovací smlouvy; úplat-
ný převod příslušenství – stavby komunikace ul. U Potoka na parcele 
č. 1454/11 k.ú. a obec Řepiště – do majetku Obce Řepiště v částce 
290,- Kč/m2; obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se mění 
a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002, o místním systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 13.12.2002; zrušení úvěrového fondu na 
opravu a modernizaci bytů k 31.12.2009 a převedení zůstatku fondu 
na základní běžný účet obce; rozpočtové opatření č. 3/2009.

Ukládá starostovi: Vyřídit žádost o změnu projektu Tělocvična 
Řepiště CZ1.10/4.1.00/01.00102 podpořeného dotací z rozpočtu Regi-
onální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko; vyčíslit vícenáklady 
na změnu projektu ad) II./2); vyčíslit vícenáklady projektu Rekonstruk-
ce základní školy Řepiště, 1. a 2.etapa, a uzavřít dodatek ke smlouvě 
o dílo; doplnit požadované doklady, splnit příslušné podmínky a pode-
psat rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR z programu 217115 – Podpora obnovy venkova na akci „Hrajeme 
si venku“; po ukončení a vyhodnocení veřejné zakázky „Ulice U Vrtu, 
k.ú. Řepiště“ uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem; uzavřít 
smlouvu dle II./8,9; zrealizovat bod II/12).

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo 23.9.2009 
v restauraci Bowling v Rakovci. Zastupitelstvo obce bere na 
vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení z 15. zasedání zastupi-
telstva obce ze dne 17.6.2009; zprávu z jednání finančního výboru 
z 21.9.2009; zprávu o hospodaření obce k 8/2009; zprávu o realizaci 
projektu „Tělocvična Řepiště“; zprávu o projektu Rekonstrukce základní 
školy v Řepištích; zprávu o projektu „Rekonstrukce vytápění v základní 
škole v Řepištích“; zprávu o realizaci projektu Rekonstrukce mateřské 
školy; zprávu o projektu „Výsadba stromové aleje na cyklotrase Pas-
kov – Řepiště – Sedliště“; zprávu o pořizování nového územního plá-
nu; zprávu o projektu „Domovinka Řepiště“; zprávu o realizaci projektu 
Hrajeme si venku; zprávu o realizaci projektu „Ulice U Vrtu, k.ú. Řepiš-
tě“; zprávu o realizaci projektu sportovně-relaxačního centra Řepiště; 
zprávu o realizaci projektu Czech Point; zprávu o plnění Strategického 
plánu rozvoje obce Řepiště na léta 2007-2015; rozhodnutí rady obce 
Řepiště červenec - září 2009; zprávu o veřejných zakázkách červenec 
- září 2009; zprávu o činnosti svazku obcí Region Slezská brána; zprá-
vu o rekultivaci skládky průmyslových odpadů Řepiště.

Schvaluje: Dodatek č.3 ke Zřizovací listině příspěvkové organiza-
ce Základní škola a Mateřská škola Řepiště; změnu projektu Tělocvič-
na Řepiště CZ1.10/4.1.00/01.00102 podpořeného dotací z rozpočtu 
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to sekce D 
dle projektové dokumentace Ateliéru AVM z 9/2009; profinancování 
vícenákladů projektu Tělocvična Řepiště CZ1.10/4.1.00/01.00102 
spojených se změnou dle čl. II. 2); vícepráce nad rámec projektu 
Rekonstrukce základní školy Řepiště, 1. a 2. etapa; přijetí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj na projekt Hrajeme si venku ve výši 
195.000,- Kč; realizaci projektu rekonstrukce a prodloužení ul. U Vrtu; 
změnu č. 1 Strategického plánu rozvoje obce Řepiště na léta 2007-
2015; dodatek č. 1 k dodatku ke Smlouvě o zabezpečení knihovnic-
kých a informačních služeb s Městskou knihovnou Vratimov navyšující 
částku na rok 2009 o 6800,- Kč; přijetí daru pozemku parc.č. 1454/11 

P O Z V Á N K A
na 17. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve 

středu 16. prosince 2009 v 17.00 hodin v Osvětovém domě 
v Řepištích. 

