
Zpravodaj č. 104
vyšel 15. 12. 2010

Vážení spoluobčané,

zanedlouho skončí rok 2010, ve kterém se událo mnoho událostí významných pro naši obec. Řepiště oslavily kulaté jubileum 740 let od 
svého vzniku, schválen byl nový územní plán obce, dokončena byla rozsáhlá oprava základní školy a začali jsme cvičit v naší krásné tělocvičně. 
V říjnu proběhly komunální volby a v listopadu začalo pracovat nové zastupitelstvo. Chtěl bych vám poděkovat, že jste k volbám přišli, a tím jste 
projevili, že vám není lhostejné, jakým směrem se naše obec bude po další 4 roky ubírat, a kdo jí povede. Chtěl bych vám také poděkovat jménem 
nezávislých kandidátů Řepiště za velkou podporu ve volbách. Bereme to nejen jako uznání za dosavadní práci pro obec, ale také jako závazek 
vaší důvěru nezklamat. 

Chtěl bych vám popřát jménem všech zastupitelů, vedení obce a zaměstnanců obecního úřadu hodně zdraví, štěstí, rodinných a pracovních 
úspěchů v roce 2011. Přijměte, prosím, jako poděkování, jako dárek k Vánocům a jako blahopřání k řepišťským narozeninám, kalendář naší obce 
na r. 2011, který si můžete osobně vyzvednout na obecním úřadě.

Rostislav Kožušník, starosta

ZPRAVODAJZPRAVODAJ

dování společného geoinformačního systému, pořízení projektového 
manažera, dobudování páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, budová-
ní regionálních cyklotras a chodníků, energeticky úsporná opatření 
v obecních budovách, zřízení systému likvidace zelených odpadů, 
péče o historické památky v regionu a zlepšení péče o seniory. Po 
čtyřech letech platnosti jsou projekty plněny následovně:
• zřízení webových stránek Regionu – zřízeny v r. 2008, www.slez-

skabrana.cz, chybí správce webu (aktualizace a správa),
•  vybudování společného geoinformačního systému – nebylo po-

kračováno, nebyly zajištěny zdroje financování, obce si budují své 
GISy individuálně,

• pořízení projektového manažera – svazek má svého projektového 
manažera od r. 2008. Financování činnosti projektového mana-
žera je zajištěno do 30.6.2011. Činnost manažera vykonává Ing. 
Miroslav Lysek. Po zavedení funkce profesionálního manažera 
se aktivity svazku obcí mnohonásobně rozšířily a svazek získal 
pro spolupráci další partnery (základní školy, knihovny, Dům dětí 
a mládeže Vratimov),

• dobudování páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy – cílem projektu 
je propojení stávajících úseků páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy 
mezi Vratimovem a Sviadnovem, v r. 2007 získána dotace na pro-
jektovou přípravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v r. 2009 
vydáno územní rozhodnutí, v r. 2010 vydáno stavební povolení, 
v r. 2010 podána úspěšná žádost o dotaci na výstavbu z EU ROP 
Moravskoslezsko, na jaře 2011 plánováno zahájení výstavby, 
v prosinci 2012 je plánováno ukončení realizace projektu a uve-
dení do provozu. Projekt tvoří  7,4 km nové asfaltové cyklostezky 
podél řeky Ostravice. 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, Pas-
kova, Řepišť a Vratimova. Dalším důležitým partnerem projektu je 
státní podnik Povodí Odry, který před vlastní realizací cyklostezky 
navýší cca 3,5 km protipovodňové hráze v katastrech Sviadnova, 

Zpráva o činnosti svazku obcí 
Region Slezská brána 2006-2010 

Předkládám shromáždění starostů jako nejvyššímu orgánu svazku 
obcí Region Slezská brána tuto zprávu o činnosti za léta 2006 – 2010. 
V tomto období bylo 8 členů svazku obcí (obcí a měst): Kaňovice, 
Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň. 
K 31.12.2006 ukončily na vlastní žádost členství dvě obce: Bruzovice 
a Horní Bludovice. Sídlo svazku obcí Region Slezská brána je na 
Městském úřadě v Šenově, Radniční 300. Volební období svazku obcí 
je dle stanov 2 roky. Zpráva je tedy za dvě volební období svazku 
obcí.

První zasedání svazku obcí po komunálních volbách v r. 2006 bylo 
svoláno předsedou Ing. Paukem do Kaňovic na den 5.12.2006. Na 
tomto zasedání byli představeni nově zvolení starostové a byly odvo-
lány stávající orgány svazku obcí (předseda Ing. Pauk – starosta Pas-
kova, místopředseda Ing. Dědic – starosta Šenova). Shromáždění sta-
rostů následně zvolilo nové orgány svazku obcí. Předsedou byl zvolen 
Rostislav Kožušník (starosta Řepišť) a místopředsedou Ing. Petr Pauk 
(starosta Paskova). Shromáždění starostů přijalo k 31.12.2006 výpo-
věď dvou obcí ze členství ve svazku obcí: Bruzovice a Horní Bludovice. 
Shromáždění starostů schválilo rovněž pořízení nového strategického 
plánu.

