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9. zasedání zastupitelstva obce  se konalo 19. března 2008. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení 
z předcházejících zasedání ZO, rozbor hospodaření obce Řepiště 
za rok 2007, zprávu kontrolního výboru, zprávu finančního výboru, 
zprávu o podaných dotacích, zprávu o stavu zpracování nového 
územního plánu obce, zprávu o činnosti svazku obcí Region Slez-
ská brána, schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská brána 
na r.2008, dopis občana ohledně dopravní situace na ul. Zeměděl-
ská, dopis občanů ohledně řešení situace na ul. U Potoka.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočet obce Řepiště na rok 2008 
•  Pro zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateř-
 ská škola Řepiště neinvestiční příspěvek ve výši 1 160 000,-
 Kč a investiční příspěvek ve výši 100 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D1/2008 se Sborem dobrovolných hasičů Řepiště  na práci 
 s mládeží na částku 10 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
 č. D2/2008s Tělovýchovnou jednotou Řepiště na práci s mlá-
 deží na částku 10 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D3/2008 s Tělovýchovnou jednotou Řepiště  na částku 
 71 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D4/2008 se Základní školou Frýdek-Místek, Lískovec, na
 ekologické projekty na částku 2 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D5/2008 s Českým svazem včelařů, ZO Paskov na podpo-
 ru včelařství na částku 4 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D6/2008 s Českým svazem včelařů, ZO Horní Datyně na
 podporu včelařství na částku 2 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
 č. D7/2008 se Základní uměleckou školou Vratimov, p.o., na
 nákup hudebních nástrojů na částku 20 000,- Kč
• Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Obce
 Řepiště č. D8/2008 se svazkem obcí Region Slezská brána
 na dofinancování podílu svazku obcí na pořízení projek-
 tové dokumentace projektu „Kompletace páteřní cyklo-
 trasy Ostrava - Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ na částku
 112 000,- Kč
•  Smlouvu se Statutárním městem Frýdek-Místek a ČSAD

 
 Frýdek-Místek a.s., o spolupráci při zajišťování dopravní obsluž-
 nosti na dotaci na provoz pravidelné osobní dopravy v r. 2008
 na částku 130 000,- Kč
• Darovací smlouvu s Integrovaným sociálním ústavem Komor-
 ní Lhotka na dofinancování provozních nákladů na částku
 20 000,- Kč
•  Darovací smlouvu s panem Liborem Uhrem, nar. 27. 1. 1971, na
 projekt „Expedice Mount Everest – Cho Oyu 2008“ na částku
 30 000,- Kč
•  Smlouvu o dílo se společností Digis, spol.s.r.o., na aktualizaci,
 rozšíření a zákaznickou podporu GIS obce za cenu 19 040,- Kč
 vč. DPH
 • Smlouvu o dílo na zpracování Studie odkanalizování a čištění
 odpadních vod v obci Řepiště se společností ProVenkov,
 spol.s.r.o.,Brno, za cenu 35 000,- Kč vč. DPH
• Smlouvu s SmVaK Ostrava a.s., o vstupu na nemovitost, 
 o podmínkách zřízení stavby a podmínkách jejího provozu pro 
 stavbu „Paskov, Řepiště, ul. Cihelní a K Nádraží – rekonstrukce
  vodovodu“
• Smlouvu o partnerství se Základní školou a Mateřskou školou
 Řepiště, příspěvková organizace, pro projekt „Tělocvična Řepiště“
• Podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace
 a energetického auditu na projekt „Úspory energie v ZŠ Řepiště“
 na Moravskoslezský kraj
• Podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace
 na projekt „Kanalizace a ČOV Řepiště – I.etapa“ na Moravsko-
 slezský kraj 
• Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Cyklotrasa Řepiště-
 Rakovec“ na Moravskoslezský kraj
•  Podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace
 na projekt „Domovinka Řepiště“  na Moravskoslezský kraj
•     Podání žádosti o dotaci na realizaci komunitního projektu „Klu-
 bovna mladých hasičů Řepiště“ na Ministerstvo pro místní rozvoj
•  Změnu č.1 Rozpočtového výhledu Obce Řepiště na léta 
 2007 - 2015
•  Převedení domény slezskabrana.cz  z majetku obce Řepiště na
 svazek obcí Region Slezská brána za 1,- Kč  
•  Vypsání výběrového řízení na dlouhodobou odbornou správu,
 provoz a opravy veřejného osvětlení v obci Řepiště
•  Měsíční odměny členům zastupitelstva dle nařízení č.79/2008
  Sb., ve výši: předseda výboru nebo komise 1070,-+170,- Kč,
 člen výboru nebo komise 840,- + 170,- Kč s platností od 1.3.2008
   

