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kon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Řepiště 
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací do-
kumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a sta-
noviskem krajského úřadu a rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 
zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.413/2005 Sb., 
o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné po-
vahy.   

Zastupitelstvo obce vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 
písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 
č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně pláno-
vací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy Územní plán Řepiště s účinností od 
1. 6. 2010, souhlasí v souladu s ust. § 10i  odst. 5 zákona č. 100/2001 
Sb. o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vy-
plývajících ze stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
k vyhodnocení vlivů Územního plánu Řepiště na životní prostředí, jak 
je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2010 a ukládá starostovi: 
uzavřít smlouvu dle čl. II./2; zajistit zveřejnění a další úkony související 
s vydáním územního plánu obce Řepiště.

20. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 10. května 2010 
v Osvětovém domě v Řepištích. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: zprávu o kontrole plnění 
usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne  14.4.2010; zprá-
vu finančního výboru; zprávu o realizaci projektu „Tělocvična Řepiš-
tě“; zprávu o realizaci projektu „Modernizace základní školy Řepiště“; 
zprávu o projektu „Naše školní zahrada“; zprávu o činnosti svazku obcí 
Region Slezská brána; dopis občanů ve věci opravy dolního konce 
ulice Slezská; žádost občana o koupi pozemku u Osvětového domu. 
Schvaluje: závěrečný účet obce Řepiště za rok 2009 včetně projed-
nání zprávy auditora výrokem „souhlas s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad“; provedení přezkumu hospodaření obce Řepiště za 
rok 2010 auditorem na základě smlouvy o provedení přezkumu hos-
podaření se společností OK-AUDIT, s.r.o., Ostrava-Mariánské Hory 
za cenu 21.420,- Kč vč.DPH; odpis pohledávek ve výši 31.838,- Kč 
dle přílohy „Návrh odpisu pohledávek“; rozpočtové opatření č. 2/2010.

ZO ruší s účinností ke dni 31. 5. 2010 usnesení č. II/1 z 11. zasedání 
Zastupitelstva obce Řepiště ze dne 20. 7. 2000, kterým byl vydán Územ-
ní plán obce Řepiště, vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kte-
rou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o schválení závazné 
části územně plánovací dokumentace – Územního plánu obce Řepiště.

Konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
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Schvaluje: rozdělení účelových dotací za umístění v soutěži 
Vesnice roku mezi spolky a projekty:SDH Řepiště 50 tis Kč, TJ Ře-
piště 50 tis. Kč, Knihovna Řepiště 25 tis. Kč, Svatomichaelský sbor 
10 tis. Kč, Římskokatolická farnost  Vratimov 10 tis. Kč, kroužek ke-
ramiky 5 tis. Kč, ČS včelařů Paskov 5 tis. Kč, klub důchodců Řepiš-
tě 5 tis. Kč, oprava obrázku P.Marie v Rakovci 5 tis. Kč, DDM Vrati-
mov 5 tis. Kč a ZUŠ Vratimov 5 tis. Kč; dotaci Sboru dobrovolných 
hasičů Řepiště na podporu činnosti ve výši 50 000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D11/2010; 
dotaci Tělovýchovné jednotě Řepiště na podporu činnosti ve výši 
50 000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D12/2010; dotaci Městské knihovně Vratimov na podpo-
ru činnosti Místní knihovny Řepiště ve výši 25 000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2010; 
dotaci Římskokatolické farnosti Vratimov na údržbu a opravy kostela 
sv. Archanděla Michaela v Řepištích ve výši 10 000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D14/2010; 
dotaci Českému svazu včelařů, ZO Paskov, na podporu činnosti ve 
výši 5 000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D15/2010; dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí 
a mládeže Vratimov, na podporu činnosti ve výši 5 000,- Kč na základě 

21. zasedání zastupitelstva obce, konané dne 11. srpna 2010
Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí: zprávu o kontrole plnění usnesení z 20. zase-

dání zastupitelstva obce ze dne  10.5.2010; zprávu o plnění rozpočtu 
a hospodaření obce k 7/2010; rozhodnutí rady obce Řepiště duben-
srpen 2010; zprávu o veřejných zakázkách duben-srpen 2010; umís-
tění obce na 2. místě v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 
a přijetí finančního daru od hejtmana Moravskoslezského kraje ve výši 
175 tis. Kč; zprávu o činnosti svazku obcí Region Slezská brána; zprávu 
o projektech Projektový manažer RSB I – III za léta 2008 – 2010; zprá-
vu o realizaci projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-
-Sviadnov a výběru projektu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Regionální rady; zprávu o realizaci projektu „Tělocvična 
Řepiště“; rozpočet provozních nákladů Tělocvičny Řepiště pro r. 2010 
ve výši: příjmy 75 tis. Kč, výdaje 572 tis. Kč; zprávu o realizaci projektu 
„Modernizace základní školy Řepiště“; zprávu o realizaci projektu „Naše 
školní zahrada“; zprávu o sesuvech v obci Řepiště v souvislosti s po-
vodněmi 2010; zprávu o přípravě projektu Domovinka Řepiště a podání 
žádosti o dotaci do ROP; hospodaření příspěvkové organizace Základ-
ní škola a Mateřská škola Řepiště k 6/2010; zprávu o realizaci projektu 
„ Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov – Řepiště – Sedliště“.
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Olgou Hlaváčovou za účelem podnikání (příjem a výdej zakázkové 
výroby pro psy) za roční nájemné 12 000,- Kč ročně na dobu neurči-
tou; pronájem místnosti v 1.patře budovy Osvětového domu č.p. 302 
v Řepištích dle zveřejněného záměru č.j R051/2010 ze dne 26. 7. 2010 
na základě Smlouvy o nájmu s panem Josefem Kukučkou za účelem 
podnikání (pojišťovací kancelář) za roční nájemné 6 000,- Kč ročně na 
dobu neurčitou; vyhlášení záměru darovat nemovitosti budovu č.p. 222 
na parcele č. 1295/1 a stavbu garáže na parcele č. 1295/2 na ul. Lipo-
vá v Řepištích včetně všech součástí a příslušenství a pozemky parc.
č. 1295/1, 1295/2, 1298 a 1409/6, vše k.ú. Obec Řepiště (Dětský do-
mov bl. Marie Antoníny Kratochvílové) s podmínkou provozování dět-
ského domova; smlouvu o výstavbě komunikace ul. U hřiště s paní 
Lenkou Šodkovou na spolufinancování nákladů na výstavbu komuni-
kace každý ½, tj. 38.817,- Kč každá smluvní strana; rozpočtové opatření 
č. 3/2010 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu o 3.562.000,- Kč s navý-
šením rozpočtové rezervy o 2.722.000,- Kč, které upravuje schválený 
rozpočet následovně: Příjmy celkem 44 871 680,- Kč, Výdaje celkem  
44 871 680,- Kč; projektovou přípravu na stabilizaci sesuvu na ul. Dolní 
v Řepištích.