Program zasedání: 
1) Zahájení,   6) Schválení smluv, 
2) Kontrola usnesení,  7) Různé, 
3) Výroční zprávy výborů a komisí,  8) Rozpočtové opatření     
4) Výroční zpráva příspěvkové      č. 4/2009,
     organizace,   9) Usnesení, závěr.     
5) Rozpočtové provizorium na r. 2010,       

Vítání občánků
V neděli 1.listopadu 2009 jsme v  zasedací místnosti osvětové-

ho domu, pro tuto chvíli speciálně vyzdobenou, slavnostně přivítali 
do obce nové občánky. K uvítání byly pozvány děti narozené od 
května do září roku 2009, a protože se jich narodilo 14, uspořádali 
jsme slavnosti dvě a pozvali na tři hodiny prvních sedm a následně 
ve čtyři hodiny dalších sedm dětí se svými rodiči, sourozenci, často 
i prarodiči. Paní učitelka Nožičková s dětmi naší mateřské školy 
připravila básničky a říkanky. Rodiče dětí se podepsali do kroniky, 
obdrželi pamětní list a zlatý dukát v hodnotě 3800,- Kč, maminky 
navíc kytičku.

A koho jsme nakonec přivítali?
Štěpán Smetana, Adam Holek, Eva Adamusová, Dominik 

Kraninger, Ondřej Kukučka, Jan Šťastný, Klára Venglářová, 
Natálie Garelová, Matyas Bőmer, Šimon Voráč. 

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, se stane 
milou vzpomínkou na tento slavnostní okamžik.

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
   Kontaktní místo Czech POINT 
   na Obecním úřadě v Řepištích

Od 20.10.2009 si můžete z našeho pracoviště Czech 
POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchod-
ního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Typový projekt - Czech POINT - Kontaktní místo (plná verze) 
je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj a Ministerstvem vnitra ČR v rámci Integrovaného ope-
račního programu.

Celkové způsobilé náklady na akci činí 93 927,- Kč, z toho pří-
spěvek z fondu Evropské unie činí 79 837,- Kč (85%), z rozpočtu 
obce financujeme 14 090,- Kč (15%).

Co je to Czech POINT
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat příliš-
nou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kontaktní místo 
veřejné správy Czech Point poskytuje občanům ověřené výstupy 
z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by 
občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

V současné době vydává ověřené výstupy z informačních sys-
témů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona, 
umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH a od  1. 7. 2009 je 
zde možno podat žádost o zřízení datové schránky a provést auto-
rizovanou konverzi dokumentů. Upozornění: Výpisy, které získáte 
na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro 
použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí 
různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat 
tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka 
dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním praco-
višti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů.

Co poskytuje Czech POINT:
•  Výpis z Katastru nemovitostí
•  Výpis z Obchodního rejstříku
•  Výpis z Živnostenského rejstříku
•  Výpis z Rejstříku trestů

•  Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
•  Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona 
   č. 124/2008 Sb
•  Výpis z bodového hodnocení řidiče
•  Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných 
   dodavatelů
•  Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků 
   ISOH
•  Výpis z insolvenčního rejstříku
•  Autorizovaná konverze dokumentů
•  Datové schránky

Cena ověřeného výpisu
Vydání ověřeného výpisu z :    
   1.strana  další strana
Katastru nemovitostí 100,- Kč       50,- Kč
Obchodního rejstříku 100,- Kč       50,- Kč
Živnostenského rejstříku 100,- Kč        50,- Kč
Rejstříku trestů (bez ohledu na počet stran)   
       50,- Kč   neúčtuje se
Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby  
   100,- Kč       50,- Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů    
   100,- Kč       50,- Kč
Podání do registru účastníků provozu MA ISOH  
   100,- Kč       50,- Kč
Insolvenčního rejstříku 100,- Kč        50,- Kč

Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona  
     50,- Kč + správní poplatek
Provedení autorizované konverze dokumentů                  
   30,- Kč – za každou stranu
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky   
                bezplatně

Další informace o Czech POINTu na webovém portále 
http://www.czechpoint.cz

Informujeme naše občany, že na obecním úřadě je možno zakoupit stolní kalendáře na rok 2010 (60,-Kč), brožurku o Řepiš-
tích (40,-Kč), turistickou známku Řepiště (30,-Kč), pohlednice obce Řepiště (3,-Kč) a pohlednici kostela Sv. Archanděla Michaela 
(5,-Kč), knihu o životě a díle básníka Bohumila Pavloka „Slovo jako zrno“ (200,-Kč).