Zpravodaj č. 93
vyšel 24. 4. 2008
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Zrušilo: Z usnesení ze 4. zasedání ZO III. Ukládá starostovi bod 2) 
Provést výběrová řízení dle čl. II/22 Zpracování projektové dokumen-
tace na akci „Bezpečně za památkami, vzděláním a sportem“ 

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi:
•  Zajistit čerpání schváleného rozpočtu obce a provedení rozpisu
 rozpočtu na r. 2008

•  Uzavřít smlouvy dle čl. II./1-16
•  Zajistit podání žádostí o dotaci dle čl. II./17-21
•  Zajistit převedení domény dle čl. II./23
•  Vypsat výběrové řízení dle čl. II./24

Obec Řepiště
v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursní-

ho řízení a konkursních komisích 

Oznamujeme náležitosti konkursu
a) Název funkce:
ředitel/ka  Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěvková 
organizace, okres Frýdek – Místek.
b) Předpoklady pro výkon dané funkce :
- stanovené dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů;
- znalost problematiky školských právních a ekonomických před-
pisů;
- organizační a řídící schopnosti; 
- znalost práce na PC.
c)Adresa na kterou se přihlášky doručují :
Obecní úřad Řepiště
Mírová 178
739 31  Řepiště
d)Obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání
- písemná přihláška (jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, 
vlast. podpis);
- strukturovaný životopis (vlast. podpis);
- koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4; vlast. podpis);
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředi-
tele/ky školy;
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce, nebo potvrzený doklad 
o jeho vyžádání);

- průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe 
(případně průběh zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnava-
telem;
-úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, maturitní vysvědčení);
- praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo
v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdob-
ného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a 
vývoji v délce 4 roky;
- úředně ověřená kopie dokladu o absolvování studia pro ředi-
tele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti řízení školství (popř. jeho doložení do 2 let ode dne, kdy 
vybraný uchazeč začne vykonávat funkci ředitele školy);
- čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
Termín podání přihlášky : nejpozději do 30.5.2008 (rozhoduje 
poštovní razítko či razítko podatelny úřadu), obálku označte viditel-
ným nápisem   „KONKURS“.
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními požadovanými doklady.
Zřizovatel:Obec Řepiště
      IČ: 00577031
      Sídlo: Mírová 178

V Řepištích dne 16.4.2008
       

Za zřizovatele: Rostislav Kožušník, starosta

Poděkování
Dovolte mi poděkovat pořadatelům dvou velmi zdařilých akcí.
 První byl závod ve slalomu, který se konal na sjezdov-
ce Bílá – Mezivodí slunečnou sobotu 8.března. Děkuji všem 
organizátorům a těm, kdo pomohli, jmenovitě pak Zdeňkovi 
Chybovi, Majce Bednářové, Jarce Bezecné, Radkovi Šrubařovi 
a Dáše Hruškové (skvělá zelňačka).
 Druhou akcí byl jarní květinový bál v základní škole v nedě-
li 13.dubna, který pro všechny řepišťské děti uspořádali učitelé 
a pracovníci základní a mateřské školy. Děti řádily s „hopsalínem“ 
v tělocvičně, připravené byly chlebíčky, koláče, káva… Děkuji
všem, kteří příjemné odpoledne připravili, děkuji paní ředitelce 
školy Mgr.Lipinové za organizaci bálu.
 Mé poděkování patří mladým keramikům pod vedením 
Ing.Šodkové za výrobu krásných Floriánků. Děti keramického
kroužku Základní školy v Řepištích od prosince loňského roku 
tvořily spolu s paní Šodkovou krásné sošky sv.Floriana. Byla
to práce náročná, při níž bylo potřeba spoustu zručnosti 
a trpělivosti. Tímto bychom rádi poděkovali všem „keramikům“,
kterými jsou: Kateřina Adamusová, Josef Doležal, Nikola 
Dorotíková, Veronika Dubská, Michal Hanák, Tomáš Holkup,
Eva Holkupová, Kristýna Chovančíková, Barbora Jouklová, 
Adam Junga, Tomáš Junga, Jiří Jusko, Michal Kaleta, Helena
Kopelová, Přemysl Kožušník, Josef Kukučka, Jakub Lyč-

ka, Jan Matějka, Alexandr Michenka, Magdaléna Musálková,
Markéta Nespěšná, David Nespěšný, Lenka Pollachová, Pavla 
Skočovská, Irena Stiborová, Barbora Uhrová, Veronika Ulbrichová,
Kamila Vrzáková.
Přijďte se na výrobky podívat do knihovny. Budete překvapeni, 
jaké máme v Řepištích šikovné děti.

Rostislav Kožušník
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4.  ročník „O pohár starosty“ ve slalomu
se opravdu vydařil!