Ukládá starostovi: uzavřít smlouvy dle čl. II./1 – 14 a 16; připravit 
závěrečné zasedání zastupitelstva obce vč. zprávy o činnosti za voleb-
ní období 2006-2010 a ukládá předsedům výborů: připravit zprávy 
o činnosti výborů za volebního období 2006-2010.

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2010; 
dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov, na 
podporu činnosti ve výši 5 000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D17/2010; dotaci na spolufinanco-
vání realizace projektu „Projektový manažer III a společné akce Re-
gionu Slezská brána“ pro svazek obcí Region Slezská brána ve výši 
12.788,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Řepiště č. D18/2010; dodatek č.1 Smlouvy o partnerství při přípravě 
a realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov 
– Sviadnov“ se svazkem obcí Region Slezská brána jako žadatelem 
s navýšením minimálního spolufinancování projektu obcí na 800.000,- 
Kč; půjčku ve výši 100.000,- Kč svazku obcí Region Slezská brána 
na spolufinancování projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov v souladu se Smlouvou o partnerství na základě 
Smlouvy o poskytnutí půjčky z rozpočtu obce Řepiště č. P1/2010 na 
dobu realizace projektu a vyúčtování dotace (max. do 31.12.2013); 
pronájem stavby vodovodů v majetku obce Řepiště dle zveřejněného 
záměru č.j. R049/2010 ze dne 26. 7. 2010 na základě Smlouvy o nájmu 
a provozování vodního díla se společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. za roční nájemné 2,91 Kč bez DPH za m3 
fakturované vody na dobu neurčitou; pronájem místnosti v 1.patře bu-
dovy Osvětového domu č.p. 302 v Řepištích dle zveřejněného záměru 
č.j R050/2010 ze dne 26. 7. 2010 na základě Smlouvy o nájmu s paní 

Vesnice roku 2010
Obec Řepiště se v letošním roce zúčastnila soutěže Vesnice 

roku 2010. Hodnotící komise navštívila naši obec ve středu 2. červ-
na 2010. I přes deštivé počasí si komise prohlédla obec, sezná-
mila se s činností obce, spolků a občanů, prohlédla si koncepční 
dokumenty a navštívila obecní úřad, knihovnu, kostel a tělocvičnu. 
Z patnácti obcí zúčastněných krajského kola soutěže obec Řepiště 
získala nakonec krásné druhé místo. Navíc jsme obdrželi diplom 
za vzorné vedení knihovny a mimořádné ocenění za nejlepší pro-
jekt ze Strukturálních fondů za projekt Tělocvičny Řepiště. Naše 
místní knihovna postoupila mezi 14 knihoven v soutěži Knihovna 
roku 2010. Slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže Vesnice roku 
2010 proběhlo 13. července 2010 v obci Hlavnice (okres Opava) 
jako vítězné obci, která postoupila do celostátního kola soutěže. 
Blahopřejeme Hlavnici. Umístění obcí bylo následující:

1.  místo  -  obec Hlavnice, okres Opava
2.  místo  -  obec  Řepiště, okres Frýdek Místek
3.  místo  -  obec  Moravice, okres Opava.

Dále komise rozhodla o udělení těchto ocenění:
- Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2010 - obec Hlavnice, okres 
Opava
- Modrá stuha za společenský život - obec Těškovice, okres Opava
- Bílá stuha za činnost mládeže - obec Třanovice, okres Frýdek 
Místek
- Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obec Sudice, 
okres Opava
- Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu - 
obec Horní Tošanovice, okres Frýdek Místek
- Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů 
(Sportovně společenské centrum, ROP MSK) - obec Řepiště, 
okres Frýdek Místek
- Cena naděje pro živý venkov - obec Radkov, okres Opava

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat svým spolupracovní-
kům na obecním úřadě, ve škole a v knihovně, zastupitelům, komi-
sím, občanům a spolkům za příkladnou a obětavou práci pro obec. 
Toto krásné umístění je oceněním vaší společné práce.

                          Rostislav Kožušník – starosta

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje
Obec Řepiště obdržela za umístění na 2. místě v krajském 

kole soutěže Vesnice roku 2010 cenu hejtmana Moravskoslez-
ského kraje – finanční dar ve výši 150.000,- Kč. Finanční dar ve 
výši 25.000,- Kč obdržely Řepiště od hejtmana ještě za vzorné 
vedení obecní knihovny. Oba finanční dary byly připsány na účet 
obce. Zastupitelstvo na základě předloženého návrhu rozhodlo 
výše uvedené částky rozdělit mezi spolky a projekty v obci násle-
dovně: Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 50 tis. Kč, Tělovýchov-
ná jednota Řepiště 50 tis. Kč, Místní knihovna Řepiště 25 tis. Kč, 
Svatomichaelský pěvecký sbor 10 tis. Kč, Římskokatolická farnost  
Vratimov 10 tis. Kč, kroužek keramiky 5 tis. Kč, Český svaz včelařů 
Paskov 5 tis. Kč, Klub důchodců Řepiště 5 tis. Kč, oprava obrázku 
P.Marie v Rakovci 5 tis. Kč, Dům dětí a mládeže Vratimov 5 tis. Kč 
a Základní umělecká škola Vratimov 5 tis. Kč. Tyto finance mají 
sloužit na podporu činnosti a jsou zároveň oceněním a poděková-
ním za spolupráci a utváření života v naší obci.

                          Rostislav Kožušník – starosta



Rekonstrukce základní školy Řepiště
V září letošního roku bude dokončena celková rekonstrukce 

budovy a vnitřního vybavení základní školy v Řepištích. Projekto-
vá příprava byla zahájena v r. 2008 a celková rekonstrukce byla 
rozdělena do několika etap, na které bylo postupně zajišťováno fi-
nancování z dostupných dotačních titulů. Díky dobře připravenému 
projektu a vysoké míře koordinace jednotlivých etap rekonstrukce 
se podařilo finančně a technicky náročný projekt dotáhnout do 
úspěšného závěru. Vlastní rekonstrukce byla zahájena v červnu 
2009 stavebními pracemi na budově školy. Stavební práce byly 
ukončeny v říjnu 2009.  V květnu 2010 pak projekt pokračoval mo-
dernizací vnitřního vybavení školy. V červenci se začal realizovat 
projekt rekonstrukce školní zahrady.