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
oznamuje, že před Vánoci bude otevřena naposledy v tomto 

roce v úterý 22. prosince od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 
hod. Zavřeno bude dne 25. 12., 29. 12. a v pátek 1. 1. 2010. 
Otevřeno bude opět v úterý 5. ledna 2010.  

Do 18. prosince je možno zhlédnout výstavu Jana Hrušky 
„Dřevořezba a dřevěné obrazy“.

Od 5. ledna 2010 do 5. února 2010 se mohou čtenáři 
i široká veřejnost těšit na novou výstavu s názvem „Autogramy 
slavných osobností ze sbírek Jiřího Hanibala“.

Dne 12. ledna 2010 Vás srdečně zvu na besedu k této výsta-
vě za účasti pana Hanibala, která se bude konat v knihovně od 
17:30 hodin.

Přeji všem za knihovnu Řepiště příjemné prožití Vánoc 
a úspěšný nový rok 2010.

Marika Zajíčková

POZVÁNKA
V neděli 13.12.2009 od 15.00 hod. v kostele sv. Archandě-

la Michaela v Řepištích slavnostně uvedeme knihu „Slovo jako 
zrno“ o životě a díle básníka pana Bohumila Pavloka. Následně 
bude možno v Osvětovém domě v Řepištích si knihu prohlédnout 
i zakoupit.

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM HROBOVÝCH MÍST 
A KAMENÍKŮM

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/1999 ze dne 
26.11.1999 (hřbitovní řád), upozorňujeme majitele hrobových 
míst a kameníky, že ke zřizování nebo úpravě hrobového místa 
na hřbitově nebo hrobového příslušenství (pomníky, rámy, krycí 
desky, aj.) je potřeba předchozího písemného souhlasu správce 
hřbitova, kterým je Obecní úřad v Řepištích.



Rekonstrukce základní školy Řepiště, 
1. a 2. etapa

1. etapa - Realizace energeticky úsporných opatření v ZŠ 
Řepiště - zateplení obvodových stěn, výměnu otvorových výplní 
(oken a dveří), zateplení střešních a stropních konstrukcí (v souladu 
s energetickým auditem). Realizací těchto opatření dojde ke snížení 
emisí CO2 o cca 17,03 t/rok a k úspoře energie cca 306,8 GJ/rok.
2. etapa - Stavební úpravy v ZŠ v Řepištích - komplexní realiza-
ci sanačních opatření (izolace objektu proti vlhkosti), rekonstrukci 
sociálních zařízení, částečně rekonstrukci elektroinstalace, nový 
anglický dvorek před tělocvičnou, stavební úpravy podlah a povr-

chů stěn, výměnu zařizovacích předmětů ve třídách, vybudování 
úklidové komory, rekonstrukci vytápění, rozvodů ÚT a nové kotelny 
vč. kotlů.

1.etapa je spolufinancována Evropskou unií – Fondem Soudrž-
nosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí (dotace z EU 2,364 mil. Kč a dotace ze 
SFŽP ČR 139 tis. Kč). Celkové náklady na 1.etapu jsou 3,2 mil. Kč. 
Rovněž jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci na Moravskoslezský 
kraj, který nám poskytl částku 208 tis. Kč.

Na 2.etapu je podána žádost o dotaci do Regionálního operač-
ního programu NUTS II Moravskoslezsko. Výsledky žádosti budou 
známy v lednu 2010. Celkové náklady na 2. etapu jsou 3,8 mil. Kč.

Rekonstrukce vytápění v ZŠ Řepiště je spolufinancována 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu obnovy a rozvoje 
venkova MSK 2009 ve výši 400 tis. Kč. Náklady rekonstrukce vytá-
pění jsou 930 tis. Kč.

Celkové náklady stavby: 8 mil. Kč
Realizace:  červen 2009 – říjen 2009 
Investor:  OBEC ŘEPIŠTĚ
Projektant:   A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, 
   spol. s r.o., Ostrava
Energetický auditor: Marie Kubešová, Nový Jičín
Zhotovitel:   INTOZA s.r.o., Ostrava
Technický dozor:  Ing. Rostislav Bezecný

Základní škola a Mateřská škola Řepiště 
a Klub rodičů vyhlašují soutěž

O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ OZDOBU
Rádi bychom prostřednictvím této soutěže dětem a žákům 

prezentovali šikovnost lidských rukou, kreativitu a fantazii. Nesta-
novujeme žádné podmínky a limity, jen se musí jednat o předmět 
vlastnoručně vyrobený s tématikou vánočního období. 