V r. 2007 byl ve znamení zpracování strategického plánu. Tento 
dokument byl pořízen za finanční pomocí EU (SROP) v rámci projektu 
Moravskoslezského kraje „Partnerstvím k prosperitě“. Dokument byl 
schválen shromážděním starostů po předchozím schválení v zastu-
pitelstvech jednotlivých členských obcí dne 8. září 2007 ve Václavo-
vicích. „Strategický plán rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána 
na léta 2007-2015“ vytyčil rozvojové projekty Regionu Slezská brána. 
Region se zaměřil na společné projekty na podporu kvalitního bydlení 
v blízkosti velkých měst a rozvoj cestovního ruchu (cyklotrasy, pro-
pagace, volnočasové aktivity a služby). Strategický plán vytýčil devět 
společných projektů: zřízení webových stránek svazku obcí, vybu-



Slezská brána (rozpočet 750 tis. Kč, dotace 412 tis. Kč). Tento pro-
jekt končí v 6/2011. Vyhodnocení projektů PM I – III bylo zpracováno 
Ing. Lyskem, projektovým manažerem a předáno starostům. K projek-
tům PM I – III uvádím z pozice předsedy následující. Projekty PM na-
startovaly velký okruh nových aktivit RSB, navýšily znatelně rozpočet 
svazku, zapojily do rozpočtu dotace, profesionalizovaly činnost svaz-
ku obcí (zavedení pozice projektového manažera), umožnily zapojení 
dalších partnerů do činnosti svazku obcí, zapojily děti a mládež do 
regionálních aktivit, přispěly k propagaci regionálního místopisu a his-
torie mezi dětmi i dospělými, přispěly ke zviditelnění a propagaci RSB, 
podpořily místní kulturní, sportovní a společenské aktivity na regionální 
úrovni a konečně prohloubily spolupráci jednotlivých obcí a měst.

Rozpočty svazku obcí měly narůstající tendenci od r. 2006 ze 
72 tis. Kč do r. 2010, kdy předpokládaný rozpočet je ve výši 
1,542 mil. Kč. Od r. 2008 byly na příjmové části rozpočtu dotace od 
MSK (PM I - III, projekt cyklostezky) a dotace od obcí na dofinancování 
projektů. Na straně výdajů se objevuje financování aktivit PM I – III 
a projektu cyklostezky. Veškeré obce svazku schválily a uhradily 
schválené dotace včetně půjček na předfinancování projektu cyklo-
stezky.

Hospodaření svazku obcí uzavíráme bez dluhů a s rezervou, která 
je určena na financování schválených projektů. Pro další období 2011 
- 2012 je předpoklad dalšího navyšování rozpočtu v řádech miliónů 
Kč z důvodu realizace projektů, především cyklostezky Ostrava-Bes-
kydy, dále pak PM III, případně PM IV. Svazek obcí by měl navýšit od 
r. 2011 v souladu s návrhem shromáždění starostů příspěvek na činnost 
na 15,- Kč/obyvatele, kdy se předpokládá příjem z příspěvku na výši 
341 tis. Kč celkem. Tato částka by měla pokrýt v plné výši projekty 
PM III a PM IV (běžná činnost svazku, regionální aktivity, sportovní 
a kulturní akce) bez nutnosti dalšího dofinancování ze stran obcí. Vy-
tvořila by se i určitá rezerva na pružnější rozhodování o vstupu svaz-
ku do dalších projektů. Samostatnou kapitolou pak bude financování 
projektu Cyklostezky Ostrava-Beskydy. Partnerské obce se zavázaly 
předfinancovat a kofinancovat celý projekt. Po podpisu smlouvy o do-
taci z ROP budou využity pro úhradu stavebních faktur tzv. modifiko-
vané platby, tj. úhrada nezaplacených faktur z dotace. Další aktivity 
projektu bude potřeba předfinancovat v celé výši, a to z rozpočtu part-
nerských obcí půjčkami. V r. 2010 již bylo půjčeno 5 x 100 tis. Kč na 
projekt cyklostezky. Záleží také na rychlosti projektu a využití čerpání 
poskytnuté dotace z ROP (92,5 % uznatelných nákladů, až 34 mil. Kč).

Závěrem bych rád jménem svým poděkoval všem kolegům sta-
rostům a místostarostům, paní účetní p. Mizerové, bývalé tajemnici p. 
Stolinské, Ing. Lyskovi, projektovému manažerovi RSB, a spolupra-
cujícím subjektům za výbornou spolupráci v celém volebním období 
2006-2010. Svazek obcí Region Slezská brána díky svým aktivitám se 
postupně dostává do vědomí občanů regionu. Svazek obcí stal nosi-
telem významného regionálního projektu dokončení páteřní cyklostez-
ky Ostrava-Beskydy v úseku Vratimov-Sviadnov. Projekt s náklady 
38 mil. Kč má být spolufinancován dotací z EU z ROP Moravskoslez-
sko ve výši 34 mil. Kč a dokončen v roce 2012. Výstavba cyklostezky 
je největším investičním projektem svazku obcí za celou dobu jeho 
desetileté existence. Pevně doufám, že nové vedení svazku obcí po 
komunálních volbách bude pokračovat v regionálních aktivitách dále. 