1. etapa - Realizace energeticky úsporných opatření 
v ZŠ Řepiště - realizace 6 – 10/2009, zateplení obvodových stěn, 
výměna oken a dveří, zateplení střešních a stropních konstrukcí 
(v souladu s energetickým auditem). Celkové náklady byly 
3,2 mil. Kč, dotace z EU 2,364 mil. Kč, dotace ze SFŽP ČR 
139 tis. Kč, dotace z Moravskoslezského kraje 208 tis. Kč.

2. etapa - Stavební úpravy v ZŠ v Řepištích - realizace 
6 – 10/2009, realizace sanačních opatření (izolace objektu proti 
vlhkosti), rekonstrukce sociálních zařízení, částečná rekonstruk-
ce elektroinstalace, nový anglický dvorek před tělocvičnou, dále 
vícepráce - stavební úpravy podlah a povrchů stěn, výměna za-
řizovacích předmětů ve třídách, vybudování úklidové komory, ná-
klady vč.víceprací 3.737 tis. Kč, dotace z EU z ROP 2010 ve výši 
2.627 tis.Kč (projekt Modernizace základní školy Řepiště) 

3. etapa - Rekonstrukce vytápění v ZŠ Řepiště - realizace 
7 – 10/2009, rekonstrukce vytápění, nové rozvody ÚT a nová kotelna 
vč. kotlů, náklady byly 930 tis. Kč, dotace z Moravskoslezského kraje 
z Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2009 ve výši 400 tis. Kč.

4. etapa - Naše školní zahrada - realizace 7 – 10/2010, vý-
stavba altánu na zahradě ZŠ, instalace tří herních prvků, úprava 
zpevněných ploch, dokončení oplocení, terénní úpravy, náklady 
517 tis. Kč, dotace z MMR z POV 2010 ve výši 300 tis. Kč.

5. etapa - Modernizace vnitřního vybavení školy - realiza-
ce 5-8/2010, vybavení školní družiny, školních šaten, vybavení tříd 
nábytkem, nová interaktivní tabule a nové počítače, přístřešek na 
jízdní kola, vybavení „zelené“ učebny, náklady 759 tis. Kč, dotace 
z EU z ROP 2010 ve výši 689 tis. Kč (projekt Modernizace základní 
školy Řepiště).
Celkové náklady stavby rekonstrukce budovy, zahrady a moderni-
zace vybavení školy: 10 mil. Kč
Získané dotace  6,7 mil. Kč (70 %)
Realizace: červen 2009 – říjen 2010 
Investor: OBEC ŘEPIŠTĚ
Projektanti:  A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, 
 spol. s r.o., Ostrava - 1., 2. a 3.etapa
 Ing. Pavel Novák, 4. etapa – projekt 
 rekonstrukce školní zahrady
Energetický auditor: Marie Kubešová, Nový Jičín
Zhotovitelé:  INTOZA s.r.o., Ostrava – 1., 2. a 3.etapa
 Radim Maslowski, Havířov – 4. etapa 
 – rekonstrukce školní zahrady
 Vnitřní vybavení – ZK Design a.s., 
 Velká Polom
 PC, interaktivní tabule 
 – Orbis Net s.r.o., Ostrava
Technický dozor: Ing. Rostislav Bezecný

Děkuji všem zúčastněným za odvedenou práci a přeji žákům 
a učitelům, aby se jim v nových prostorách příjemně učilo.

Rostislav Kožušník - starosta

Modernizace základní školy Řepiště
V září 2010 bude dokončen projekt Modernizace základní ško-

ly Řepiště. Projekt řešil stavební úpravy v budově základní školy 
v návaznosti na 1. etapu rekonstrukce (zateplení budovy ZŠ – pod-
pořeno z OP ŽP). Stavební práce spočívaly v provedení hydroizo-
lací a sanací zdiva, rekonstrukci sociálních zařízení, rekonstrukci 
schodiště a výmalbě. Realizace těchto stavebních úprav proběhla 
v 6-10/2009. V červnu tohoto roku bylo v rámci projektu pořízeno 
nové vybavení školní družiny, školních šaten, dále bylo doplněno 
vybavení tříd nábytkem, pořízena nová interaktivní tabule a nové 
počítače. Na školní zahradě byl instalován přístřešek na jízdní kola 
a nábytkem byla vybavena „zelená“ učebna. Celkové náklady na 
akci činily 3 654 533,49 Kč, z toho dotace z rozpočtu Regionál-
ní rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 3 316 489,14 Kč
(z toho spolufinancování z rozpočtu Evropské unie ve výši 
3 074 584,61 Kč) a příspěvek obce byl ve výši 338 044,35 Kč.

Rostislav Kožušník - starosta

Výměna svítidel veřejného osvětlení
V měsíci květnu a červnu byla uskutečněna další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v Řepištích. Jednalo se o výměnu 25 ks svítidel 

na ul. Vinohradská, Dolní, Slezská a Jižní. Původní stará svítidla byla nahrazena novými výbojkovými svítidly Modus 2x36 W. Tato nová svítidla 
jsou energeticky úspornější a mají větší svítivost. Výměnou došlo i ke sjednocení svítidel na těchto ulicích. Náklady na výměnu svítidel byly 
100 tis. Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. V letošním roce je plánována  kompletní revize veřejného osvětlení včetně všech svítidel (297 ks
svítidel), která bude stát cca 85 tis. Kč.                                                                                                                    Rostislav Kožušník - starosta

Restaurování varhaní skříně
V kostele sv. Archanděla Michaela probíhají od července restau-

rátorské práce na varhaní skříni. Cílem projektu je dokončení obnovy 
památkově chráněných varhan z 18. stol., která započala v r. 2008 
opravou varhaního stroje a obnovení hratelnosti nástroje po 30 letech. 

