
ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  
Poděkování:

V tomto čísle zpravodaje patří mé poděkování všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na rekonstrukci a slavnostním
svěcení obecní kapličky sv. Floriána. Těch zúčastněných
a zainteresovaných osob bylo obrovské množství. Kdybych
je měl všechny jmenovat, popsal bych celou stránku a určitě
bych ještě na někoho zapomněl. Akce byla velmi zdařilá
a měl jsem z ní velkou radost. Mé díky patří sponzorům akce:
Plzeňskému Prazdroji a Pivovaru Radegast s jeho ředitelem
Ing. Ivo Kaňákem (finanční dar z programu Občanská volba 
na opravu kapličky 100 tis. Kč), společnosti SI-BE-CO s.r.o.
– Ing. Jiřímu Pardubickému (bezplatné provedení fasády kap- 
ličky), panu Romanu Gelnerovi (bezplatné občerstvení hostů).
 Jménem zastupitelstva obce děkuji paní Mgr. Miluši Lipinové 
za dlouholeté úspěšné ředitelování naší školy a osobně ji děkuji 
za výbornou spolupráci. Bez Vaší školy by nebyla naše obec.

Rád bych poděkoval naší partnerské obci Repiště v čele
s panem starostou Vladem Šalkovským za krásný zážitek
a perfektně připravený program naší návštěvy na Slovensku. 
Starali se o nás královsky.

Blahopřeji a děkuji naší místní knihovně, paní knihovnici
Marice Zajíčkové a paní ředitelce MěK Vratimov Mgr. Haně
Pščolkové, za skvělé umístění obce Řepiště v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2008 a získání diplomu za vzorné vedení 
obecní knihovny.  

Děkuji zaměstnancům mateřské školy za pomoc při stě-
hování vybavení mateřské školy před začátkem rekonstrukce.
Bylo to hektické, ale vše se podařilo zvládnout.

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši práci pro obec.
Rostislav Kožušník - starosta

10. zasedání zastupitelstva obce se konalo 12. června
2008 v Rakovci. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
o plnění usnesení z 9.zasedání zastupitelstva obce
z 19.3.2008, rezignaci Mgr. Gabriely Kaločové na mandát čle-
na zastupitelstva obce Řepiště k 29.5.2008,nástup náhradníka 
Ing. Martina Kaloče na uprázdněný mandát a složení záko-
nem předepsaného slibu, zprávu z jednání finančního výboru 
ze 4.6.2008, sdělení Ministerstva financí ČR o vyčlenění pro-
středků ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 na akci Obec 
Řepiště - Stavební úpravy v mateřské škole v Řepištích ve výši
5 mil. Kč, registrační list akce a Rozhodnutí ministra životního 
prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu 
„Rekonstrukce MŠ Řepiště“, rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Klubovna mla-