Soutěžní předměty budeme shromažďovat v budově základní 
školy. Své výrobky můžete donést kdykoliv v době od 7,30 do 
17ti hod. Příjem soutěžních předmětů bude ukončen ve čtvrtek 
10.12.2009 v 16 hodin. 

Výstava všech exponátů bude umožněna dětem a žákům MŠ 
a ZŠ v pátek 11.12.2009 v dopoledních hodinách, veřejnosti pak 
bude zpřístupněna od 15ti hodin. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 
11.12.2009 v 16 hodin ve škole. Pro vítěze máme připravené zají-
mavé ceny.

Všechny soutěžní předměty budou po ukončení soutěže pro-
dány na vánočním jarmarku a výtěžek této akce bude určen na 
nákup didaktických pomůcek pro základní školu. 

Předem všem velice děkujeme za podporu a zájem.
Současně si Vás dovolujeme pozvat v pátek 11.12.2009 od 

16ti hodin do školy na vánoční jarmark. Těšíme se na Vás. 

ZŠ a MŠ Řepiště a Klub rodičů

Zápis žáků do prvního ročníku ZŠ 
pro rok 2010/2011 se uskuteční 18.1.2010 v budově Základní 

školy v Řepištích, ul. Mírová 56. Týká se dětí narozených od 
1.9.2003 do 31.8.2004 a starších (s odkladem školní docházky).

Drakiáda v Řepištích
Už potřetí se u nás v Řepištích uskutečnila Drakiáda, na kte-

rou se moc těší hlavně děti. Letos se mohly zúčastnit všichni s 
draky vlastní výroby,  a také s draky koupenými, kterých je všude 
hojně.

Sešli jsme se v neděli 4.10.2009 na fotbalovém hřišti.
Počasí však nebylo úplně ideální, vítr byl chvílemi tak silný, že 

se pořadatelům ani nepodařilo připravit vstupní bránu a pověsit 
krásné doma vyrobené draky. A tak se příchozí museli spokojit 
jen s jedním drakem - dračicí, která zdobila místo zápisu zúčast-
něných.

A těch letos přišlo přes šedesát!!!!!
A jak to všechno dopadlo? Draci lítali nahoru, dolů, někteří 

úplně pryč, ale některým se zalíbilo ve výšinách a vydrželi  tam 
opravdu dlouho.

Z každé kategorie bylo vybráno 5 soutěžících, i když to bylo 
pro porotu opravdu těžké rozhodnutí, protože vlastně vyhráli 
všichni, kteří se přihlásili.      



Memoriál Bratří Musálků
Prázdniny utekly jako voda a tak už potřetí jsme se s nimi 

pěkně rozloučili. Jak?  No přece sportem a setkáním se všemi, 
kteří se chtěli této akce zúčastnit!

Jako každoročně byly na programu koloběžky, ale letos to 
naše loučení bylo v rámci „Memoriálu Bratří Musálků“, a proto 
byly na pořadu další disciplíny - jízda na kolečkových bruslích, 
skok do dálky a také běh na 60m.

A jak to všechno dopadlo?
Závodu na koloběžkách se zúčastnilo celkem 40 závodníků, 

ale patří potlesk všem, ti nejlepší byli odměněni medailí a ceny 
dostali všichni, kteří se nebáli jakékoli sportovní soutěže:

1. kategorie:   4. kategorie: 
    Pavlík Záruba      Ondra Oháňka
    Deniska Adamusová      Tomáš Šnajder
    David Pavelka      Tomáš Staniševský
2. kategorie:    5. kategorie:
    Lukáš Kiš       tam závodníci jeli
    Sára Hanková      najednou, vyhráli tedy
    Anička Lerachová      všichni!
3. kategorie:  
    Barbora Jouklová
    Vojta Pavelka
    Tadeáš Joukl

Závod na kolečkových bruslích byl tedy novou disciplínou 
a závodníků nebylo mnoho, můžete posoudit...