5.10.2010                   Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí 
Region Slezská brána

Žabně a Paskova, na které bude následně zrealizována vlastní 
stavba cyklostezky. Nyní probíhá dokládání požadovaných příloh 
před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace (není dosud uzavře-
na).  Zastupitelstva partnerských obcí se zavázala předfinancovat 
a kofinancovat části projektu na svých katastrech. Výstavba cyk-
lostezky je největším investičním projektem svazku obcí za celou 
dobu jeho desetileté existence.

• budování regionálních cyklotras a chodníků – svazek řešil zhoto-
vení studie cyklotras v Regionu Slezská brána (2008), která řešila 
pasportizaci stávajícího stavu a návrh nových cyklotras v regionu. 
Dále svazek obcí vydal cykloturistickou mapu. Investiční záměry 
výstavby byly řešeny v jednotlivých obcích individuálně,

• energeticky úsporná opatření v obecních budovách – projekty ře-
šeny jednotlivými obcemi individuálně v rámci programů EU. Sva-
zek obcí zaštítil elektronickou aukci dodavatelů elektrické energie 
pro své členy (Šenov, 2010) a je připravena elektronická aukce na 
dodavatele zemního plynu,

• zřízení systému likvidace zelených odpadů – i přes snahy někte-
rých členů nebyl projekt realizován, členové řeší uvedený problém 
individuálně,

• péče o historické památky v regionu – investiční projekty řeší jed-
notlivé obce individuálně. Svazek obcí zajistil propagaci drobných 
památek (fotodokumentace, mapa, kniha Církevní památky Regi-
onu Slezská brána),

• zlepšení péče o seniory – po odstoupení Vratimova od projektu 
Domova důchodců a Řepišť od projektu Domovinky jsou tyto akti-
vity řešeny individuálně jednotlivými obcemi.

     
Některé aktivity se s ohledem na změnu dotačních programů 

a dalších okolností ukázaly jako nevhodné a nemožné realizovat jako 
společné projekty svazku obcí. Svazek obcí je partnerem mnoha indi-
viduálních projektů svých členských obcí, které mají regionální charak-
ter a rozsah. Nové orgány svazku obcí by měly provést vyhodnocení 
a aktualizaci strategického plánu. Při zpracování aktualizace by měly 
být zapojeny další partneři (školy, volnočasové zařízení, podniky, pod-
nikatelé apod.).

V r. 2007 svazek obcí schválil tři dodatky ke stanovám: č. 5 - 7. Tě-
mito dodatky byly opraveny sídlo a název svazku obcí (Region Slezská 
brána, svazek obcí, sídlo Radniční nám. 300, 739 34  Šenov) a výše 
členského příspěvku od r. 2008 na 2,50 Kč/obyvatele (z 1,- Kč/ob.). 
V tomto roce byl rovněž upraven znak svazku. Svazek obcí rovněž 
požádal MSK o dotaci na projektovou přípravu chybějících úseků cyk-
lostezky Ostrava-Beskydy v obcích Sviadnov, Žabeň, Paskov a Řepi-
ště. Po získání dotace ve výši 50 % bylo vypsáno výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace, ve kterém zvítězila společnost 
Technoprojekt a.s., Ostrava. S touto společností byla v prosinci 2007 
podepsána smlouva o dílo a začaly projekční práce.

V r. 2008 svazek obcí poprvé využil možnosti a podal první projekt 
s žádostí o dotaci s názvem Projektový manažer Regionu Slezská brá-
na (PM I) z rozpočtu MSK, a to konkrétně Programu rozvoje venkova 
MSK. V červenci 2008 byla získána dotace ve výši 306 tis. Kč a začala 
realizace projektu (do 6/2009) s celkovými náklady 490 tis.. V r. 2009 
následoval projekt Projektový manažer II a společné akce Regionu 
Slezská brána (rozpočet 765 tis. Kč, dotace 410 tis. Kč). V r. 2010 
se realizoval projekt Projektový manažer III a společné akce Regionu 



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Věc: Oznámení 
o změně ceny vodného 
od 1.1.2011

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného 
s účinnosti od 1. ledna 2011 takto:

      Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné) 29,16 Kč/m3 (bez DPH)  
   32,08 Kč/m3 (vč. 10% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prv-
ním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2011, popřípadě bude 
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem 
a dodavatelem.   

      SmVaK Ostrava a.s.

…z naší školičky

Co mě zajímá ?
Každý milovník psů 

má svou oblíbenou rasu. 
Já mám ráda knírače.

Mají společné předky 
s pinči. Jsou považování 
za pracovní psy. Chovali 
se v minulosti k hubení 
krys ve stodolách.Říkalo 
se jim krysaři. 

U nás je nejvíce oblíbený knírač malý. Původně tito psi pochá-
zejí z Německa.