dých hasičů Řepiště“, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava havarijního stavu 
kanalizace pod hřbitovem v Řepištích“, rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Stavební 
úpravy základní školy v Řepištích - projekt“, uzavření tří dohod 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ve Frýdku-Místku,
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Řepiště k 31.7.2008, vyhlášení konkursu na ředitele příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ Řepiště, zprávu o stavu zpracování 
nového územního plánu obce, zprávu o činnosti svazku obcí
Region Slezská brána, shromážděním starostů schválený Závě-
rečný účet svazku obcí Regionu Slezská brána za rok 2007
vč. Zprávy o výsledcích přezkoum ní hospodaření svazku obcí,
zprávu o podaných dotacích; zprávu o plnění rozpočtu
k 5/2008, usnesení rady obce Řepiště, informaci o plánované
transformaci Koordinátoru ODIS s.r.o. na akciovou společnost; 
informaci o podmínkách uzavření nové veřejnoprávní smlouvy
na výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků se
Statutárním městem Frýdek-Místek a informaci o umístění obce 
Řepiště v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Měsíční odměny novému členu zastupitelstva obce v platné výši
 od 1.6.2008.
•  Doplnění kontrolního výboru o Ing. Martina Kaloče.
• Závěrečný účet obce Řepiště za rok 2007.
• Jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Rekonstruk-
 ce Mateřské školy Řepiště, 1. a 2. etapa“ nabídku uchazeče
 JAMTEKO GROUP, a.s.
• Realizaci projektu „Rekonstrukce Mateřské školy Řepiště,
 1. a 2. etapa“ cenu 12.698.391,- Kč vč. DPH.
• Mandátní smlouvu s Ing. Rostislavem Bezecným na výkon
 technického dozoru.
• Smlouvu o poskytování poradenských služeb 05/2008
 s Ing. Miroslavem Lyskem.
• Přijetí daru pozemků parc.č. 1589/3 a parc.č. 1589/4,
 oba k.ú.a obec Řepiště, ve vlastnictví Moravskoslezského
 kraje do majetku obce Řepiště.
• Provedení přezkumu hospodaření obce Řepiště za rok 2008
 společností OK-AUDIT, s.r.o., za cenu 21.420,- Kč vč.DPH. 
• Vícepráce na akci Rekonstrukce bytových domů – ul. Vino-
 hradská 289, 290, 291  se společností SI-BE-CO, spol.s r.o.,
 Ostrava, za cenu 50.345,- Kč vč. DPH.
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•  Zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Řepiště na
 rok 2008 se společností TS a.s., F-M, za smluvně dané ceny.
• Úplatné zřízení věcného břemene provozování podzemního
 kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 1577 pro
 oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
 za cenu 500,- Kč.
• Úplatné zřizování věcných břemen provozování podzemního
 kabelového vedení NN na pozemcích obce Řepiště pro
 oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
•  Finanční příspěvek na nákup speciálních učebních pomůcek
 a materiálu pro výuku žáků pro Střední školu a Základní
 školu,p.o, F-M ve výši 10.000,- Kč.
•  Finanční příspěvek na zájezd klubu důchodců ve výši 3.000,- Kč. 
• Finanční příspěvek na projekt „Den dětí“ v Řepištích pro
 Dům dětí a mládeže Vratimov, p.o., ve výši 3.000,- Kč.
• Finanční příspěvek na realizaci topení v kostele Sv. Archanděla
 Michaela v Řepištích pro Římskokatolickou farnost Vratimov
 ve výši 55.000,- Kč.
• Realizaci projektu „Klubovna mladých hasičů Řepiště“ na základě
 smlouvy o dílo se společností SI-BE-CO, spol.s r.o., Ostrava,
 za cenu 341.031,50 Kč vč. DPH.
• Realizaci projektu „Oprava havarijního stavu kanalizace
 pod hřbitovem v Řepištích“ na základě smlouvy o dílo
 s Ing. Jiřím Valou, Brušperk, za cenu 573.644,50 Kč vč. DPH.
• Investiční záměr Stavební úpravy základní školy v Řepištích.
• Realizaci zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy 
 základní školy v Řepištích - projekt“ spol. A-VITAL, Ing. Zdenka
 Makohuzová, spol.s r.o., Ostrava, za cenu 91.150,- Kč vč. DPH.
•  Investiční záměr na dovybavení zahrady v mateřské škole
 v Řepištích.
•     Podání žádosti o dotaci na realizaci komunitního projektu
 „Hrajeme si venku“ na Ministerstvo pro místní rozvoj.
•  Žádost o pronájem pozemků parc.č. 895/3 a 1521/3 k.ú.
 a obec Řepiště ve vlastnictví České republiky ve správě
 Pozemkového fondu České republiky.
• Zřízení 3 pracovních míst na obecním úřadě pro veřejně prospěš-
 né práce na dobu určitou 1 roku od 1.5.2008 s příspěvkem
 z Úřadu práce ve Frýdku-Místku.
•  Zřízení 1 pracovního místa na obecním úřadě jako dělník čištění 
 obce na dobu určitou 1 roku od 1.6.2008. 

•  Záměr směnit pozemky parc.č. 946/1 ostatní plocha o výměře
 165 m2, 1519/9 orná půda o výměře 860 m2 a 1519/10 orná
 půda o výměře 523 m2, vše k.ú. a obec Řepiště ve vlastnictví
 obce Řepiště za pozemky pod navrhovanou části místní komuni-
 kace ul. O.Stibora (propojení na ul. Úvozovou) a pod místní komu-
 nikací ul. Úvozovou.
•  Záměr směnit část pozemku parc.č. 1577 ostatní plocha o výmě-
 ře cca 175 m2 k.ú. a obec Řepiště ve vlastnictví obce Řepiště za
 pozemek pod místní komunikací ul. O.Stibora . 
•  Vyplacení mimořádné odměny při ukončení funkce ředitelce
 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Řepiště. 
• Rozpočtové opatření č. 1/2008.

Zamítlo: Finanční příspěvek pro denní stacionář Škola života 
ve Frýdku-Místku a finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, Prostějov. 