8.březen 2008 nebyl jen dnem žen, ale i dnem 
sportovním pro řepišťské lyžaře a lyžníky, kteří už počtvr-
té měřili své síly na pronajatém svahu Bílá-Mezivodí.
Soutěžilo se celkem ve 4 kategoriích. V kategorii mužů 
se na 1.místě zaslouženě umístil: František Tofel, kte-
rý si odnesl i putovní pohár, na 2.místě se umístil vítěz
3. ročníku Vojtěch Bednář a na 3.místě v těsném závěsu se 
umístil Bohdan Hlaváč.V kategorii žen: 1.místo získala Klára 
Sasýnová, na 2.místě se umístila Andrea Mindeková, 3.místo 
získala Olga Hlaváčová. 

V kategorii dětí si zlatou medaili odnesl Ondra Oháňka, 
stříbrnou medaili se mohl chlubit Vašek Kožušník, bronzovou 
medaili si domů odnesl Tomáš Peter. Nejstarším účastníkem
i výborným závodníkem se stal pan Miroslav Čtveráček.

V kategorii lyžníků soutěžili celkem 2 účastníci, kteří 
mnohdy předváděli „husarské kousky“- pan Nekoranec umí jez-
dit i po trávě, Daniel Bednář zase předváděl při slalomu „tele-
mark“. Tato akce se všem líbila, neboť počasí bylo nádherné,
a tudíž byla i skvělá nálada.

Chci poděkovat všem organizátorům, zvláště panu 
Chybovi a jeho týmu, obecnímu úřadu  a členům kulturní a škol-
ské komise, zvláště Radkovi Šrubařovi za bezchybnou časo-
míru, a konec konců všem, kteří se této skvělé akce zúčastnili 
a neporušili tradici Řepišť. Budeme se těšit na další ročníky!! 
Sportu zdar, lyžování zvláště!!  

M.Bednářová

Územní plán Obce Řepiště
 Oznamujeme občanům, že do konce měsíce dubna bude 
zahájeno v souladu se stavebním zákonem projednání návrhu
zadání územního plánu obce Řepiště. Toto řízení povede dle
zákona pořizovatel - pověřený úřad, tj. Magistrát města Frýdku-
Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu. Ve lhůtě 30
dnů ode dne vyvěšení oznámení bude návrh zadání územního
plánu k nahlédnutí na Obecním úřadě v Řepištích a na
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje
a stavebního řádu, Radniční 1148. V této lhůtě může každý uplatnit
u pořizovatele (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územ-
ního rozvoje a stavebního řádu) své připomínky. Návrh
zadání bude rovněž zpřístupněn na internetových stránkách
obce www.repiste.slezskabrana.cz. Na těchto stránkách bude

k nahlédnutí rovněž problémový výkres zpracovaný jako podklad 
pro tvorbu územního plánu.

     
 Vyzývám proto občany, aby sledovali úřední des-
ku obecního úřadu a přišli se seznámit s návrhem zadání
územního plánu obce, případně podali včas své připo-
mínky!!!

     
 Po projednání připomínek bude dopracován návrh zadá-
ní do konečné podoby a předložen ke schválení zastupitel-
stvu obce Řepiště. Poté bude následovat zpracování návrhu
územního plánu nebo v případě požadavku dotčených orgánů
ještě zpracování konceptu řešení (varianty). Konečnou fází
 by mělo být schválení čistopisu nového územního plánu obce.

Rostislav Kožušník



Region Slezská brána
 Dne 13.3.2008 proběhlo zasedání sněmu starostů 

svazku obcí Regionu Slezská brána, tentokráte v Kaňovicích,
nejmenší obci našeho sdružení. Obec Kaňovice má rozlohu
259 ha a 257 obyvatel. Z veřejných budov se v obci nachází
kaple sv. Hedviky, obecní úřad v budově bývalé školy
a hasičská zbrojnice. Více o obci se dozvíte na webových 
stránkách www.obec-kanovice.cz. Setkání bylo velice příjemné 
a milé, Kaňovice jsou krásná dědinka s čilým stavebním
ruchem a paní starostka Nataša Korduliaková je skvělá 
hostitelka.  Na programu jednání byla zpráva o přezkoumání 
hospodaření svazku obcí za rok 2007 se závěrem, že při
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosto-
vé dostali za úkol zajistit vyvěšení závěrečného účtu svazku
obcí na úředních deskách, aby k němu mohli občané před
jeho projednáním podat své připomínky. Na shromáždění
byly předneseny informace z Euroregionu Beskydy (prezi-

dium ERB v Praze, příhraniční projekty, dotace, personální 
změny). Dále starostové byli seznámení s žádostí o dotaci
na projektového manažera svazku obcí podanou na
moravskoslezský kraj, Program obnovy venkova 2008.
V další diskusi se řešily problémy místních komunikací,
sociální oblast v regionu, přestupkové agendy, čištění
odpadních vod v menších obcích, zpráva z pokračování projekč-
ních prací na cyklotrase Ostrava-Beskydy a zřízení webo-
vých stránek regionu (zřízena pracovní skupina). Na příštím
zasedání svazku obcí, které se uskuteční 15.5.2008 od 9 hod.
ve Vratimově, bude na programu mimo jiné schválení
závěrečného účtu svazku obcí a bude pozván okresní ředitel
Policie ČR ve Frýdku-Místku.