Důvodem restaurování je velmi špatný stav a poškození varhaní 
skříně, které je způsobeno stářím nástroje a napadením červotočem. 
Restaurátorský záměr má za cíl restaurovat veškeré dřevo skříně var-
han a zlacených dřevořezeb, jejich vyspravení, doplnění poškozených 
nebo chybějících částí, opravu mramorování a zlacení. Na závěr bude 
zpracována podrobná restaurátorská zpráva. Práce provádí pan Petr 
Bittner ze Staříče na základě licence Ministerstva kultury pro restau-
rování. Restaurování bude stát 276 tis. Kč. Na restaurování poskytne 
dotaci Moravskoslezský kraj ve výši 84 tis. Kč z Programu obnovy kul-
turních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravsko-
slezském kraji na rok 2010. Obec Řepiště přispěla ze svého rozpočtu 
částkou 120 tis. Kč. Zbylých 72 tis. Kč musí zaplatit Římskokatolická 
farnost Vratimov ze sbírek a darů. Pokud budete chtít finančně při-
spět a pomoci tak dokončit obnovu našich varhan, prosím, abyste se 
obrátili na pana faráře Mgr. Wykreţa (tel. 604 682 517, e-mail: adria-
no_75@post.cz). Číslo účtu farnosti: 1684179359/0800, Česká spoři-
telna, pobočka Vratimov, a.s., variabilní symbol 111, zpráva Varhany 
Řepiště. Práce by měly být ukončeny do konce října tohoto roku.

Rostislav Kožušník - starosta



REGION SLEZSKÁ BRÁNA
Vyhodnocení projektu Projektový manažer Regionu Slezská 
brána

Od října 2008 svazek obcí Region Slezská brána, jehož jsou 
Řepiště členem, realizoval následující tři projekty. Všechny pro-
jekty byly a jsou podpořeny dotací z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 2008 – 2010.

1. Projektový manažer Regionu Slezská brána
Období realizace:  říjen 2008  - červen 2009
Rozpočet: 490 tis. Kč (z toho 60 % dotace z MSK 294 tis.Kč, 

40 % vlastní zdroje (dotace členských obcí 196 tis. Kč)
Přehled aktivit:
• nákup notebooku pro Region Slezská brána včetně software
• vydání 2 500 ks letáků a 2 000 ks map Regionu Slezská brána
• vytvoření webových stránek Regionu Slezská brána
• zorganizování olympiády dětí Regionu Slezská brána – 4 soutěže:

- kopaná – starší a mladší žáci – chlapci (pořadatel ZŠ Sedliště)
- vybíjená – mladší žáci – smíšená družstva (pořadatel ZŠ Vác-

lavovice)
- odbíjená – starší žáci – děvčata  (pořadatel ZŠ Šenov)
- lehká atletika – starší žáci – smíšené týmy (pořadatel ZŠ Vra-

timov – ul. Datyňská)
• zpracování studie rozvoje cykloturistiky
• 2 x seminář - na podzim 2008 v Šenově a v létě 2009 v Paskově
• administrativa svazku obcí – vedení projektového managemen-

tu, účetnictví a další administrativy

Vyhodnocení dalších přínosů:
• zavedení systému projektové činnosti na úrovni mikroregionu
• pozitivní zviditelnění mikroregionu v médiích (tisk, internetová 

televize, Moravskoslezský kraj)
• navázání reálné spolupráce mezi Regionem Slezská brána 

a základními školami
• vzájemné hlubší poznání dětí z jednotlivých škol
• získání informací pro další činnost – především díky studii cyklo-

turistiky a díky detailní aktualizaci map

2. Projektový manažer II a společné akce Regionu Slezská 
brána

Období realizace:  únor 2009 - červen 2010
Rozpočet skutečný: 765 tis.Kč (z toho 54 % dotace z MSK 410 

tis.Kč, 46 % vlastní zdroje - dotace členských obcí 355 tis. Kč)
Přehled aktivit:
• nákup 9 ks navigačních přístrojů GPS typu Garmin pro děti
• vydání 1 000 ks stolních kalendářů Regionu Slezská brána
• vydání 500 ks publikace Pověsti ze Slezské brány
• vydání 2 000 ks publikace Církevní památky Regionu Slezská 

brána
• vyrobení 3 ks propagačních poutačů Regionu Slezská brána 

a 1 ks propagační tabule
• zorganizování olympiády dětí Regionu Slezská brána – 4 soutěže:

- lyžování (pořadatel ZŠ Šenov)
- florbal – mladší žáci – smíšená družstva (pořadatel ZŠ Václa-

vovice)
- vybíjená – mladší žáci – smíšená družstva (pořadatel ZŠ Vác-

lavovice)
- lehká atletika – starší žáci – smíšené týmy (pořadatel ZŠ Vra-

timov – ul. Datyňská)
• provozování licence pro zveřejňování pořadů z Regionu Slezská 

brána na internetu
• vědomostní soutěž dětí – smíšená družstva mladších i starších 

žáků (pořadatel Dům děti a mládeže Vratimov)
• 1 x seminář (závěrečný) – v létě 2010 v Řepištích

• kulturní akce pořádané jednotlivými obcemi se zapojením Regi-
onu Slezská brána
- Folklorní slavnosti – Sedliště
- Obecní slavnosti  - Sedliště
- Šenovský jarmark – Šenov
- Oslavy 735 let města Vratimova – Vratimov
- Oslavy státního svátku sv. Václava - Václavovice

• administrativa svazku obcí – vedení projektového managemen-
tu, účetnictví a další administrativy

Vyhodnocení dalších přínosů:
• odměna vítězným družstvům dětí ve vědomostní soutěži – výlet 

do Prahy a návštěva České televize (financováno z jiného pro-
jektu organizovaného Domem Dětí a mládeže)

• spolupráce a propagace Regionu Slezská brána na společen-
ských a kulturních akcích obcí

• schopnost využívat výstup jedněch aktivit v aktivitách jiných – tj. 
pověsti a kalendář byly využity pro vědomostní soutěž

• navázání reálné spolupráce Regionu Slezská brána s Domem 
dětí a mládeže ve Vratimově

• využití projektového managementu i pro aktivity mimo samotný 
projekt (např. konzultace při přípravě žádosti o dotaci na cyklo-
stezku Ostrava-Beskydy, příprava jiných propagačních materiálů 
apod.)