Soutěžilo se jen ve 3 kategoriích, ostatní nebyly obsazeny.
2. kategorie:    5. kategorie:
    Anička Moravcová      Radek Bednář
3. kategorie:        Katka Kišová
    Barborka Jouklová      Veronika Moravcová
    Tadeáš Joukl
    Terezka Sasynová

Další sportovní disciplíny byly vyhodnocovány průběžně. 
Nakonec jsme se ještě všichni pobavili a to určitě patří ke 

krásným posledním letním dnům.
Ráda bych poděkovala všem organizátorům - p. J. Bezecné, 

p. K. Kišové, sl.L.Bezecné, R.Šrubařovi, J.Vojkovské za bez-
vadnou pomoc a za bezvadnou technickou přípravu patří dík 
p.Pawellkovi a p. Ondejčíkovi.

A co dodat na závěr? Bylo to opravdu bezva strávené odpo-
ledne v našich Řepištích!!

MSP ohařů
Ve dnech 15. a 16. srpna za krásného slunečného počasí se 

uskutečnil 16. ročník Moravskoslezského poháru ohařů, který se 
k nám vrátil po rovných deseti letech. Pořadatelem tohoto klání 
byla Severomoravská pobočka KCHNKO a OMS ČMMJ Ostrava 
pod záštitou hejtmana ing. Jaroslava Palase. 

Zkoušky se konaly v honitbách MS Hubert Vratimov, o.s., MS 
Šenov - obecní, MS Trojačka Řepiště. V sobotu v 8.30 proběhlo 
slavnostní zahájení poháru a jednotliví vůdci, rozhodčí, personál 
zajišťující průběh zkoušek a v neposlední řadě početná korona 
(diváci) se rozjeli k plnění jednotlivých disciplín. 

Na počátku tohoto klání nastoupilo 18 psů, kteří byli rozděleni 
do dvou skupin po 9. Jedna část vykonávala práci na poli a ve 
vodě, druhá měla své útočiště v lese. V neděli se jednotlivé sku-
piny přehodily. Jak již to v životě chodí, ne všichni vůdci se svými 
svěřenci v sobotu uspěli. Takže nám startovní pole prořídlo. 

Jednotlivé disciplíny jsou hodnoceny známkou 4 – 0 (známka 
4 je nejlepší, při obdržení 0 pes se svým vůdcem ve zkoušce dále 
nepokračuje). 

Vítězem MSP se stal FLLO Plameni Pas (NKO – německý 
krátkosrstý ohař) vůdce Luděk Miller. Druhý v pořadí se umístil 
HARDY z Koblova (ČF – český fousek) vůdce Josef Sikora. Třetí 
se umístil FLIK z Dubovských luhov (NKO) vůdce MUDr. Pavel 
Pilař. Byly také vyhlášeny nejlepší výsledky práce psů na poli, 
v lese a ve vodě.

Před slavnostním ukončením byly čtyřem členům našeho MS 
z rukou předsedy OMS (okresního mysliveckého spolku) Ostrava 
pana Bedřicha Krčmáře předány ocenění ČMMJ (českomoravské 
myslivecké jednoty). 

Na závěr tohoto článku MS si dovoluji poděkovat MěÚ Vrati-
mov za finanční příspěvek, za který byly zakoupeny poháry.

Hony na drobnou zvěř
Rok se sešel s rokem a máme tady opět společné hony na 

drobnou zvěř. Jelikož v posledních letech dochází v průběhu 
našich honů k docela nemilým debatám s našimi spoluobčany 
o možnosti výkonu práva myslivosti, chtěl bych širokou veřejnost 
seznámit s některými ustanoveními. 

Výkon práva myslivosti se nesmí provádět na nehoneb-
ních pozemcích, kterými jsou: pozemky uvnitř hranice součas-
ně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, 
nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo 
lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, 
zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící 
k farmovému chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště 
se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za 
nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivos-
ti. Honebními pozemky jsou všechny pozemky neuvedené v § 2, 
odst. e) zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění. 

Dále dochází ke sporům ohledně možnosti lovu za hranicí 
oploceného pozemku. Někteří spoluobčané mají mylné informace 
ohledně možnosti lovu. Do 200 m od nejbližší nemovitosti slouží-
cí k bydlení, pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném 
pozemku počítá se vzdálenost od jeho oplocení, je zakázán lov 
psů mimo vliv svého vedoucího. Zároveň je zakázáno v této vzdá-
lenosti usmrcovat potulující se kočky v honitbě. Tento lov mohou 
provádět pouze členové myslivecké stráže. Jinak je výkon práva 
myslivost možný. 