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi:
•  Uzavřít smlouvy dle čl. II.5-19, 2.
•  Splnit požadavky stanovené vyhláškou č. 560/2006 Sb.
 a zásadami platnými pro daný program a podepsat rozhodnutí
 o přidělení dotace na akci Obec Řepiště – Stavební úpravy
 v mateřské škole v Řepištích.
•  Doplnit požadované doklady, splnit příslušné podmínky,
 podepsat rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřít smlouvu
 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Rekonstrukce
 MŠ Řepiště“.
•  Doplnit požadované doklady, splnit příslušné podmínky
 a podepsat rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
 místní rozvoj ČR z programu 217115 – Podpora obnovy
 venkova na akci „Klubovna mladých hasičů Řepiště“.
• Svolat stavební komisi pro vypořádání se s připomínkami
 k návrhu zadání územního plánu obce Řepiště.
• Zajistit zpracování nabídky na správu finančních prostředků
 obce.
•  Vyhlásit záměr směnit pozemky dle čl. II./27, 28.

Jaroslava Bezecná

Konkurs na ředitele základní školy
Dne 23.6.2008 proběhl v sále Osvětového domu konkurs
na ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Řepiště. Sedmičlenná konkursní komise vybrala z pěti
uchazečů jako nejvhodnějšího kandidáta paní Mgr. Martinu

Pollovou z Vratimova. Starosta obce na základě doporučení
komise dne 26.6.2008 paní Mgr. Martinu Pollovou jmenoval
ředitelkou Základní školy a Mateřská školy s účinností
od 1.8.2008.
    Jaroslava Bezecná
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E-box lidem usnadní třídění drobných
elektrozařízení
 Naše obec se ve spolupráci se společností 
ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých 
malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost 
zdarma se zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. 
E-boxu starého mobilu, kalkulačky, telefonu, drobného 
počítačového vybavení, discmanu nebo MP3 přehrávače. 
E-box je umístěn v přízemí obecního úřadu. Kolektivní 
systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekolo-
gickou likvidaci.
 Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných 

elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných 
malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komu-
nálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahu-
jící zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným 
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale 
skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází
k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. 
Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recykla-
ci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebi-
če bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje
a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu 
najdete na www.elektrosrot.cz.



Sběr zelených odpadů v obci
Obec Řepiště rozšiřuje dobu sběru zeleného

odpadu na pondělí – sobota (mimo neděli) v době od 8.00 
hod. do 20.00 hod. Kontejner na zelený odpad je přistaven na 
ulici Zemědělské na parkovišti z levé strany vjezdu do areálu 
bývalého zemědělského družstva (zrušená prodejna Řepišťanka)
a  přijímat je možno pouze trávu a listí. Jiný odpad není možné 
do kontejneru vhazovat. 

      Jaroslava Bezecná

Svěcení kapličky svatého Floriána
v Řepištích

 Odpoledne v sobotu 3. května proběhlo za přítomnosti
občanů a hostů slavnostní znovuvysvěcení opravené kapličky
svatého Floriána v Řepištích. Myšlenka opravit kapličku
svatého Floriána na Zemědělské ulici vznikla v r. 2006. Prvním
krokem bylo darování kapličky a pozemku pod kaplí vlastníky rodinou
Matějkovou obci Řepiště. Obec zpracovala projektový záměr
rekonstrukce, vč. předběžného rozpočtu. První žádost o dotaci 
na opravu nebyla úspěšná. Projekt „dozrál“ a obec jej přihlásila do
programu Občanská Volba Plzeňského Prazdroje, kde jsme
postoupili mezi 25 projektů, o kterých rozhodovali občané hlaso-
váním. Nakonec se náš projekt stal projektem rady reprezentantů
a obdržel grant ve výši 100 tis. Kč od společnosti Plzeňský Prazdroj.
 Vlastní rekonstrukce byla započata v březnu letošního 
roku. Byla pořízena nová šindelová střecha, objekt byl odizolo-
lován proti zemní vlhkosti a celý byl podřezán, otlučena byla stará 
omítka, natažená byla sanační omítka a nová fasáda, uvnitř a vně 
byla položená kamenná dlažba, nově bylo provedeno napoje-
ní na veřejné osvětlení, natřeny a opraveny byly dveře a vnitř-
ní vybavení, u objektu byly vysázeny dvě lípy a provedeny byly 
terénní úpravy. Modřínovou střechu provedl pan Hlobil z Karlovy
Studánky, podřezání kapličky zrealizovala společnost Sanace
a vysoušení staveb z Opavy, materiál na omítky a fasádu vč. všech
energií a vody dodal Ing. Michal Matějka, fasádu provedla bez-
platně společnost SI-BE-CO Ing. Jiřího Pardubického z Ostravy,
pomocné práce, kladení dlažby, terénní úpravy, drenáže kaple, nátěry
a malování provedli naši zaměstnanci pan Pawellek, pan Vitásek,