3. Projektový manažer III a společné akce Regionu Slezská brána
Období realizace:  leden 2010  - červen 2011
Rozpočet plánovaný: 750 000,- Kč (z toho 55 % dotace 

z MSK 412 tis.Kč, 45 % vlastní zdroje - dotace členských obcí - 
338 tis. Kč)
Přehled aktivit:
• vydání 1 000 ks knih o Regionu Slezská brána 
• zorganizování olympiády dětí Regionu Slezská brána – 4 soutěže
• zpracování tzv. vektorového provedení všech znaků obcí – pro 

potřeby propagačních materiálů
• provozování licence pro zveřejňování pořadů z Regionu Slezská 

brána na internetu
• správa internetových stránek Regionu Slezská brána
• zpracování fotodokumentace Regionu Slezská brána – pro kni-

hu a další použití
• vědomostní soutěž dětí
• 1 x seminář (závěrečný)
• kulturní akce pořádané jednotlivými obcemi se zapojením Regi-

onu Slezská brána
- Folklorní slavnosti - Sedliště
- Obecní slavnosti - Sedliště
- Šenovský jarmark - Šenov
- Letní kulturní slavnosti Regionu Slezská brána - Václavovice

• administrativa svazku obcí – vedení projektového managemen-
tu, účetnictví a další administrativy

Vyhodnocení dalších přínosů:
Tento projekt by měl zapojit do spolupráce další aktivní občany 

– především při přípravě textů pro knihu. Prohloubení další spolu-
práce se základními školami, Domem Dětí a mládeže.

Protože v průběhu roku 2010 dojde ke změně skladby obec-
ních a městských zastupitelstev nepřicházel tento projekt s výraz-
ně novými aktivitami. Je založen na pokračování ověřených aktivit 
projektu minulého. S inovací lze počítat pro případné další projekty 
dle vůle nových zastupitelů a vedení Regionů Slezská brána.

Webové stránky Regionu Slezská brána: www.slezskabrana.cz
Internetová televize Regionu Slezská brána: www.slezskabrana.tv

Ing. Miroslav Lysek - projektový manažer 
Regionu Slezská brána



PRÁZDNINY V ŘEPIŠTÍCH
Každoročně děti vyjíždějí o prázdninách do táborů, anebo po-

bývají v tzv. příměstských táborech různého typu. A tak nás jed-
nou napadlo, že by nebylo špatné uskutečnit takový tábor i u nás 
v Řepištích.

Letos 1. ročník tábora se uskutečnil ve 2 termínech a to od 
2.-6.8. a od 9. - 13.8. 2010 v prostorách nové tělocvičny a hřiště. 
Děti přicházely každý den ráno a odcházely s rodiči odpoledne po 
4. hodině, pouze poslední noc mohly děti po táboráku a letním kině 
přespat s námi společně v tělocvičně.

Náplň tábora byla velice rozmanitá, hrály se nejen různé hry, 
ale děti docházely i do keramiky, mohly se projet na koních, nebo 
mohli ochutnat výborný pohár v Sedlištích, kde musely dojít. Svo-
je sportovní dovednosti si mohli změřit na táborové olympiádě 
a v soutěži všestrannosti „Pevnosti Boyard“. Na každém turnusu 
nechybělo ani opékání párků.

Celý den byla dětem poskytována strava (obědy ve školce) 
a byl dodržován pitný režim. Některé děti byly přihlášeny jen na 
1 týden, ale tábor se jim tak zalíbil, že zůstali i na 2. týden.

Na závěr každého turnusu si děti pustily svůj balón štěstí, kdo-
ví, co si přáli?? Možná, abychom se tady zase za rok všichni ve 
zdraví sešli.

Chtěla bych moc poděkovat našim instruktorům: Lucce Bezec-
né, Tomáši Strýčkovi, Míše Sopúchové, Nele Kašparové, Danielu 
Bednářovi za skvělý přístup k dětem a pomoc při organizaci tábo-
ra. Také bych ráda poděkovala za finanční podporu obci Řepiště 
a především paní místostarostce Jarce Bezecné za nápady a or-
ganizaci celého tábora.  

A hlavně……naše děti „táborníci“ byly bezva.
Na příští prázdniny plánujeme tábor delší, a to v posledním 

týdnu v červenci (25.7.-29.7.2011) a první 2 týdny v srpnu (1.8.-
12.8.2011).

Za školskou a kulturní komisi Majka Bednářová

Všem organizátorům děkujeme 
a těšíme se na Prázdniny v Řepištích v roce 2011!

Tomáš St., Peťka a Janička, Adam a Tomáš, Vojta R., Hanča, 
Anička, František a Barča s Toničkou, Terka a Anička s Vilíkem, 
Vojta F., Tomáš Š., Kuba a Honza, Ondra a Honzík, Tomáš S., 
Terezka a Jirka, Peťka Š., Terezka S., Lukáš, Tadeáš, Martin K., 
Vojta J., Jirka J., Michal, Martin, Pavlík, Šárka a Saša, Tomáš G. 
a Kuba L.

PODĚKOVÁNÍ
Velice bychom chtěli touto cestou poděkovat paní Bezecné a 

Bednářové, organizátorkám akce pro děti „Prázdniny v Řepištích“ 
a jejich mladým pomocníkům. Byl to výborný nápad jak zpříjemnit 
dětem prázdniny a hlavně ulehčit nejen zaměstnaným maminkám 
a tatínkům, kteří si každoročně lámou hlavu kam s ním, když jejich 
dovolená je pouze dva až tři týdny. Program byl pestrý a děti se 
vracely domů spokojené a plné dojmů.

Doufáme, že tento nápad se stane tradicí i v příštích letech.
Jiří a Jarmila Juskovi

První dva týdny v srpnu se v Řepištích poprvé uskutečnil 
prázdninový program plný sportu, her a zábavy pro děti ve věku 
6-13 let. V okolních městech jsou podobné akce pořádány pod ná-
zvem příměstský tábor. Je to výborná alternativa pro malé školáky, 
kteří si netroufnou na klasický tábor daleko od „máminy sukně“, 
v cizím prostředí, bez spolužáků a kamarádů, které znají. V letoš-
ním roce – po dostavbě tělocvičny - vzniklo nezbytné zázemí pro 
takovou skupinovou akci.  Organizace se ujaly paní místostarostka 
Jaroslava Bezecná a paní Marie Bednářová společně se studenty 
Luckou, Tomášem, Nelou, Danielem, Míšou a Tomášem. 

Denně se děti scházely v tělocvičně v době od 7-8:30 hod při 
míčových hrách. Měly zajištěnu celodenní stravu i pití, takže stačilo 
dítko probudit, obléct a přivést. Ty větší přišly samy :-) Kromě spor-
tovních aktivit, které probíhaly uvnitř i venku se dětem věnovala 
také paní Šárka Šodková, která vede keramický kroužek. Děti si 
vyrobily různé postavy a kulisy na téma Hrad. Líbil se i delší výlet 
do Sedlišť, na jehož konci je čekala sladká odměna. Předposlední 
den byl pro všechny největším zážitkem. Kromě podvečerní pro-
cházky ke koním se opékaly párky. Čekala na ně „dlouhá noc“ 
– pohádka pod širým nebem a přenocování v tělocvičně! Promítání 
začalo až po setmění ve 21 hodin. Děti dostaly svítící náramky, aby 
se svým vedoucím ve tmě neztratily. Nakonec si ještě společně 
vypustili Létající lampión štěstí.  