Obrázek: Martim Kaleta   Napsala Nikola Jusková

Co zaujalo žáky 4. třídy v Hornickém muzeu?
Markéta Horníci se nezdravili dobrý den, ale zdař bůh. Měli ná-

ročnou práci. Hrozilo jim nebezpečí. Často se vozili hornickým 
vláčkem.

Tomáš S. Sfárali jsme důlní jámou v těžní kleci do dolu. Navštívili 
jsme také jejich záchranářskou základnu .

Tomáš J.  Ve cvičném prostředí jsme si vyzkoušeli, v jak těsných 
prostorách musí záchranáři pracovat.

Lukáš  Viděli jsme památník záchranářů,kteří zahynuli při své 
práci.

Barbora Některé zná i můj taťka např.Lubomíra Hájka, Františ-
ka Papřoka,Václava Poštu, kteří pro kamaráda nasadili život.

Michal D.  Hned na začátku jsme si prohlédli patronku horníků 
Svatou Barboru a na zpáteční cestě jsme se zastavili u Petřko-
vické venuše a sídliště lovců mamutů.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany, že parkoviště na ul. 
Bratří Musálků, č. p. 249 je z kapacitních důvodů 
určeno pouze pro návštěvníky mateřské školy!

V letošní roce naše obec slaví 740 let založení 
Řepišť. Během celého roku proběhlo k tomuto 
výročí mnoho kulturních a sportovních akcí a na 
závěr roku jsme pro vás připravili stolní kalendář 
na rok 2011 s fotografiemi z naší krásné vesničky. 
Pro každý dům je přichystán jeden výtisk, který si 
na obecním úřadě vyzvedněte.

Svoz popelnic přes vánoční svátky zůstává nezměněn, odvoz na štědrý den i na silvestra

5. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) záko-
na o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

6. Zastupitelstvo obce Řepiště volí starostou pana Rostislava Kožušníka. 
7. Zastupitelstvo obce Řepiště volí místostarostou paní Jaroslavu 

Bezecnou. 
8. Zastupitelstvo obce Řepiště zřizuje finanční výbor a kontrolní vý-

bor. Oba výbory budou mít pět členů. 
9. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou finančního výboru 

pana Miroslava Lyčku. 
10. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou kontrolního výboru 

pana Jana Kukučku. 
11. Zastupitelstvo obce Řepiště odkládá volbu členů finančního a kon-

trolního výboru na nejbližší zasedání zastupitelstva. 
12. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. 

n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného člena zastupitelstva ve výši: předseda výboru a komise 
1120,- Kč + 180,- Kč; člen výboru a komise  880,- Kč + 180,- Kč, 
člen zastupitelstva 360,- Kč + 180,- Kč, všechny od 1.12.2010.

13. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zá-
kona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pou-
ze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Řepiště, konaného dne 10.11.2010 
v Osvětovém domě v Řepištích

1. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program ustavu-
jícího zasedání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení kontrolního a finančního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva
6. Diskuse
7. Závěr

2. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Miroslava Lyčku a pana 
Jana Kukučku a ověřovateli zápisu paní Marii Bednářovou a pana 
Jana Kožušníka.

3. Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo zvolení jednoho místostaros-
ty.

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

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  



Projekt NAKUPUJEME
V úterý 12. října se děti ze 3. třídy naší školy vydaly v rámci 

projektu NAKUPUJEME do místního obchodu, aby se samostatně 
naučily nejen nakupovat, ale i zacházet s penězi. Jak se jim to 
dařilo, můžete shlédnout na následujících fotografiích. Po návratu 
do školy získané vědomosti využily v matematice – tvořily slovní 
úlohy o svém nákupu, ve výtvarné výchově – zhotovily plakátek 
s účtenkou a v jazyce anglickém si zopakovaly číslovky při nakupo-
vání. Den se vydařil, děti byly spokojeny.

Vážení občané Řepišť,
dovolte nám na konci roku 2010 poděkovat za podporu, kterou 

vyjadřujete základní a mateřské škole. Vašeho zájmu o činnosti 
naší příspěvkové organizace si velice vážíme. Budeme rádi, když 
se s vámi budeme i nadále setkávat při  školních i mimoškolních 
akcích. Jistě není třeba zdůrazňovat, že vaše aktivita a spolupráce 
je pro nás inspirací, poděkováním a motivací do další práce. 

Současně bychom chtěli vyjádřit veliké díky sponzorům z řad 
rodičů a občanů Řepišť. Vaše příspěvky pomáhají nejen nám - 
zaměstnancům, ale těší se z nich také žáci základní školy a děti 
mateřské školy.

Přijměte od dětí, žáků a zaměstnanců ZŠ a MŠ Řepiště p.o. 
do roku 2011 přání všeho dobrého, pohody, zdraví a především - 
abyste kolem sebe měli vždy jen dobré lidi.

„Běžky nebo pěšky“
Naši sportovní a kulturní komisi napadlo, že konec roku 2010 

oslavíme sportem. Přidejte se k nám na běžkách nebo pěšky, pro-
cházkou.