pan Ondejčík a slečna Ondejčíková, montáž elektřiny provedl 
pan Nožička, venkovní dlažbu pokládal pan Jan Kožušník, výrobu 
lavic a úpravu oltářů bezplatně provedl pan František Nekoranec,
kapli vyzdobily paní Blanka Kukučková s paní Boženou Uhrovou, 
květiny dodal pan František Kožušník, hasičský prapor vyšila paní 
Wasilka Pistovčáková z Třebovic, sošky Floriánků vyráběly děti
v keramickém kroužku při základní škole v Řepištích pod vedením 
Ing. Šodkové. Celou přípravu a průběh slavnostního svěcení kaple 
a žehnání praporu organizovali naši dobrovolní hasiči pod vede-
ním starosty sboru pana Jaromíra Adamuse, občerstvení pro hosty 
bezplatně zajistil pan Roman Gelner. A samozřejmě nesmím zapo-
menout na našeho pana faráře P. Mgr. Adriana Wykręta, který byl 
hlavní osobou celé slavnosti svěcení kaple a žehnání praporu.
V hasičské uniformě to panu faráři moc slušelo. Slavnostního svěce-
ní se zúčastnili i zástupci hasičských sborů z okolních obcí se svými 
prapory.
 Slavnostní průvod několika desítek občanů a hostů v čele
s novým hasičským praporem se vydal 3. května před 15 hod. 
od hasičské zbrojnice směrem ke kapličce sv. Floriána na ul.
Zemědělské. Ani silný déšť, který ještě po 14 hodině dělal vrásky
organizátorům akce, neodradil místní, aby se průvodu zúčastnili. 
Naštěstí před třetí hodinou přestalo pršet a počasí vydrželo až do 
večerních hodin a připravená slavnost mohla proběhnout. U vlastní 
kaple pak po slavnostních projevech starosty obce a starosty hasi-
čů provedl farář Adrian Wykręt slavnostní znovuvysvěcení kaple.
Poté starosta obce předal klíče od kaple starostovi hasičského
sboru panu Adamusovi, čímž hasiči převzali nad kaplí patronát.
Tento akt je stvrzen podpisy přítomných na pamětním listu, který

Připomínáme občanům, že splatnost
poplatku za komunální odpad byla
do 30. června 2008.

Výše poplatku je:

plastová nádoba 70 l s odvozem 1 x 14 dní 1130,- Kč
plastová nádoba 70 l s odvozem 1 x   7 dní 1950,- Kč
kovová nádoba 110 l s odvozem 1 x 14 dní 1390,- Kč
kovová nádoba 110 l s odvozem 1 x   7 dní 2360,- Kč
kovová nádoba 110 l s odvozem 1 x 14 dní 1960,- Kč
v létě a 1 x 7 dní v zimě
kovová nádoba 110 l s odvozem 1 x   7 dní 1550,- Kč 
v zimě

Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo 
převodem na účet obce – Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 1682051319/0800, variabilní symbol - číslo domu /2008. 
       

       Jaroslava Bezecná

Hasičská galuska
 Měsíc květen byl ve znamení našich dobrovol-
ných hasičů. A začali hned ve čtvrtek 1. května tradičním
cyklovýletem do okolí Řepišť. Tentokráte Kukučkovi
naplánovali trasu Hasičské galusky přes Důlňák
a Bartovice do Šenova. Po trase bylo potřeba nespěchat
a sledovat krajinu kolem cesty, jinak nebylo možné vyřešit
náročnou soutěžní křížovku. V Šenově byla zajištěna
prohlídka barokního kostela spojená s výkladem. Poté jsme 
se přemístili před hasičskou zbrojnici, kde byl den otevře-
ných dveří. Šenovští hasiči slavili 100-leté výročí založení, 
zhlédli jsme jejich hasičskou techniku, nakoukli do hasi-
čárny a viděli film o jejich historii. Pak jsme pokračovali 
přes Volenství, Válavovice, Sedliště a Lískovec do Řepišť.
V cíli byly už nachystány uzené klobásy, pivo a limo. Počsí 
bylo cyklistické, i když ke konci zahrozila bouřka. Mys-
lím, že všem se výlet líbil. Už se těšíme na příští ročník.
 Děkujeme pořadatelům, především Pepovi
Kukučkovi, za vzornou přípravu.