Všechny děti, které se této akce zúčastnily, byly nadšené. Fot-
ky z celého týdne, které dostaly na CD, jim připomenou, jaké byly 
prázdniny v roce 2010…

Ing. Jarmila Kopelová

POZVÁNKA NA KRMÁŠ
srdečně Vás zveme na 6. Krmášové slavnosti pořádané u příležitosti 740. výročí založení obce. Akce se bude 

konat v sobotu 11. září 2010 v okolí Osvětového domu, hasičské zbrojnice a obecního úřadu.
Podobně jako v loňském roce proběhne soutěž o nejlepší domácí pálenku. Jako již tradičně bude připraveno dobré 

jídlo a pití a hodně zábavy. Večer bude pokračovat v hostinci u Máně krmášovou zábavou.
Za místní sdružení ODS a přípravný výbor Ing. Jarmila Jusková



Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
úsek Vratimov-Sviadnov

Svazek obcí Region Slezská brána podal v únoru tohoto roku 
žádost o dotaci z fondu Evropské unie z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko na projekt „Cyklostezka Ostrava-Bes-
kydy, úsek Vratimov-Sviadnov“. Cílem projektu je propojení stáva-
jících úseků páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy mezi Vratimovem 
a Sviadnovem v celkové délce 7,4 km asfaltovou cyklostezkou 
podél řeky Ostravice.  Tímto krokem byla završena dvouletá pro-
jektová příprava, která započala koncem roku 2007. Projektová 
příprava včetně studie proveditelnosti a žádosti o dotaci stála 
852 tis. Kč a byla z 50 % podpořena dotací z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje. Koncem června 2010 obdržel svazek obcí ozná-
mení z ROP o výběru projektu k uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s výzvou k doložení dalších příloh. Počátkem června 2010 
bylo vydáno na stavbu stavební povolení, které nabylo právní moci 
9.7.2010. Nyní probíhá dokládání požadovaných příloh a přípra-
va výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla být 
zahájena v dubnu 2011 a dokončena do konce prosince 2012. 
Celkové náklady stavby jsou projektovány ve výši 36,8 mil. Kč. 
Dotace z EU z ROP bude ve výši 92,5 %, tj. 34 mil. Kč, vlastní 
zdroje budou ve výši 7,5 %, tj. 2,8 mil. Kč. Projekt je postaven na 
partnerství dotčených obcí: Sviadnova, Žabně, Paskova, Řepišť 
a Vratimova. Zastupitelstva těchto obcí se zavázala předfinancovat 
a kofinancovat části projektu na svých katastrech. Dalším důleži-
tým partnerem projektu je státní podnik Povodí Odry, který před 
vlastní realizaci cyklostezky navýší cca 3,5 km protipovodňové 
hráze v katastrech Sviadnova, Žabně a Paskova, na které bude 
následně zrealizována vlastní stavba cyklostezky. Výstavba cyk-
lostezky je největším investičním projektem svazku obcí za celou 
dobu jeho desetileté existence.                              

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí 
Region Slezská brána

CVIČENÍ STARŠÍCH ŽEN!
Cvičení ve školním roce 2010/2011 bude probíhat v malém 

sále nové tělocvičny, každé úterý a čtvrtek od 18 hodin. Začínáme 
2. září 2010. Organizační podrobnosti dohodneme na první cvičeb-
ní hodině. Případné dotazy zodpovím i telefonicky (602 718 020).

Na stálé cvičenky, se kterými cvičí již od roku 1998, i na nové 
zájemkyně se těší vaše cvičitelka Jarmila Jusková.

PROSBA O MATERIÁLY
Prosíme občany, kteří by byli ochotni zapůjčit materiály týkající 

se (dávné i nedávné) historie obce Řepiště ( fotografie, různé pí-
semnosti), nechť je doručí do knihovny do 10. září 2010. Připravu-
je se výstava „ HLEDÁME SVÉ KOŘENY“, mapující historii obce. 
Prosíme o zapůjčení na měsíce září a říjen.

Knihovna je otevřena vždy v úterý od 10,00-12,00 a od 13,00-
17,00 hod. a v pátek od 9,00-12,00 a od 13,00-15,30 hod.

Budeme velmi vděčni za jakoukoli drobnost. 
Děkujeme.     Za knihovnu Marika Zajíčková

Pohár Medarda byl letos neobvyklý.
Jako každoročně se v sobotu 5.6.2010 sešli na kurty v naší 

obci sportovci - volejbalisté, kteří chtěli získat tolik vytoužený 
pohár Medarda. Přišlo jich opravdu hodně, za krásného počasí 
a příjemné hudby nakonec hrálo 11 smíšených družstev, které byly 
rozděleny do 2 skupin.

Jak to všechno dopadlo?
Pohár si odvezlo družstvo Rudá záře -- stejné jako vloni, ako-

rát pod jiným názvem.
Na 2. místě družstvo Puzzle a bronzové medaile si odváželi 

sportovci z Paskova.
Hrálo se s plným nasazením, možná taky proto, že tento 

4. ročník byl na počest 740let založení naší obce a tak každý 
účastník si odnesl na památku malý odznáček.

Ale den ještě nekončil, čekalo se na setmění, protože na pro-
gramu bylo letní kino jako první v Řepištích, tento nápad dostal 
Jarek Michenka, Rosťa Bezecný a Milan Sasýn a vše bezvadně 
zařídili.

Všichni se pohodlně usadili a byli v očekávání, jaký film to 
bude - Pelíšky přece!!

A tak až kolem půlnoci se začali lidé rozcházet plní dojmů z tak 
hezky stráveného dne. 

Děkuji všem!
PaedDr. Marie Bednářová

Zahájení provozu tělocvičny v Řepištích
Nová tělocvična v Řepištích zahájila provoz 1.7.2010
Je zde možné hrát badminton, basketbal, volejbal, nohejbal, 

stolní tenis, aerobic, cvičení pro ženy i děti. Tělocvična je vybavena 
i nářadím pro gymnastiku. Její součástí je potřebné sociální zázemí 
včetně bezbariérového přístupu.

Obec Řepiště nabízí prostor tělocvičny k pronájmu všem spor-
tovním organizacím, spolkům i jednotlivcům. 
Provozní doba: Všední dny:       13.00 - 22.00 hod.
  Dny pracovního volna: 08.00 - 20.00 hod. 