Kdy? 31.12.2010
Kde? Kaplička sv.Floriana (ul.Zemědělská)
V kolik?  9.30 hod. prezentace;  10.00 hod. start
Kam?  Silvestrovské překvapení
Startovné  20,- Kč, děti do 15 let zdarma, 
  ale pouze za doprovodu dospěláků.
Na velkou účast se těší Sportovní a kulturní komise

Majka Bednářová

Mladí hasiči
I během letošního roku jsme se zapojovali tradičně do všech 

soutěží pořádané okrskem Ostrava- venkov. Dále jsme absolvova-
li všechny soutěže v okresní hře PLAMEN.

Také nesmíme opomenout pěkný zážitek z besedy s Liborem 
Uhrem. Největší radost máme vždycky z výletů a tak můžeme 
vzpomínat na třídenní výlet na Ostravici RS Skalka.

Máme mnoho zážitků, které se  nedají ani  popsat. A tak vám 
všem děkujeme za podporu a dovolte nám popřát klidné prožití 
vánočních svátků , zdraví, pohodu, spokojenost a úspěch v novém 
roce 2011.

Oddíl mladých hasičů.

Včelaři v Paskově oslavili 100 let trvání 
své organizace

V letošním roce uplynulo právě sto let od chvíle, kdy byl 
v Paskově (okr. Frýdek-Místek) založen spolek včelařů. Stalo 
se tak, dle dochovaných pramenů, 12. září 1910, a to především 
z popudu paskovského učitele Břetislava Terricha. Do konce 
roku 1910 měl spolek už 25 členů. Vývoj organizace, počet členů 
i včelstev byl proměnlivý, byla léta hubená i tučná. Roku 1950 
došlo k reorganizaci včelařských spolků, což se v naší organi-
zaci projevilo tím, že k Paskovu byli přiděleni včelaři z Řepišť 
a Žabně a tak je tomu dodnes. V loňském roce měla naše or-
ganizace 27 členů a 223 včelstev. V posledních letech došlo 
k rapidnímu úbytku členů, a to zejména v souvislosti s výskytem 
moru včelího plodu v roce 2007, neboť postižená včelstva bylo 
třeba spálit a někteří členové je již neobnovili. Dobrá zpráva je, 
že naše organizace už se moru zbavila a byla vyňata i z ochran-
ného pásma.

Oslavy 100 let trvání Základní organizace Českého svazu 
včelařů Paskov byly rozprostřeny do několika dnů, mezi 24.–
26. červen 2010. Prolog byl učiněn už 23. června kurzem medo-
vého pečiva, kdy přítomní si mohli vlastnoručně upéci a nazdobit 
své perníčky. Samotné oslavy pak začaly o den později otevře-
ním výstavy, mapující historii i současnost včelaření v naší orga-
nizaci, a zazněla též přednáška s včelařskou tematikou, kterou 
vedla, stejně jako kurz medového pečiva, paní Marie Knödlová 
z frýdecké organizace. Při slavnostním zahájení vystoupil také 
Svatomichaelský pěvecký sbor z Řepišť. Vrcholem oslav byla 
slavnostní členská schůze s rozšířenou účastí hostů, která se 
konala dne 25. června 2010 v Zámecké krčmě v Paskově, kde 
byly soustředěny i všechny akce související s oslavami. Kromě 
členů organizace přijali pozvání i zástupci z okresního výboru 
ČSV, z okolních základních organizací a také pan starosta obce 
Paskov. Schůzi obohatila přednáška paní MUDr. Jany Hajduš-
kové na téma Včelí produkty a apiterapie. Na závěr pak členové 
a hosté obdrželi slavnostní medaili, která bude nyní i v budoucnu 
připomínat výročí vzniku naší základní organizace. Oslavy pak 
byly ukončeny 26. června. Po celou dobu výstavy si mohli ná-
vštěvníci zakoupit včelařské produkty.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval těm, bez kterých by 
důstojné oslavy 100 let naší organizace nemohly proběhnout. Pře-
devším je to stálá podpora a vstřícnost obecních úřadů Paskov, 
Řepiště a Žabeň, v letošním roce ještě štědřejší a velkorysejší. 
Dále pak děkuji paní Marii Knödlové a MUDr. Janě Hajduškové. 
A v neposlední řadě děkuji členům přípravného výboru za organi-
zační zvládnutí celé akce, především příteli Liboru Frantíkovi, Ra-
domíru Dvořákovi, Miroslavu Andrýskovi, Oldřichu Bartošovi, Janu 
Bubikovi, paní Martě Andrýskové a všem, kteří se našich oslav 
zúčastnili a podpořili nás v naší činnosti.

    Mgr. Jan Kukučka, jednatel ZO ČSV Paskov

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště děkuje všem ob-
čanům za přízeň a podporu v roce 2010 a přeje mnoho 
zdraví, úspěchu a pohody v novém roce 2011.