Rostislav Kožušník



připravil a slavnostně přečetl pan Mgr. Jan Kukučka. Slavnostní 
okamžiky před kaplí byly zakončeny slibem mladých hasičů. Poté 
se všichni zúčastnění odebrali zpět k hasičárně, kde slavnostní 
odpoledne pokračovalo.
 Dopoledne v neděli 4.května při slavnostní mši svaté byl 
v místním kostele sv. Archanděla Michaela posvěcen farářem
P. Wykrętem prapor řepišťského hasičského sboru.
 Celá akce byla velmi zdařilá a mám velkou radost, že se 
do ní zapojilo tolik občanů. Všem vám upřímně děkuji. A na závěr 
mi dovolte odcitovat slavnostní listinu, kterou připravil Mgr. Jan 
Kukučka a která byla uložena v kapli pro příští generace na paměť 
této slavnostní události:

Dáno v Řepištích dne 3. května L.P. 2008
 Kde kohout červený polyká statky lidské, tam člověku
ku pomoci hasič věrný stojí a v čele patron jeho, svatý Florián.
 Stalo se v minulé době, že naši předkové, vědomi
si slov výše uvedených,  postavili ke slávě a cti parna chránící-
ho statky a životy lidské před živlem ohnivým, svatého Floriána, 
tuto kapličku, aby se k němu mohli obracet ve svých prosbách
a potřebách. Kaplička prožila mnohé časy, klidné i bouřlivé,
a vším, čím prošla, zanechalo na ní stopy, které její dávnou krásu 
přivedly ke stavu nedobrému. A tu v tento čas se spojily hlavy 
a ruce pilné a prostředky nutné na její obnovu se staly skuteč-
ností. Namístě je potřeba poděkovat především Obci Řepiště, 
pivovaru Plzeňský Prazdroj a všem občanům, kteří jakýmkoli 
způsobem přispěli ke zdárnému výsledku. Proto se opět může 
kaplička zaskvět v plné své kráse a sloužit svému poslání
po čas přítomný i budoucí.
 Chvíle významná nastává nyní pro všechny hasiče 
řepišťské, kterým se tímto dostalo cti a úkolu zároveň. Přijímají
z rukou obecního úřadu do svého opatrování tuto kapličku, 
nesoucí jméno jejich patrona. Ať pohlédnou všechny generace 
členů Sboru dobrovolných hasičů Řepiště zde shromážděných, 
neboť před nimi stojí velká výzva. Ti starší kapličku přijímají
a ti mladší ponesou do budoucna na svých bedrech úkol starat
se o ni a udržovat ji ve stavu krásném a bezvadném.
 A aby tato slavnost byla v úplnosti završena, bude zítra,

v neděli na den svatého Floriána, posvěcen naším farářem
a čestným členem Sboru dobrovolných hasičů Řepiště, otcem 
Adrianem Wykrętem, prapor našeho sboru, který byl také pořízen 
z prostředků na obnovu kapličky.
Svatý Floriáne, oroduj za nás!

J.K.

Rekonstrukce mateřské školy
 Na počátku prázdnin byla započata plánovaná rozsáhlá 
rekonstrukce mateřské školy v Řepištích, která v sobě zahrnuje 
dvě samostatné stavební etapy. První etapa řeší realizaci nové 
sedlové střechy, zateplení pláště a střechy, výměnu oken i vstup-
ních dveří a rekonstrukci vytápění (úspory energií). Uvedená eta-
pa bude podpořena ze Státního fondu životního prostředí a Fondu 
soudržnosti z Operačního programu Životní prostředí částkou
2,7 mil. Kč. Druhá etapa řeší kompletní rekonstrukci školní kuchy-
ně vč. dodávky technologie a vzduchotechniky, dále rekonstruk-
ci sociálních zařízení, rozvodů vody a  kanalizace, rekonstrukci 
elektřiny a podlah, instalaci zabezpečovacího zařízení. Tato eta-
pa bude podpořena dotací ze státního rozpočtu České republiky
z Ministerstva financí ČR částkou 5 mil. Kč. Na základě výbě-
rového řízení, které proběhlo v květnu – červnu letošního roku, 
byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka v souladu se stano-
venými kritérii nabídka společnosti JAMTEKO GROUP, a.s., 
Bohumín. Uvedená nabídka měla nejnižší nabídkovou cenu, a to 
12,699 mil. Kč, vč. DPH. Zastupitelstvo obce uzavřelo se spo-
lečností smlouvu o dílo. Termín dokončení rekonstrukce je konec 
října letošního roku.