Termíny lze dohodnout na tel.č. 558 640 931, mob. 605 959 
600 a také na místě u správce nebo na e-mail telocvicna.repiste@
seznam.cz
Výše pronájmu: 
Velká tělocvična  250,- Kč/hod. 
Malá tělocvična    50,- Kč/hod.
Badminton      150,- Kč/hod.
Venkovní kurty     100,- Kč/hod. + 30,-Kč (při použití osvětlení)

Srdečně zveme sportovní veřejnost a oddíly, které nemají k dis-
pozici vlastní prostory k pěstování vrcholového i rekreačního sportu.

Chtěli bychom vyjádřit uznání celému zastupitelstvu a zejména 
starostovi Rostislavu Kožušníkovi za práci při rekonstrukci školy, 
školky a nové tělocvičny, zejména pak při zajišťování prostředků 
z Evropských fondů.

Rodina Stejskalova, Cagašova a Tylečkova

Volby do zastupitelstva obce Řepiště proběhnou 
v pátek 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Volební místnost bude v Základní škole v Řepištích.

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISEŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE



Folklorní soubor Zornička v Řepištích
V pátek 18. června si naše komise připravila v rámci folklorních 

slavností ve Frýdku - Místku vystoupení souboru Zornička ze Zvo-
lena, který působí od r. 1967.

Jejich vystoupení bylo velmi působivé a rozmanité,vystoupily 
děti i mládež, která se snažila přiblížit nám jejich folklorní tradice.
Toto vystoupení vystupující věnovali své vedoucí Soni, která zrov-
na slavila narozeniny.

I tak se dá strávit jedno páteční odpoledne při vínku a příjemné 
hudbě, nemyslíte?

Za školskou a kulturní komisi Majka Bednářová

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medai-
li prof. MUDr. J.Janského panu Romanu Růčkovi, 
Mírová 82 Řepiště, jenž dovršil počet 40 bezpří-
spěvkových odběrů.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života 
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim 
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší spo-
lečnosti.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 

společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše 

nepoškozené
• Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
• Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transpor-

tem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:  6.9. – 12.9.2010
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.

Soutěž mladých hasičů

Zveme všechny příznivce hasičského sportu 
na soutěž mladých hasičů ve štafetě 4x60m. 

Soutěž se koná na hřišti TJ Řepiště 
11.9.2010 v 9:00 hod.

Zve  SDH Řepiště

Mladí hasiči
Pravidelné schůzky mladých ha-

sičů se konají každý pátek v hasičské 
zbrojnici od 17:00 -18:30 hod. Začí-
náme v pátek 3.9.2010. Do našeho 
kolektivu zveme nové chlapce a dívky ve věku od 6 - 14 let .

Náplň tréninků:
V kolektivu MH se žáci učí jak zručným tak sportovním aktivi-

tám.Věnujeme se požárnímu sportu, kde se  setkáváme s hasič-
skou tématikou a základními znalostmi v požární ochraně. Vědo-
mosti, které nasbírají mohou jednou využít v dospělosti jako např. 
první pomoc, pomoc při živelných pohromách, prevence před po-
žáry a mnoho dalších. 

Vedoucí mladých hasičů: Pavla Polachová - 725 036 747

Informace o dokumentaci záměru 
„Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, 
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. část“ podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný správní úřad 
podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zaříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na život-
ní prostředí), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 30.7.2010 
dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 zákona k záměru

„Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Fr. Místek – Č. Těšín, 
včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. část“

(k.ú. Kunčice nad Ostravicí, Vratimov, Řepiště, 
Lískovec u Frýdku-Místku, Frýdek)

oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní orga-
nizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Do dokumentace lze nahlížet na odboru životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kancelá-
ři č. B 508 a na ostatních příslušných dotčených správních úřadech.

Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední 
desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve 
smyslu  § 8 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k 
danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na výše 
uvedenou adresu krajského úřadu.

Tato informace včetně textové části je zveřejněna na internetu 
na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz,  odkaz : veřejná správa – 
úřední deska – E.I.A, SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit 
E.I.A. podle zákona č. 100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslez-
ského kraje, kód záměru MSK1265.

K vyjádření zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet 
(§ 8 odst. 3 uvedeného zákona).

Informujeme naše občany, že na obecním úřadě je mož-
no zakoupit knihu Řepiště v Repišti  2008 (500,- Kč)
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N A Š I  J U B I L A N T I
ČERVENEC  
Macháčková  Jiřina 
Jelínek Radimír 
Šimík Petr  
Kuchař Bohumil 
Garnol Miroslav 
Garel Viliam  
Chyba Zdeněk  
Barák Jiří  
Micherdinský Vlastimil
Řehová Helena 
Žiška Stanislav 
Baláčová Vilemína 
  

ZÁŘÍ  
Morbicer Karel
Pentidisová Jarmila
Brčica Jaroslav
Jiřik Václav
Kopaňaková Marcela
Čelinská Alenka
Svobodová Eliška
Nováková Anna
Kubalová Marie
Hruška Jaromír
Nekorancová Mária
Nožičková Emilie
Šolcová Dagmar
Valas Miroslav
Bělovský Bohumil
Hlaváč Bohdan
Krasula Radomír

Blahopřejeme

SRPEN  
Slíva Karel  
Krásný Rudolf 
Gombalová Marcela
Bělovská Vlasta 
Kozlová Věra  
Mrázová Bohunka
Adamusová Božena
Vašíčková Ludmila

Narodili se:
březen     – Burianová Elizabeth, Pěnčíková Alžběta, 
       Tománek Alexandr, Zárubová Magdaléna, 
       Laníková Izabela
květen     – Peter Jan
červen     – Masláková Natálie
červenec – Kuboš Daniel, Bártková Kateřina, 
       Konečný Vojtěch

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
duben     – Klika Bohuslav
květen     – Kozel Jaroslav, Bednář Břetislav
červen     – Bednářová Marie, Jiří Moravec
červenec – Buček Emil, Adámek Milan, Jiříková Anna

     

Tatínku náš drahý, měl jsi život rád, Tvůj život byla práce, láska 
a dobrota. Přišla však nemoc zlá a přetrhla nit Tvého života. Za 
noci, kdy zhasl den, usnul jsi svůj věčný sen, zůstala jen bolest 
v srdcích, žal a prázdnota, chybíš nám, tatínku, naše oči pro Tebe 

budou plakat až do konce života. 