Rostislav Kožušník – předseda svazku
obcí Region Slezská brána

Sběr zelených odpadů v obci
 Obec Řepiště společně se svozovou firmou OZO Ostrava, 
s.r.o., zahajuje pravidelný sběr zeleného odpadu od občanů obce
Řepiště. Kontejner na zelený odpad bude přistaven na ulici
Zemědělské na parkovišti z levé strany vjezdu do areálu býva-
lého zemědělského družstva (zrušená prodejna Řepišťanka).
Zelený odpad bude od občanů přijímán vždy v úterý a v sobotu
v době od 16 do 19 hod. (mimo státní svátky). Obsluha bude

přijímat pouze trávu a listí. Jiný odpad není možné do kontejneru 
vhazovat. Pevně věřím, že občané tuto bezplatnou službu ocení 
a budou zelený odpad přivážet v určené dny a určenou dobu,
že nebudou do kontejneru vhazovat jiné odpady a budou udržo-
vat v okolí kontejneru pořádek. Sběr bude zahájen v úterý
29.dubna 2008.

Rostislav Kožušník

Na volejbalový turnaj o Pohár „Medarda“
  2. ročník

Kdy: 7. června 2008 - sobota
Kde: hřiště TJ Řepiště za obecním úřadem
V kolik: prezentace od 8.00 hod., zahájení turnaje: 8.30 hod.
Startovné: 300 Kč za družstvo
Občerstvení zajištěno po celý den turnaje

Podmínky účasti:
-    účast všech družstev sídlících v Regionu Slezská brána (Řepiš-

tě, Sedliště, Paskov, Žabeň,Kaňovice,Šenov, Václavovice, Vrati-
mov). Jako hosta si dovolujeme pozvat družstvo Lískovce za dlou-
hodobou spolupráci a podporu při akcích v Řepištích.

-   posledních 5 let nesmí být účastníci turnaje registrováni ve volej-
balovém svazu!

-   družstva smíšená 3+ 3, herní systém bude upřesněn dle přihlá-
šených mužstev.

Přihlášky družstev, případně startovné se budou přijímat na 
Obecním úřadě v Řepištích, tel.: 558 671 925 u J.Vojkovské, 
nebo na tel.: 608 447 265 u p. Marie Bednářové, do 2.6.2008 
- pozdější přihlášky nebudou respektovány.

POZOR !POZOR !

Jako letošní novinku si naše komise při-
pravila po poháru „Medarda“ další sportov-
ní klání - „24hodinovku“ ve volejbale pro 
odvážlivce a sportovní nadšence.

Podmínky účasti:
-  startovat může kdokoliv nad 18 let (jinak za doprovodu rodičů), 
kdo si chce zahrát volejbal i v noci.
-  hra na volejbalovém hřišti nesmí být přerušena celých 24 hodin, 
výměna hráčů na hřišti je libovolná. Smyslem tohoto sportovního 
klání je součet sehraných-vyhraných, prohraných setů a celkový 
součet odehraných míčů obou družstev. Družstva budou odlišena 
barvami triček. Počet účastníků musí být nejméně 40, jinak toto 
sportovní klání bude odloženo. Na konci května budou na webových 
stránkách OÚ Řepiště další podrobnosti.
-  Občerstvení bude zajištěno celou noc a den.

- Pozor přihlášky nejpozději do 26.5.2008 taktéž na obec-
ním úřadě v Řepištích nebo na tel.: 558 671 925 nebo na
tel.: 558 671 121 - p. Marie Bednářová

Sportu zdar a volejbalu zvláště!!!