Těmito pár řádky jsem měl v úmyslu vás zasvětit do této pro-
blematiky, aby nedocházelo k zbytečným sporům.

       
Petr Dunat, jednatel MS HUBERT Vratimov, o.s.

Školská a kulturní komise Vás srdečně zve 

na vánoční turnaj ve stolním tenise
Kdy:  19.12. 2009; sobota
Kde:  v Osvětovém domě v Řepištích
V kolik:  prezentace od 9.00 – 9.30 hod.
Startovné:  30,- Kč     

 Za školskou a kulturní komisi Marie Bednářová



N A Š I  J U B I L A N T I
ŘÍJEN   
Jochec Tomáš  
Ler Miroslav  
Onderka Petr  
Koza Miroslav 
Baláč Karel  
Hrdý Vladimír 
Drienovská Jaroslava
Hrbáček Oldřich 
Bednář František 
Surma Andrej  
Šodek Karel 

LISTOPAD  
Musálková Jitka 
Uher Jan  
Garnolová Marie 
Václavková Jiřina 
Bzdil Peter  
Michenková Emilie
Vostalová Jaroslava
Kulhánek Jaroslav
Hrdá Zdeňka
Šodková Marie 
Adamusová Helena
Kožušníková Jana
Válková Jarmila
Pavlok Bohuslav
Šumanská Jaroslava
Hrušková Věroslava
Glombová Danuše
Muchová Emilie
Supíková Vítězslava
Incédi Gustav
Kraningerová Věra
Ličková Libuše
Vysloužilová Marie
Válková AnežkaBlahopřejeme

Narodili se:
Bőmer Matyas, Klíma Filip, Sadloňová Viktorie, Bacharová 
Kristýna, Voráč Šimon, Staňová Simona

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Tisoňová Eliška, Skybík Jaroslav, 
Kuchtová Zdenka, Horčičáková Terezie, 
Hrbáčková Zdenka, Odstrčil Milan, Kubenková Jana, 
Pechalová Milada, Lyčka Miroslav

PROSINEC  
Řeha Radomír  
Hořínek Miloslav 
Golík Zdeněk  
Fitzek Jaromír  
Vasilíková Ludmila
Nováková Jarmila
Trybula Tadeáš

Upozornění na podvodné jednání – vymáhání 
zálohy na opravu důlních škod

V minulých dnech došlo v obci Orlová k podvodnému jednání 
doposud nezjištěného pachatele na občanu této obce. Pod zámin-
kou opravy nemovitosti způsobené „důlními škodami“ vylákal na 
poškozeném hotovostní zálohu 40 000,-Kč na stavební materiál 
s příslibem urychlených prací na opravě. Zálohu zdůvodnil rychlým 
jednáním a informací, že pokud zálohu nedostane tak rekonstrukč-
ní práce v celkové výši 180 000,-Kč nebudou realizovány a obec 
od nabídky ustoupí. Jako zhotovitele oprav a garanta za navráce-
ní finanční zálohy označil městský úřad obce. Vzhledem k tomu, 
že příjemce zálohy nevydal příjmový doklad k záloze, poškozený 
pojal dodatečně podezření a obrátil se telefonicky na naší organi-
zaci s dotazem na pravdivost příslibu oprav. Poškozenému bylo 
sděleno, že DIAMO, s.p. o.z. ODRA ani žádná jiná organizace 
zajišťující náhradu škod způsobených hornickou činností nejedná 
bez předchozí dohody a v žádném případě nevymáhá jakoukoliv 
hotovostní zálohu. Tudíž se jedná o zřejmý podvod. Poškozenému 
bylo doporučeno, aby se obrátil na příslušnou úřadovnu Policie 
ČR s nahlášením podvodného jednání. Takto poškozený učinil. 

Vzhledem k tomu, že předpokládáme opakování podobného 
podvodného jednání, upozorňujeme občany, aby si na možnost 
dalšího pokusu o vylákání finančních záloh pod záminkou náhra-
dy „důlních škod“ dávali pozor. 