Dne 8. září vzpomeneme 10. smutné výročí úmrtí 
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Ladislava MOJŽÍŠKA.

KOUPÍME 
rodinný dům nebo pozemek

k výstavbě RD v Řepištích a okolí.
Cenu respektujeme, solidní jednání.

KONTAKT 777 822 942

Půjčujeme přívěsné vozíky, stroje a nářadí
WWW.REKLAMSERVIS.CZ s.r.o.

Řepiště, Selská 373
Informace a objednávky telefonicky:
558 433 433 / 722 433 433

info@reklamservis.cz
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www.ploty-pletivo.cz
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 – zabýváme se výstavbou a prodejem 
oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 

apod. Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na 
www.ploty-pletivo.cz 

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. Výklopná, 
rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem na dálkové 
ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete na 

www.vrata-ostrava.cz
Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč. Kompletní 

nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.:  722 557 777
Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz

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

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás drobný dárek

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 
(BUŘINKA) pomáhá občanům postiženým 

povodněmi
Buřinka připravila následující vstřícná opatření, 

které poskytne těm z Vás, kteří byli aktuálně postiženi 
povodněmi.

•  ZDARMA výplatu zůstatku účtu stavebního spoření 
s prominutím výpovědní lhůty

•  ZDARMA uzavření nové smlouvy o stavebním spoře-
ní, k níž bude poskytnut překlenovací úvěr na odstra-
nění následků povodně

•  ZDARMA uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru 
na rekonstrukci a opravu nemovitosti postižené po-
vodní

•  Zvýhodněná úroková sazba a platba na překlenovací 
úvěry již od 4,6% p.a.

•  Vyřízení překlenovacího úvěru bez potřeby vlastních 
zdrojů

• Prodloužení lhůty pro doložení smluvních dokladů
• Možnost zálohového čerpání až 30% z poskytnutého 

úvěru bez omezení horního limitu
• ZDARMA odklad splátek úvěru až o 6 měsíců
• Expresní a zjednodušené podmínky výplaty pojistné-

ho plnění

Tato opatření jsou platná do 31.7.2010.
Více informací získáte v pobočkách České spořitelny, 
u jejích externích partnerů, na bezplatné informační 

lince 800 207 207 a na www.burinka.cz

Jsme tu pro Vás a rádi vám pomůžeme.

Vaše Buřinka

PÁLENICE FRÝDEK – MÍSTEK
se sídlem v bývalém SELIKU (Pionýrů 839) v MÍSTKU zahájí letošní sezónu 16. srpna 2010

   
Ovoce k výrobě destilátu začneme přijímat a vykupovat od 16. srpna 2010 vždy od pondělí do pátku od 8.00 

do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
 

Za dovezených 10 kg jablek, 12kg švestek nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr 
50% kalvadosu, slivovice, hruškovice a zaplatíte jen 132,- Kč.

Samozřejmě také nabízíme vypálení destilátu z vlastního kvasu (po předchozím objednání).

CENÍK:  Koncentrace ALC/VOL    1 litr/ 50%
  Cena za vypálení z vlastního kvasu  120,- Kč
  Cena za vypálení z dodaného ovoce  132,- Kč
  Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně a DPH.

Také nabízíme: 
Možnost odběru destilátů stočených v lahvích
Výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) – aktuální cena bude vždy oznámena.
Zestaření destilátu ultrazvukem 
Uložení destilátů v dubových sudech 
Prodej demižonů a lahví
Prodej destilátů ( meruňkovice, slivovice, hruškovice, třešňovice a kalvádos)

Další informace najdete 
na www.palenicefm.cz
Nebo na telefonech: 
602 960 052, 723 312 298. 
558 431 70

Upozorňujeme pěstitele na zákon 
č. 61/1997 Sb. §4, kde je výroba 
destilátu omezena na 30 litrů 100% 
ALC/VOL destilátu za 1 rok pro 
1 domácnost!!! Tento destilát se 
nesmí prodávat!
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Nabízím zemní 
a výkopové práce 

strojem 
(výkopy, základy, různé 

přípojky, bazény, podklady pod 
zámkové dlažby, chodníky, 

terénní úpravy). 

F-M tel: 774 681 700

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. trvalé následky, den. odškodné, hospitalizaci 

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

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

Nově otevřená provozovna nabízí své služ-
by od 2.9.2010. Najdete mě v Salónu u paní 
Marcelky na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)

NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:
• stříhání: dámské, pánské, dětské
• barvení, melírování 
• vodová, trvalá ondulace
• účesy: společenské, svatební
• vlasové zábaly, masky

Z kosmetiky:
• úprava, barvení obočí a řas
• trvalá na řasy
• masáž – klasická, liftingová 
• hluboké čištění
• peeling
• masky
• líčení
• poradenství

Dále:
• reflexní terapie 
   – masáž plosek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 
Marcela Foldynová
tel.: 603 531 785
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POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Akce VENKOV platí nadále - sleva 20% a BONUS!
Jako jediná v ČR má Generali v Zákonném pojištění 
- „Komplet“aut i střet se zvěří  do 100 000 Kč a vyšší 
plnění 70/ 70 mil.Kč i vyšší asistenční služby

Příklady cen:    základní cena    s max. bonusem 50 %
Do 1000 ccm   2480,-  1240,-
1001-1350 ccm:   3200,-  1600,-
1351-1450 ccm    4160,-          2080,-
1451-1850 ccm     4640,-             2320,-
1851-2000 ccm    6640,-          3320,-
2001-2500 ccm    7360,-        3680,-
Nad 2500 ccm    10800,-              5400,-

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

PENZIJNÍ POJ.-NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ 
ZA R.2007-4,1 %!!
Jedna z největších světových pojišťoven, která působí 
na našem území od r.1832…
- Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna kapitálově 
nejsilnější poj. v Evropě!!
- Možnost uzavření stav. Spoř. u RAIFFEISEN stav. spo-
řitelny!
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OBEC  ŘEPIŠTĚ

P O Z V Á N Í
na 22. zasedání zastupitelstva obce,

které se uskuteční v pátek 1. října 2010 v 17.00 hodin
v Osvětovém domě v Řepištích.

Program:

1)  Zahájení,
2)  Kontrola usnesení,
3)  Zpráva o činnosti za volební období 2006-2010,
4)  Zprávy o činnosti výborů a komisí,
5)  Schválení smluv,
6)  Různé,
7)  Usnesení, závěr.

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

V Řepištích dne  7. 9. 2010                                
Rostislav Kožušník

 starosta
    