Za školskou a kulturní komisi M. Bednářová

OBECNÍ ÚŘAD VÁS ZVEOBECNÍ ÚŘAD VÁS ZVE



Fotbalová přípravka
TJ Řepiště : TJ Dobrá A  2:5 (1:2) hráno v Řepištích dne 6.4.2008 
od 10.30 hod. na umělé trávě.
 Konfrontace dvou rozdílných týmů. TJ Dobrá s širokou
základnou benjamínků kdy mají dva týmy A a B a celkový
počet aktivních hráčů je 26. A proti nim TJ Řepiště se zákla-
dnou 8 hráčů a hráčky. Z toho na tréninky chodí pravidelně 
5 hráčů. Jak toto mohlo dopadnout. Vždyť do utkání nastou-
pili 3 chlapci, kteří byli v úterý před tímto kláním poprvé na
fotbalovém tréninku. Ale k zápasu. Dobrá nastoupila s dvěmi
celkem vyrovnanými pětkami hráčů, které střídala. Za
Řepiště nastoupila pětice hráčů, která se mohla srovnat 
s protivníkem. Ovšem na vystřídání nebyla rovnocenná
náhrada. Takže pokud byly síly byla hra vyrovnaná a útoky
se přelévaly z jedné strany na druhou. Ovšem ve druhém

poločase již domácím borcům docházely síly a náhradníci
nedokázali udržet tempo hry a začaly padat góly. Přesto
všechno je třeba chlapcům poděkovat, protože bojovali jako
lvi a nedali svou kůži zadarmo. Myslím si, že domácí borci
předvedli důstojný výkon, za který se nemuseli stydět. Vši-
chni se vydali ze všech sil, a to že  vnímali rodinné příslušníky 
za  zády,  tak tam bylo i více toho srdíčka. Ještě jednou „ Chlapci
veliké díky“. Pokud chceme, aby mládežnická kopaná v Řepi-
štích nezanikla, tak je potřeba se nebát přjít na hřitě. Kdo by jste
ještě věděli o šikovných chlapcích ve věku od 8-11 let nebojte se 
přijít (nekoušem). 
 TJ Dobrá nás opět pozvala dne 1.5.2008 od 8 hodin na 
další turnaj, který se již bude hrát na trávě.
       

Jaroslav Jeřábek

Květen ve znamení hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště zve všechny občany naší obce na 
květnové akce pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem v Řepiš-
tích. 
Ve čtvrtek 1. května proběhne již 3. ročník  oblíbené cyklo akce
Hasičská galuska. Příjemná projížďka jarní přírodou je vždy zpes-
třená zajímavým soutěžním programem a to jak na trati, tak i po 
dojezdu u hasičské zbrojnice, kde bude navíc zajištěno i občerstve-
ni. Sraz účastníků je v 9.00 u hasičské zbrojnice. 

V sobotu 3. května se uskuteční další velice významná akce, 
kdy dojde ke znovuvysvěcení kapličky svatého Floriána na ulici 
Zemědělské. Ve 14.45 hod. vyjde za doprovodu dechovky slavnostní 
průvod v čele s novým hasičským praporem směrem ke kapličce. 
U kaple proběhne v 15. hodin obřad znovuvysvěcení a předání 
kapličky do patronátu mladým hasičům. Následně bude u hasičské 
zbrojnice zajištěno občerstvení a posezení.

V neděli 4. května na svátek svatého Floriána, jakožto patrona 
hasičů, bude v kostele svatého archanděla Michaela v Řepištích při 
mši slavnostně požehnán nový hasičský prapor. 

Ve čtvrtek 8. května v 9.00 pořádáme na hřišti TJ Řepiště hasičskou 
soutěž družstev mužů s historickými stříkačkami PS 8. 
Na všechny tyto akce ještě jednou srdečně zveme všechny občany 
obce. Přijděte se příjemně pobavit a podpořit naše hasiče.

Obec Václavovice, Klub českých turistů 
Horní Datyně a Oborová zdravotní 

pojišťovna
zvou všechny příznivce turistiky a cyklistiky na 22. ročník

POCHODU  KOLEM  VÁCLAVOVIC
a

CYKLOJÍZDU  SLEZSKÁ  BRÁNA

Datum:  čtvrtek 1. května 2008
Start:  7,30 - 9 hod u Obecního úřadu   
  Václavovice
Cíl:  v místě startu
Pěší trasy: 18 km pro mládež a dospělé
  5 km pro rodiče s malými dětmi
Cyklojízda: 20 km a 50 km
Startovné: dobrovolné
  Občerstvení v cíli zajištěno.
Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospělých osob !!!!  

Účast na vlastní nebezpečí  !!!!

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
pořádá a připravuje tyto výstavy a akce pro děti:
Fotografie Libora Uhra – výstava trvá od 8. dubna do
        16. května 2008

Výstava „Sv.Florián - patron hasičů“ – práce dětí kera-
mického kroužku ZŠ Řepiště. Součástí výstavy je i soutěž 
o nejhezčí sošku, která bude umístěna do výklenku ve ští-
tu kaple v Řepištích. Výstava potrvá od 15. dubna do 16. 
května 2008, soutěž pouze do 2. 5. 2008. Možno zhléd-
nout vždy v půjčovní době v úterý od 10-12 a od 13-17 hodin
a v pátek od 9-12   a  od 13-15,30 hodin. Jste srdečně zváni.