    
 Provizorní provoz mateřské školy bude od září do ukon-
čení realizace zajištěn v prostorách základní školy, stravování 
dětí bude zajištěno v budově Osvětového domu (bývalá prodej-
na potravin v přístavbě Osvětového domu). Žádáme rodiče dětí,
které navštěvují základní a mateřskou školu, aby na konci prázd-
nin a začátku školního roku věnovali zvýšenou pozornost informa-
cím o provozu školy a školky, a aby po celou dobu rekonstrukce 
byli tolerantní k případným provozním nedostatkům. Jedná se
o provizorní řešení v omezených prostorách, jinak by školka 
musela být až do ukončení rekonstrukce uzavřena. Velice se při-
mlouvám, pokud rodiče dětí z mateřské školy mohou ponechat 
své děti doma, aby tak učinili, aby počet dětí mateřské školky byl
v provizorních prostorách co možná nejnižší. V případě dotazů se 
obracejte na paní ředitelku Mgr. Pollovou (tel. 558 671 940) nebo 
na paní Nožičkovou, které budou od pondělí 25. srpna v základní 
škole v Řepištích.
 Přeji dětem krásné prázdniny a rodičům pěknou
dovolenou.

Rostislav Kožušník



Rekonstrukce bytových domů
 V dubnu letošního roku byla dokončena rekonstrukce 
tří bytových domů ve vlastnictví obce na ul. Vinohradské. Obec
Řepiště tímto dokončila nákladnou opravu těchto domů, které 
byly postaveny v 50. letech minulého století a které byly ve vel-
mi špatném technickém stavu. Poslední etapou rekonstrukce bylo 
zateplení domů, nová fasáda a výměna vstupních dveří. Uvedené 
práce provedla ve výborné kvalitě firma SI-BE-CO spol.s r.o. Ing.
Pardubického, která zvítězila ve výběrovém řízení. Celková cena
za poslední etapu byla 1,9 mil. Kč. Polovina této částky byla uhra-
zena z úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěr bude splácen 
z nájemného z bytů. Jedna čtvrtina částky byla uhrazena z pře-
bytku hospodaření bytovek z r. 2006 a 2007, druhá čtvrtina byla 
uhrazena z rozpočtu obce. V bytech došlo na základě dohody
s nájemníky ke zvýšení nájemného. Obec Řepiště poslední etapou 
rekonstrukce přispívá k postupnému snižování energetické nároč-
nosti svých budov, a tím k ochraně životního prostředí.

Rostislav Kožušník

Závěrečný účet obce za r. 2007
 Zastupitelstvo obce na svém zasedání 12.června 
2008 projednalo a schválilo závěrečný účet obce Řepiště za
r. 2007. Obec Řepiště měla v r. 2007 celkové příjmy 17,983 
mil. Kč a celkové výdaje ve výši 10,507 mil. Kč. Na bankovních 
účtech obce byla k 31.12.2007 celková částka 19,53 mil. Kč. Obec 
Řepiště získala a čerpala v r. 2007 následující dotace: dotace od 
Moravskoslezského kraje 1.část  ve výši 72 tis. Kč (projektová 
dokumentace a energ. audit „Kompletní realizace úspor v budo-
vě mateřské školy v Řepištích“) a dotace z úřadu práce ve výši
351 tis. Kč na místa veřejně prospěšných prací. Obec je zřizova-
telem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště. Roční neinvestiční příspěvek činil 1,1 mil. Kč. Součástí 
projednávání závěrečného účtu byla rovněž zpráva auditora.
 Audit hospodaření obce proběhl 29. května 2008 a nebyly 
při něm zjištěny nedostatky v hospodaření obce. Běžné (provozní) 
výdaje obce tvořily 50 % příjmů obce, tedy ještě o 6 % méně než 
předpokládá rozpočtový výhled. Největší provozní výdaje za loň-
ský rok byly na veřejnou dopravu, na školství, na veřejné osvětlení, 
na svoz komunálních odpadů, na veřejnou správu a na technické 
služby obce. V r. 2007 se připravovaly větší investiční projekty, 
které budou realizovány v souladu se strategií rozvoje obce v příš-
tích letech (rekonstrukce mateřské školy a školní kuchyně, tělo-
cvična, rekonstrukce školy). Z investičních akcí proběhla pouze 
první část realizace poslední etapy rekonstrukce bytových domů 
(1,22 mil. Kč), dále zpracování projektu, energ.auditu a žádosti
o dotaci na rekonstrukci budovy mateřské školy (114 tis. Kč),
dofinancování výstavby venkovních kurtů (120 tis. Kč) a výměna 
oken v hasičské zbrojnici (68 tis. Kč). 