Za SDH Řepiště  Jaromír Adamus, starosta



Zápis žáků a dětí do ZŠ a MŠ Řepiště
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy se uskuteční dne 

18. ledna 2011 v době od 13 do 17 hodin. Týká se dětí naroze-
ných od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. Zápis dětí do mateřské školy 
proběhne 16. února 2011 od 8 do 16 hodin. K zápisu do ZŠ i MŠ 
si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů (zákonných 
zástupců dítěte). Informace na www.zsrepiste.estranky.cz

Křest projektu 
KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU

Kdy?  29.9.2010 v 9:00 hod.
Kde?  V nové tělocvičně v Řepištích.
Proč? Slavnostní křest publikace Křížem krážem Slezskou 

bránou s dědečkem a babičkou. Jednalo se o slavnostní zakon-
čení stejnojmenného projektu, kterého se zúčastnili žáci 5. třídy 
s paní učitelkou Martinou Pavloskovou.Přijeli se sem podívat i se-
nioři z jiných obcí.

Křížem krážem Slezskou bránou je naučný projekt, jehož cílem 
bylo rozšířit znalosti žáků naši školy o historii a současnost regionu 
Slezská brána. Žáci  5. třídy se snažili spolupracovat s žáky jiných 
škol daných regionů, vzájemně si umísťovali schránky s charakte-
ristickými předměty obcí pomocí moderní techniky GPS. Někteří 
chlapci 5.třídy vytvořili webové stránky, kde ukládali informace 
o průběhu projektu a fotodokumentaci.

Tomáš Šnajder, Jan Matějka, Přemysl Kožušník a Jakub Lyč-
ka se také zúčastnili soutěže Křížem krážem Slezskou bránou, 
která se konala v Domě dětí a mládeže ve Vratimově.Výsledkem 
tohoto projektu bylo vytvoření publikace Křížem krážem Slezskou 
bránou s dědečkem a babičkou a  následně křest této knihy.

Tradiční DRAKIÁDA
Letošní drakiáda se opravdu vydařila, i když to ze začátku tak 

nevypadalo. Nad naším fotbalovým hřištěm vzlétlo celkem 77 dra-
ků, dračic a jiných létajících příšer. Někteří z nich měli ze začátku 
problémy se vzlétnutím, ale když se jim to podařilo, tak se udrželi 
ve vzduchu opravdu dlouho.

A kdo vyhrál?Všichni ti, kteří se této tradiční akce zúčastnili 
a na konci všichni dostali sladkou odměnu.

Děkuji všem, kteří pomohli při organizaci a budeme se těšit na 
další ročník.

              Za sportovní a kulturní komisi 
Majka Bednářová

Všeobecné informace k Tříkrálové sbírce
Termín Tříkrálové sbírky 2011: 1.1. 2011- 14. 1. 2011

Koledníci
• Vedoucí skupinky má při koledování viditelně vystavenou prů-

kazku se jménem a číslem pokladničky, do které vybírají.
• Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, 

který je vedoucí povinen na požádání předložit.
• Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s ra-

zítkem městského nebo obecního úřadu. Je označena logem 
Charity.

• Dále je závazné, že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let. 
• Po ukončení koledování vedoucí skupinky odevzdá pokladnič-

ku a průkazku zpět svému asistentovi.

Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky ne-

mocné.
• Na podporu Terénní služby ZOOM – nové služby pro osoby 

s psychickým onemocněním.
• Na vybudování Centra odlehčovacích služeb v Domě pokojné-

ho stáří u Panny Marie Frýdecké.
• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psy-

chicky nemocné.

• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatel-
ské služby.

• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež – Klubu Nezbeda.

• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O.
• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frý-

dlantu n.O.

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
• Zajištění činnosti DC Maják pro psychicky nemocné - 

125.000 Kč
• Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské 
      a pečovatelské služby v domácnostech - 203.527 Kč
• Zajištění činnosti  Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. - 

75.000 Kč
• Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež - 

100.000 Kč
• Podpora provozu Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu 

n.Ostravicí - 50.000 Kč
• Zajištění činnosti  Terénní služby ZOOM - 50.000 Kč
• Zajištění činnosti  Domu pokojného  stáří u Panny Marie Frý-

decké - 200.000 Kč
• Pomoc postiženým zemětřesením na Haiti - 50.000 Kč



Klub důchodců v Řepištích 
Vás srdečně zve na

 

Společenský večírek 
v pátek 28. ledna 2011 v 16.00 hod. 

„U Máně.“ 

Hraje hudba „Duo RUMI.“ 

Vstupné 50 Kč. 

Bohatá tombola. Občerstvení. 

Na Vaši účast se těší důchodci.

Tělovýchovná jednota Řepiště
zve příznivce dobré zábavy 

v sobotu 29. ledna 2011 
do pohostinství „U Máně“ na

 

„Zimní sportovní karneval 
v maskách“.

Začátek ve 20.00 hodin, 
hraje diskotéka - pan Pastrňák.

Cena vstupenek stejná jako v loňském roce.

Bohaté občerstvení a tombola – zajištěno!

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
Vás srdečně zve na tradiční 

„Hasičský bál“, 

který se uskuteční 19.2.2011 
v prostorách nové tělocvičny od 20 hod. 

K tanci a poslechu hraje skupina EFEZ.