Připravuje se: 
výstava s názvem „Nový Zéland“- fotografie manželů Jančuro-
vých. Začátek výstavy bude 23. května 2008.

AKCE pro děti ze školní družiny  ke Dni dětí
Dne 21. 5. 2008 (středa) v knihovně  se  uskuteční zábav-
né odpoledne pro děti ze školní družiny, začátek v 13,30 hod.
a konec v 15,30 hod. 



TJ Řepiště – rozpis fotbalových utkání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Proběhl zápis do obou zařízení, MŠ zapsala 16 dětí, ZŠ 13 
budoucích prvňáčků. Výrazný úspěch ve sběru starého papíru,
k 31.3.2008 žáci nasbírali 7 570kg. Sběr pokračuje dále do 
konce května. Děkujeme všem rodičům našich žáků i ostatním 
občanům, kteří nám výrazně pomohli. 

Připravujeme Slavnost ke dni 
matek:

MŠ ve čtvrtek 22.5.2008 v 16 hodin.
ZŠ v pátek 23.5.2008 v 16.30 hodin.

Noc s Andersenem 
Dobrodružství, pohádky, hry, kvízy, pochodem vchod nočními 
Řepištěmi, baterka detektiv, noční šeptanda, protistrašidelný čaj, jak 
si usteleš, tak si lehneš, veverka ve spacáku, nikdo nechrápal, 

hurá na půdu, odměny a dobré jídlo – to vše prožilo 24 žáků v pátek 
28.3.2008 
ve škole. Jednoznačný závěr – opakovat, opakovat!

MUŽI - TJ   ŘEPIŠTĚ – sezóna 07/08 

  1. SO 29.3. 15:00 Řepiště  Lučina
17.  SO    5.4. 15:30 Václavovice  Řepiště
18.  SO  12.4. 15:30 Řepiště Hukvaldy
19.  NE  20.4. 15:30 Janovice  Řepiště
20.  SO  26.4. 16:00 Řepiště   Frýdlant „B“
16.  ČT    1.5. 10:00 Dobratice  Řepiště
21.  NE   4.5. 16:30 Nošovice  Řepiště
22.  SO 10.5. 16:30 Řepiště  Baška
23.  NE  18.5. 16:30 Milíkov  Řepiště
24.  SO  24.5. 16:30 Řepiště   Písek
25.  SO  31.5. 17:00 Palkovice  Řepiště
26.  SO   7.6. 17:00 Řepiště  Ostravice
14.  SO  14.6. 17:00 Lučina  Řepiště
15.  SO  21.6. 17:00 Řepiště  Staříč

DOROST - TJ ŘEPIŠTĚ – sezóna 07/08

10.   SO   12.4.  13:00 Čeladná   Řepiště
11.   SO   19.4.  13:00  Řepiště    Metylovice
12.   SO   26.4.  13:30 Ostravice    Řepiště
13.   SO   3.5.  14:00 Hukvaldy    Řepiště
14.   SO   10.5.  14:00 Řepiště Janovice
15.   SO   17.5.  14:00 Staré Město   Řepiště
16.   SO   24.5.  14:00 Řepiště   Frýdlant „B“
17.   NE    1.6.  10:00 Lískovec  Řepiště
18.   SO     7.6.  14:30 Řepiště  Fryčovice

 

Jarní koncert
Ženského pěveckého sboru

Bohuslava Martinů
Frýdek-Místek

dne 11. května 2008 v 16 hod.
v kostele sv. Michaela v Řepištích

PROGRAM

    Lochenický kancionál    Ó, muziko, ctné umění
                                        V Strachotině hajku
    A již zima pomíjí
   G. L. Primavera  Dolce miseria
   P. Martini   In monte Oliveti
   G. F. Händel   Canticorum iubilo
   C. Orff     Canto spirituale
   A. Michna z Otradovic   Loutna česká
   B. Smetana        Má hvězda
    Za hory slunce zapadá
    Přiletěly vlaštovičky

   
G. F. Händel    Nach langer Nacht
J. Mysliveček    Notturna

Dirigent: Milan Báchorek
Klávesy: Anna Báchorková

Vstupné dobrovolné

Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci 

s ČČK v Řepištích vyhlašuje

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

• letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního 
oblečení především kabátů a bund • lůžkovin, prostěradel, ručníků, 
utěrek, záclon, látek • domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen 
funkční • peří, péřových přikrývek a polštářů • dek a přikrývek (oby-
čejné, vatované, larisy) • hraček a školních  potřeb, • novin, časopisů 
a knih • nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské) • kabelek, 
tašek, batohů a peněženek.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon); led-

ničky, televize a  počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, 
lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční   24.5. – 31.5.2008
místo: Výstavní 408, Řepiště, p. Najmanová Marta
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se trans-
portem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace podá p. Najma-
nová tel.: 558 671 939, Obecní úřad Řepiště tel.: 558 671 925, 
558 672 450, nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800,
224 317 203(fax).
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, kte-
rá poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás  
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu 
práce. 