Rostislav Kožušník

Soutěž Vesnice roku 2008
 Jak jsem již informoval v minulých číslech zpravodaje, 
naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku 2008, kterou 
pořádají Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo zemědělství
ČR za spolupráce dalších subjektů. Cílem soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova k tomu, aby se aktivně účastnili na
obnově a rozvoji své obce, a ukázat široké veřejnosti rozma-
nitost a pestrost života mimo město.
     Prvním krokem v soutěži je podání přihlášky, která stanovenou 
formou a rozsahem představí jednotlivé přihlášené obce. Naše 
obec se naposledy zúčastnila soutěže v r. 2000 a sám jsem byl 
při zpracovávání přihlášky překvapen, kolik změn se za těch 8 let 
v naší obci událo a kolik nových akcí a aktivit přibylo. Mnohočlen-
ná krajská hodnotící komise navštívila naši obec v úterý 3. června
v odpoledních hodinách. Bohužel jsme byli poslední hodnocenou 
obcí na konci tropického dne a hodnotitelé byli značně znave-
ní vedrem. Přesto za 1,5 hodiny, které strávili v Řepištích, viděli
koncepční dokumenty obce, seznámili se s fungováním obce
a zapojením občanů do veřejného života, navštívili úřad, knihovnu, 
kostel, hasičskou zbrojnici, kde zhlédli vtipné vystoupení mladých 
hasičů, dále pak mateřskou školku, kde děti předvedly krátký pro-
gram, společně jsme projeli obec, navštívili kapličku sv. Floriána
a komise zakončila svou exkurzi u dětského domova v Rakovci. 
    Dne 9.července jsme byli seznámeni s výsledky krajského 
kola. Na 1. místě skončila a zlatou stuhu získala  obec  Bolatice 
(okres Opava),  2. místo obsadila obec  Skotnice (okres Nový Jičín)
a na 3. místě byla obec  Ryžoviště (okres Bruntál). Obec Řepiště
získala diplom za vzorné vedení obecní knihovny a postupuje se 
svou knihovnou do celostátního kola. Slavnostní vyhodnocení 
soutěže Vesnice roku 2008 v Moravskoslezském kraji proběhne 
20.srpna 2008 ve vítězných Bolaticích za přítomnosti hejtmana
Moravskoslezského kraje Ing. Evžena Tošenovského.
     Děkuji Vám všem, kteří se jakýmkoli způsobem a jakoukoli 
činností podílíte na veřejném životě v naší obci, za vaši práci
a podporu. Bez vás by naše obec neměla, co v soutěži ukázat. 
Byl jsem náležitě hrdý na to, že jsem mohl naši obec Řepiště 
představit a ukázat v nejlepším světle. Děkuji knihovnici paní
Marice Zajíčkové a ředitelce MěK Vratimov paní Mgr. Haně
Pščolkové za vzorné vedení naší knihovny a přeji jim úspěch
v celostátním kole.

Rostislav Kožušník

Tělocvična v Řepištích
 Obec Řepiště dlouhodobě postrádá tělocvičnu, která by 
umožnila sportovní vyžití dětí a občanů, výuku tělocviku pro žáky 
základní školy a která by v případě potřeby mohla být použita
i pro společenské obecní akce. Předchozí zastupitelstva zpracovala 
etapový projekt víceúčelového zařízení, které by mělo sloužit potře-
bám obce. V r. 2006 byla ukončena první etapa, kdy byla vystavě-
na venkovní sportoviště a kurty s náklady 5 mil. Kč. Obec Řepiště 
se společností Neuron Consulting zpracovala na začátku r. 2008 
žádost o dotaci na 2. etapu, kterou bude výstavba tělocvičny a soci-
álního zázemí. Koncem března jsme tuto žádost včetně všech povin-
ných příloh předložili Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko na základě vyhlášené výzvy zaměřené na školství
a volnočasové aktivity do Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko do oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova. 
Předpokládaný rozpočet projektu vč. kompletní inženýrské
a manažerské činnosti a vnitřního vybavení tělocvičny je
25,7 mil. Kč. Dne 8.srpna jsme obdrželi dopis od hejtmana
a předsedy Výboru Regionální rady Ing. Evžena Tošenovské-
ho, kde nám byla sdělena skutečnost, že náš projekt „Tělocvič-
na Řepiště“ byl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Regionální rady. Dotace by měla činit 23,465 mil. Kč. 
V rámci této výzvy bylo navrženo k dotaci 49 projektů s celkovou 
dotací 449 mil. Kč, náš projekt skončil na 17 místě. 47 projektů 
nebylo úspěšných. Realizace projektu je plánovaná v r. 2009, uve-
dení do provozu na začátku roku 2010. Doufám, že vše půjde pod-
le časového a finančního plánu a že se Řepiště konečně dočkají 
své tělocvičny.