Obec Řepiště
srdečně zve na

OBECNÍ PLES
v sobotu 8.1.2011 od 20.00 hodin

v prostorách tělocvičny v Řepištích.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
Flash.

Vstupné  100,-Kč

Bohatý program, tombola a výborné 
občerstvení.

Vstupenky v předprodeji na Obecním 
úřadě v Řepištích.

Programy Charity Frýdek-Místek

Terénní služba ZOOM – nová služba pro osoby s psychickým 
onemocněním.

CHOPS – Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Zajišťuje kvalitní a efektivní zdravotní péči klientům, na základě 

doporučení lékařem, v domácím prostředí. 

DPS – Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké
Pobytové zařízení, poskytující celoročně služby sociální péče 

pro seniory.

Oáza Pokoje pro psychicky nemocné
Pobytové zařízení, poskytující sociální služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu chronického du-
ševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách.

Denní centrum Maják pro psychicky nemocné
Centrum denních služeb nabízí služby sociální péče, terapeu-

tické a volnočasové aktivity lidem s psychickým onemocněním typu 
psychóza.

Klub Nezbeda
Nízkoprahové zařízení pro neorganizované děti a mládež, kde 

docházející mohou najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale mají 
také možnost smysluplně trávit svůj volný čas a věnovat se vlast-
ním aktivitám.

Poradenské centrum
Poskytování sociálně-právního poradenství (dluhové poradenství, 

sociální dávky, pracovně-právní vztahy, majetkoprávní vztahy pod.) 
a rodinného poradenství včetně terapie (vztahové problémy, mezige-
nerační nebo výchovné obtíže, konfliktní situace v rodině apod.)

Rodinné centrum Kolečko
Zařízení nabízející volnočasové, vzdělávací a terapeutické akti-

vity rodičům s malými dětmi.

Kontakty:
Jiří Cachnín   Charita Frýdek-Místek
Koordinátor pro Tříkrálovou   F. Čejky 450
sbírku 2011   738 01 Frýdek-Místek
733 676 672   558 435 449, 558 644 720
jiri.cachnincaritas.cz  f-mcaritas.cz 
    www.fm.charita.cz 

POZVÁNKYPOZVÁNKY



Vážení občané,
dovolte, abychom touto cestou 

Vám popřáli krásné vánoční svátky, 
mír, klid, pohodu, hlavně zdraví, 
k čemuž Vám i v dalších letech

chceme co nejvíce příspívat a pomáhat.

Za ordinaci praktického lékaře
Jan Šimeček

Radka Valentová
Q.B.-F.F.F.S.

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA
24.12.2010 – zavřeno 
25.12.2010 – zavřeno                                      
26.12.2010 – zavřeno                                        
27.12.2010 – 9:00-20:00                                        
28.12.2010 – 9:00-20:00                                        
29.12.2010 – 9:00-20:00                                       
30.12.2010 – 9:00-20:00                                           
31.12.2010 – zavřeno
01.01.2011 – zavřeno                                 

Běžný provoz zahájen od 2.1.2011. Náhradní termíny 
možno domluvit se správci tělocvičny.
Přejeme krásné vánoce všem uživatelům !

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ 
vás srdečně zve na výstavu fotografií Ivy Skulinové 

s názvem 

TOULKY ŠUMAVOU,
která potrvá do úterý 4. ledna 2011. 

Zhlédnout ji můžete v půjčovní době knihovny 
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. 

UPOZORNĚNÍ o zavření knihovny o vánočních svátcích 
a mezi svátky:

 24. 12. 2010  pátek  - ZAVŘENO
 28. 12.           úterý  - ZAVŘENO
 31. 12            pátek  - ZAVŘENO
    4.   1. 2011     úterý  - OTEVŘENO

 

Knihovna chystá pro čtenáře i nečtenáře v příštím roce 
další zajímavé výstavy a besedy jak pro žáky ZŠ, 

tak pro veřejnost. 
Od 11. ledna do 8. února (možná i déle) se můžete těšit 

na výstavu hlavolamů, 
velmi povedená výstava sklářů z Vizovic bude k vidění 

od konce března až do začátku května.
 

Za Místní knihovnu ŘEPIŠTĚ přeji všem čtenářům 
i nečtenářům příjemné prožití vánočních svátků

a úspěšný nový rok 2011. 

Marika Zajíčková - knihovnice

Vánoční koncert
Svatomichaelský pěvecký sbor 

si Vás dovoluje pozvat 
na již tradiční vánoční koncert, 

který se koná 
v neděli 26. prosince 2010 v 17:00 hod. 

v místním kostele
sv. archanděla Michaela v Řepiš  ch.

Na programu bude výběr z  duchovních 
a vánočních písní

Vstupné dobrovolné

Základní škola a Mateřská škola Řepiště 
a Klub rodičů vyhlašují II. ročník soutěže

  O NEJHEZČÍ 
VÁNOČNÍ OZDOBU
 

Rádi bychom pokračovali v loňské úspěšné 
soutěži s tématikou vánočního období.