Více na: www.diakoniebroumov.org



N A Š I  J U B I L A N T I
Duben
Suchánec Štefán  
Pavloková Žofie  
Musálková Vlasta  
Pjenčák Ladislav  
Oháňka Miloslav  
Krásná Pavla  
Uhlář Jaroslav  
Gemrot Miloslav 
Gemrot Oldřich  
Nekoranec Štefan   
Petrová Dagmar  
Kaločová Zdeňka
Sojková Jana
Čechák Jiří
Hradečná Miroslava
Musálek Vladimír

Květen   
Hrdá Žofie 
Jiřík Václav
Kaločová Štěpánka
Chlupatý Josef
Slonková Anna 
Holkup Vladimír
Blahutová Irena
Petruška Antonín
Kramolišová Vladimíra
Velička Petr
Škopková Miroslava

             Blahopřejeme

Červen 
Sládeček Bohumil
Kubačák Ladislav
Klepková Zdeňka
Svobodová Alenka
Lorencová Marta

Stejskalová Monika
Nespěšný Antonín
Miavec Jaroslav
Kumberová Libuše
Šrubařová Růžena
Skulinová Ludmila

Maminky s dětmi na mateřské dovolené, pozor!
Máte zájem o nezávazné setkání s ostatními maminkami a jejich 
dětmi? Chcete si popovídat, poradit, sdělit své dojmy? Přijďte
i s dětmi každé úterý od 10.30 hod. k dětským průlezkám 
u Osvětového domu – v případě příznivého počasí.  
Kontakt: Mgr. Hana Kukučková  tel.: 777 616 294

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
březen
– Adam Janák

Narodili se:
Lukáš Čech, Markéta Skybíková, 
Sára Musálková

Statistika evidence obyvatel za rok 2007
Počet obyvatel k 31.12.2007 – 1642
Úmrtí 17 občanů – 7 žen a 10 mužů
Narodilo se 21 dětí – 13 holčiček a 8 kluků

Stěhování:    přihlášeno 82 občanů (26 žen, 20 mužů, 24 chlap- 
                     ců, 12 dívek)
        odhlášeno 55 občanů (23 žen, 26 mužů a 3 chlapci,
        3 dívky)

MO ČSSD Řepiště a Dům dětí a mládeže Vratimov
pořádá



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

•   realizace zahrad na klíč
•   zakládání nových trávníků
•    údržbu travnatých ploch, kosení
•    sadové a terénní úpravy
•    kultivaci ploch
•    péči o okrasné dřeviny a keře
•    průklesty, ořezy, kácení
•    štěpkování větví   
•    frézování pařezů     

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

Technické služby Vám nabízí:

Realizace  zahrad na klíč

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

Štěpkování větví Frérování pařezů

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

 

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



  VÁM NABÍZÍ                                              

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

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

                                                                               

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

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

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

!!!  NOVINKA  !!!
EKOLOGICKÉ PALIVO VE FORMĚ

GRANULÍ
Palivové granule na bázi rostlinných materiálů jsou vyrobeny 

z odpadů vzniklých při čištění obilovin, luštěnin a olejnin.
Jedná se o ekologické a ekonomické palivo, vhodné pro 

spalování v průmyslových podnicích, ale i v běžných kotlích 
a krbech v domácnostech.

Výhody pro vás:
- snížení ceny vstupů a nákladů na celou topnou sezónu 
 v porovnání s běžnými palivy (uhlí, topný olej atd.),
- velmi čistá manipulace bez prašnosti z důvodu tvaru granulí,  
 které mají válcovitý tvar o průměru 8 mm a délky 
 cca 20 – 30 mm,
- existuje reálný předpoklad cenové stability granulí 
 do budoucna, protože surovin pro jejich výrobu je dostatek,  
 kdežto ceny uhlí, plynu a elektrické energie budou stále  
 stoupat.

Pro srovnání uvádím: biogranule hnědé uhlí
Obsah popele:  3 – 7 %  10 – 30 %
Výhřevnost:  15,7  MJ/kg 12 – 17 MJ/kg
Měrná hmotnost:  700 kg/ m3 700 kg/m3 

Obsah síry:  0,12 %  2 – 3 %

PROTO TOPTE LEVNĚJI A UŠETŘÍTE !!!