Nutno podotknout, že podvedený občan je nám znám a jedná 
se o osobu vyššího věku. Očekáváme, že především na skupinu 
starších občanů budou cíleny možné další pokusy o podvod. 

 Ing. Josef Havelka, vedoucí odštěpného závodu 
DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod ODRA

CHŘIPKA
Respirační onemocnění – tzn. přenáší se kapénkami a vzdu-

chem při prskání, kýchání, kašlání…

PŘEŽITÍ CHŘIPKOVÉHO VIRU
(při vlhkosti vzduchu 35-40 % a teplotě 28 °C)

Na rukou méně jak 5 minut při vysoké virové dávce – možnost 
nepřímého přenosu kontaktem. Na tvrdých bezporézních površích 
(plast, nerezová ocel) více jak 24 hodin, přenosný na ruce do 
24 hodin. Na oblečení, papíru a papírových kapesnících přežívá 
8-12 hodin a je přenosný na ruce!

DOPORUČENÍ PRO VEŘEJNOST
• Při kašlání a/nebo kýchání přikrýt ústa a nos papírovým kapes-
níkem.
• Po použití kapesník vyhodit do odpadkového koše.
• Mýt si ruce mýdlem a vodou – zvláště po kašli nebo kýchání.
• Dezinfikovat si ruce přípravky na bázi alkoholu.
• Nedotýkat se očí, nosu, úst neumytýma rukama.
• Vyhnout se přímému kontaktu s nemocnými osobami (2 m).
• Máte-li chřipku, zůstaňte doma a omezte kontakt s ostatními, aby 
nedošlo k jejich nákaze.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
tel: 595 138 111, fax: 595 138 109, 

e-mail: podatelna@khsova.cz, web: www.khsova.cz
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Sběrna chemické čistírny a čištění peří
  

Provozní doba:  Pondělí      14.00 – 17.00 hod.
                            Úterý           8.00 – 10.00 hod.

Jaroslava Konečná
Mírová 146, Řepiště, Tel.: 558 671 950

Nově vznikající pěvecký sbor hledá 
nové členy k posílení svých řad.

Platí stále.
Kontakt: H. Kukučková - 777 616 294

TJ ŘEPIŠTĚ hledá správce kurtů 
od jara 2010.

Nabídky zasílejte na předsedu TJ Řepiště:
Mgr. Zdeněk Chyba

Na Skále 59, 739 31 Řepiště, Tel.: 731 022 850
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  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
                                       Selská 468,  739 31  Řepiště
                                                 Ing. Břenek Tomáš
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!!!  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.: 605 119 538 nebo 558 671 846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Josef Kukučka 
Váš poradce stavebního spoření!    
Úvozová 55, Řepiště
Tel.: 605 261 223

Vinotéka DŽBÁN
Suterén nákupního centra Vratimov

Výběr čepovaných odrůdových vín z Moravy, výběr 
jakostních a přívlastkových lahvových vín. Přiveďte 

své přátele a ochutnejte společně – jistě najdete svou 
oblíbenou odrůdu, nebo vyberete vhodný dárek.

       PONDĚLÍ – PÁTEK 8.30 – 11.30    13.30 – 17.30
       SOBOTA  8.30 – 12.00

Srdečně zveme k návštěvě a ochutnávce.

Kocourek Josef Vám nabízí
•  čištění koberců a sedacích souprav
•  půjčování stroje Kärcher  
•  mytí oken  
•  úklidové práce i nastálo  

Mobil: 606 363 300, tel.: 596 713 871

FA ČISTÝ DOMOV
•  Mění Vám okna?
•  Přestavujete byt nebo dům?
•  Nesnášíte, nebo nemáte čas uklízet?
•  Potřebujete vyčistit koberec nebo sedací 
    soupravu, vše suchou metodou nejnovějšími 
    stroji KÄRCHER?