Soutěžní předměty budeme shromažďovat 
v budově základní školy. Své výrobky můžete 
donést v pondělí – čtvrtek v době od 7.30 do 

19.00 hod. (v pátek jen do 17.00 hodin).

Příjem soutěžních předmětů bude ukončen 
ve čtvrtek 16.12.2010 v 16.00 hodin.

Výstava exponátů, vyhlášení výsledků společně 
s jarmarkem a vánoční besídkou proběhne

v pátek 17.12.2010 od 16.30 hodin v tělocvičně 
v Řepištích.

Soutěžní předměty budou prodány 
na vánočním jarmarku a výtěžek z této akce 
bude určen na nákup didaktických pomůcek 

pro základní a mateřskou školu.

Předem všem velice děkujeme za podporu 
a zájem.

ZŠ a MŠ Řepiště a Klub rodičů
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N A Š I  J U B I L A N T I
ŘÍJEN  
Oháňková Hildegarda 
Bolfová Markéta 
Kašpárková Božena 
Tanušková Alžběta 
Michenka Jiří  
Václavek Petr  
Pavloková Blažena 
Hrdý Jaromír  
Bednář František 
Michenka Ladislav 
Vranová Dagmar 
Kaňková Drahoslava 
Vengřinová Eva 
  

PROSINEC  
Sasýnová Věra
Skybík Jozef
Fitzková Věra
Zárubová Anna
Slonka František
Tomica Jiří
Březinová Zdeňka
Doškář Jaroslav
Sojka Radislav
Pavelek Dušan
Skulina Dušan
Velčovský Jiří
Kreisel Verner

Hrušková Věroslava 
Hradečná Drahomíra
Supíková Vítězslava
Válková Anežka 
Žižková Marie

Blahopřejeme

LISTOPAD  
Jodlovský Miroslav 
Supík Karel  
Vichrová Božena 
Vrzák Bohumil 
Michenková Emilie 
Šodková Marie 
Holková Anna  

Narodili se:
srpen – Sovadina Václav
            Šolc Filip
září    – Galajdová Markéta

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Září     – Kaloč Stanislav
Říjen      – Dvořáček Lubomír
Listopad  – Bolfa Viliam, Kukučková Marta

K prodeji nabízíme RD 5+2 
v obci Řepiště u Frýdku-Místku, 2 380 000Kč. 

Kontakt na majitele: 732 801 020.

Dům je v zástavbě RD v klidné části obce Řepiště, ze severní 
strany je obklopen lesem. Celopodsklepený RD, suchý sute-
rén s kotelnou, prádelnou, nářaďovnou, skladem ovoce a ze-
leniny. Základy RD z litého betonu, dále pálená cihla, stropy 
v suterénu ze železobetonu, podlahy smíšené (dřevo, parkety, 
dlažba), schody modřínové, střecha sedlová, omítky převáž-
ně břizolitové a keramický obklad. Vydlážděná a zastřešená 
venkovní terasa s posezením, osvětlením a alarmem. V RD je 
vybudována nová obývací hala, vyzděná ytongem, zateplená 
polystyrenem s novými plastovými okny. V domě je obecní vo-
dovod, voda v plastu, 2 přípojky na pračku, myčka, koupelna 
s vanou a sprchovým koutem, 2 x WC. Ohřev vody el. bojlerem 
na levný noční proud nebo plyn. kotlem průtokově. Elektrický 
i plynový sporák s novou plynovou přípojkou, el. 220/380V. Na 
vytápění celého RD lze použít ústřední topení na plyn nebo 
tuhá paliva. Nový plynový kotel i s komínem je po revizi, v zá-
ruce. Druhý komín je původní, na tuhá paliva. Navíc lze topit 
2 kachlovými kamny s výbornou výhřevností. Kolem domu je 
okrasná a ovocná zahrada, pozemek 1035m2 s podsklepenou 
zákl. deskou pro garáž či dílnu. Dům včetně vybavení ihned 
k dispozici. Na pozemku se nachází pás lesa s možností těžby 
dřeva na topení! K domu lze přikoupit dalších 900 m2. V blíz-
kosti domu je autobus i vlak, 380m od RD. Veškerá občanská 
vybavenost v dosahu. Cena nemovitosti je včetně právních 
služeb a advokátní úschovy. 

Český červený kříž v Řepištích

zve všechny své příznivce
na

PŘÁTELSKÝ 
VEČÍREK
v sobotu 5. února 2011 

v 18.00 hodin
v Osvětovém domě v Řepištích.

Vstupné dobrovolné.
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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

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

Čtyřleté a osmileté 
gymnázium, s.r.o. 

Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572

558441 387, 558 441 380
kontaktní e-mail: 
o. kotaskova@seznam.cz

 

Soukromá škola s šestnáctiletou 
tradicí  (školné 12 000,-Kč ročně) 
nabízí možnost studia ve 
čtyřletém cyklu  po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ
na základě rozhodnutí ředitelky školy 
je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
9. prosince 2010
11. 00 – 17. 00  hod.
20. ledna 2011
11. 00 – 17. 00  hod.
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