Balení:    50 kg papírové pytle 
 s možností dovozu až k vám
Cena:      295,- Kč / 100 kg včetně DPH 
Objednávky přijímá:   
 ing. Břenek Tomáš  
 BT-MARKET s.r.o., Selská 468, Řepiště   
               tel.: 605119538 nebo 558671846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

OKD, a.s. Důl Paskov ve Staříči
Přijímá do stabilizovaného pracovního kolektivu

nové důlní zaměstnance

Nabízíme Vám:
•  Perspektivní zaměstnání s pravidelným výdělkem a možností

kvali fikačního růstu
• 6 týdnů řádné dovolené v roce (tj. 2 týdny nad rámec zákon-

ného nároku)
• Každoročně poskytujeme platy na dovolenou a na Vánoce ve 

výši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku
• Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši až

6 600,- Kč ročně, v případě připojištění rodinného příslušníka činí pří-
spěvek až 7 200,- Kč za rok

• Po odpracování jednoho roku možnost přidělení bytu
• Bezplatné poskytování důlních svačin, přesnídávkových polé-

vek a pitného režimu na každou směnu
• Zajištění závodního stravování, obědy za 45% ceny
• Příspěvek na dětskou rekreaci v období letních prázdnin
• V zájmu prevence a zvýšení ochrany zdraví při práci zajišťujeme 

bezplatné rekondiční pobyty v ozdravných pobytových zařízeních
• Permanentní vstupenky do plaveckých bazénů a fit center
• Finanční ocenění dárců krve: za 40 odběrů – 2 000,- Kč, za 

80 odběrů – 3 000,- Kč
• Zabezpečení autobusové dopravy na všechny směny ze směrů

Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín a Havířov
• Po odpracování 5 let poskytujeme firemní a jubilejní odměny

Podmínky pro uzavření pracovního poměru:
• Zdravotní stav bez omezení pro práci v dole
• Vyučení v jakémkoliv oboru. Nevyučené zaškolíme
• NPE (prašná expozice) do 70%
• Dobrá pracovní morálka bez vysoké absence
• Čistý trestní rejstřík

K pohovoru je nutné si přinést:
• Platný občanský průkaz
• Doklady o vzdělání (výuční listy, vysvědčení, atd….)
• Doklady o absolvovaných platných kurzech
• Zápočtový list, případně doklad o evidenci v registru uchazečů 

o zaměstnání na úřadu práce

Kontaktní adresa: 

OKD, a.s. Důl Paskov Tel.: 558 492 280  Jan Pollák
739 43 Staříč č.p. 528   558 492 282  přijímací kancelář

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

Firma ENESPO     
vyrábí a montuje:

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

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

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz
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Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.
Informace na uvedené adrese nebo telefonu

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

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

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A HROMOSVODŮ
• IVO HRBEK •

Bratří Musálků 343, 739 32 Řepiště

Mob.: 605 942 406, Tel.: 595 175 313

e-mail: revizehrbek@volny.cz

POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!

Tarif „POV VENKOV“ na snížení ceny  o 20 %!

Příklady cen:     akční cena     s max.bonusem 40% 96-107 měs.

Do 1000 ccm:    2400,-           1440,-

1001-1350 ccm:      3120,-           1872,-

1351-1850 ccm:      4640,-           2784,-

1851-2500 ccm:      7280,-           4368,-

nad 2500 ccm:  10720,-           6432,-

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 výhodné poj. RD a firem,

INVESTIČ. A  KAPIT.ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

pro Vás i Vaše děti (FAMILY,LVÍČEK,CLEVER INVEST…)

u jedné z největších světových pojišťoven, která působí 

na našem území od r.1832…

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

Obecní úřad Krásná prodá starou, ale funkční dobytčí 
váhu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.

Bližší informace na tel.: 558 692 205, 558 692 907

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

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

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

Nabízené služby:

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



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

Modrá pyramida,
stavební spořitelna a.s.,

nabízí všem klientům a občanům své služby v oblasti stá-
tem podporovaných produktů, finanční a úvěrové poraden-
ství, pomoc při správě Vašich smluv.

- stavební spoření
- úvěry a hypoúvěry
- penzijní připojištění
- pojištění majetku a osob
- spoření pro děti do 15 let vč. uzavření smlouvy na 

      50 000,-  ZDARMA a do 200 000,- sleva 50% 
z poplatku = MAX. 750,- Kč

- spoření pro děti od 16 – 21 let sleva na poplatku 50% 
z max. CČ  200 000,- Kč

PORADENSTVÍ ZDARMA

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

Alena Míčková
alena.mickova@mpss.cz
mobil: 731 518 884, tel.: 558 692 955

Anna Kubínová
anna.kubinova@mpss.cz

mobil: 737 322 083

Hledám pozemek ke stavbě RD
Kontakt: 604 432 561
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Vážení spoluobčané,

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

 NADSTANDARTní spoření

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

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

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 

A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička

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

 