Pak volejte 774 907 588

ŽENY A DÍVKY Z ŘEPIŠŤ A OKOLÍ !!!
Přijďte se příjemně potrápit a unavit své tělo, 
protáhnout se, zlepšit si kondici a vytvarovat 

postavu.
  Kdy:        od 29.9.2009, zatím každé úterý
  Od:        20.00 – 21.00 hod.
  Kde:        v Domě Dětí a mládeže ve Vratimově
  S sebou:   vhodnou obuv, tekutiny a karimatku

         Zve TJ Řepiště a Hanka Mindeková
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BeneFIT
živ. a úrazové pojištění u GENERALI
PRVNÍ  Úrazové a Živ. pojištění v ČR, 
kdy se klientovi vrací ČÁST 
POJISTNÉHO ZPĚT - ve výši 10 - 25 % !
-   Možno pojistit na smlouvě 1 až 8 osob (dítě, dospělý, senior)
-   Sleva až 35% z poj. každé pojištěné osoby
-   Sleva až 30 % z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob
-   Výplata dvojnásobného plnění v případě smrti úrazem 
    v důsledku autonehody!
-   Výplata dvojnásobku poj. částky denního odškodného za 
    hospitalizaci po úraze
-   Výplata pětinásobku poj. částky trvalých následků při 100% 
 stupni invalidity
-   „Nulová“ přirážka i pro registrované sportovce
-   Možno poj.  

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

Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.

Informace na uvedené adrese nebo telefonu

Autoškola ANVAMI 

Musálek Václav

Na Výsluní 499, Řepiště, Tel.: 606 716 124

Technické služby 
ve Frýdku-Místku Vám nabízí:

• pronájem montážních plošin MP 10, 12, 14, 16, 22
• realizaci zahrad na klíč
• napouštění bazénů (dopravu vody)
• údržbu travnatých ploch, kosení
• péči o okrasné dřeviny a keře
• průklesty, ořezy, kácení

• frézování pařezů, štěpko-
vání větví
• sadové a terénní úpravy
• zakládání nových trávníků
• kultivaci ploch
• pronájem mobilních WC
• opravy ploch asfaltovou 
směsí
• strojní výkopové práce

• přepravu materiálů
• řezání betonových, asfaltových ploch
• výstavbu a rekonstrukci dlážděných prostranství a chodníků
• výrobu lehkých zámečnických konstrukcí, sportovních prvků
• stolařské, zámečnické a natěračské práce
• stavbu plotů
• instalaci dopravního zna-
čení svislého i vodorovného, 
popř. zapůjčení mobilních 
dopravních značek
• pohřební službu

Neváhejte a kontaktujte nás!

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek - Místek
Tel.: 558 443 211, Fax: 558 431 195, E-mail: info@tsfm.cz
www.tsfm.cz

N A Š E   S L U Ž B Y   P R O   V A Š I   P O H O D U !

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
HROMOSVODŮ A SPOTŘEBIČŮ

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště

tel.: 558 671 919, 736 602 647

PLOTY - PLETIVO - OPLOCENÍ - MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz  -  oplocení

www.thuja.cz   -   túje na živý plot od 10 Kč

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, 
Otevírací doba: Po – Pá  8:00 – 15:00 

nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, 

jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně montáže
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá prodejem 

plotů a kompletního příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou 
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační 
pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry, napínací dráty, vázací 
dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky. Dále 
nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na 
stavbu oplocení

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT (ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm 
Výška pletiva Cena za bm Balení          Celkem  
   100 cm       45 Kč   25 m          1.125 Kč
   125 cm       56 Kč   25 m          1.400 Kč
   150 cm       59 Kč   25 m          1.475 Kč
   160 cm       67 Kč   25 m          1.675 Kč
   180 cm       81 Kč   25 m          2.025 Kč
   200 cm       84 Kč   25 m          2.100 Kč

Pěstitelská pálenice a moštárna
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
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POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Akce VENKOV platí nadále - sleva 20% a BONUS!
Příklady cen:    základní cena    s max. bonusem 45 %
Do 1000 ccm      2800,- 1540,-
1001-1350 ccm         3600,- 1980,-
1351-1850 ccm         5280,-         2904,-
1851-2500 ccm         8320,-              4576,-
nad 2500 cmm        12240,-             6732,-

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, PENZIJNÍ 
POJ. - NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ ZA R. 2007 - 4,1 %!!
u jedné z největších světových pojišťoven, která 
působí na našem území od r.1832…
-  Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna kapitá-   
    lově nejsilnější poj. v Evropě!!
-  V r. 2007 koupila GENERALI majoritní podíl 51%
   České pojišťovny (Od PPF fondu P. Kellnera..)
-  Možnost uzavření stav. spoř. u RAIFFEISEN stav. 
   spořitelny!

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

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

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