Rostislav Kožušník



Realizace úspor energie v základní škole
v Řepištích
 V lednu tohoto roku obec předložila projekt do Operač-
ního programu Životní prostředí na realizaci úspor energií v budo-
vě základní školy. Projekt počítá s úsporou poloviny nákladů 
na energie a je zpracován na základě výsledků energetického
auditu školy. Projekt řeší zateplení pláště a půdního prostoru 
budovy, výměnu oken a vstupních dveří. Předpokládané nákla-
dy jsou 3,5 mil. Kč. Dne 28.7. jsme obdrželi registrační list akce
a rozhodnutí ministra životního prostředí RNDr. Martina Bursíka

o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
a Fondu soudržnosti v celkové výši 2,68 mil. Kč. Realizace
projektu je plánována v r. 2009. V současné době se zpra-
covává projektová dokumentace druhé etapy rekonstrukce
školy, která řeší izolaci proti zemní vlhkosti, rekonstrukci sociálních
zařízení, rekonstrukci a optimalizaci vytápění po provedení zateplení.
Druhou etapu by obec chtěla zrealizovat souběžně s projektem 
na realizaci úspor energií, a to za předpokladu zajištění financí.

Rostislav Kožušník 

Územní plán obce Řepiště
 Magistrát města Frýdku-Místku zahájil 21.4.2008 projed-
návání návrhu zadání územního plánu Řepiště. Občané mohli své 
připomínky uplatnit ve lhůtě do 26.5.2008. Návrh zadání územního 
plánu byl ve stanovené lhůtě vystaven k veřejnému nahlédnutí na 
Obecním úřadě v Řepištích a na Magistrátu města Frýdku-Místku, 
rovněž také na internetových stránkách obce. Došlé připomínky byly 
následně zpracovány a vyhodnoceny a takto předloženy zastupitel-
stvu obce k vyjádření. Starosta následně v červnu svolal stavební 
komisi, která předložila zastupitelstvu svůj návrh na vypořádání se 
s připomínkami. Následně se ještě na pracovním jednání 16.7. sešli 
zastupitelé a znovu podrobně prošli jednotlivé připomínky, vč. závěrů 
a doporučení stavební komise. Nyní bude výsledek předložen poři-
zovateli územního plánu a vyhodnocení připomínek bude upraveno. 
Poté zpracovatel územního plánu (Urbanistiské středisko Ostrava, 
s.r.o.) upraví návrh zadání na základě vypořádání se s připomínka-
mi a takto upravený návrh zadání půjde ke schválení zastupitelstvu 
obce. Poté pořizovatel (Magistrát města F-M) na základě schválené-
ho návrhu zadání pořídí pro obec zpracování návrhu územního plánu 
a na základě požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
rovněž posouzení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj dle záko-

na č.100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí. Takto zpraco-
vaný návrh územního plánu bude společně projednán s dotčenými 
orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Poté bude návrh 
územního plánu se zprávou o jeho projednání předložen k posouze-
ní krajskému úřadu, který pořizovateli sdělí své stanovisko. Poté se
o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu bude konat 
veřejné projednání. K návrhu územního plánu budou moci podat 
námitky vlastníci  pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti. Poté dojde k vyhodnocení výsledků 
projednání a bude zpracován návrh rozhodnutí o námitkách. Dále 
bude předložen zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu
s jeho odůvodněním a zastupitelstvo vydá územní plán obce.
 Jak vidíte, jedná se o náročný proces, který má svá pevně 
daná pravidla postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Není tedy 
možné celý proces uspěchat, ba naopak,  při jakékoli komplikaci se 
celý proces zpomaluje, protože je potřeba dalších projednávání a hle-
dání dohody. O dalším postupu vás budu informovat v příštích číslech 
zpravodaje, doporučuji vám sledovat rovněž úřední desku obce.

Rostislav Kožušník

Na návštěvě u slovenských přátel
v Repištích
 Na základě pozvání našich slovenských přátel jsme společ-
ně s našimi fotbalisty navštívili ve dnech 27.-29.června naši družeb-
ní obec Repište. V pátek večer po dojezdu autobusu nás čekalo
vřelé přivítání na návsi v Repištích a poté společná večeře v místním 
kulturním domě. Ubytování bylo pro nás zajištěno na chatě Dinas
v Bánském Studenci. V sobotu od rána byl v Repištích na místním 
fotbalovém hřišti připraven bohatý sportovní a společenský program. 
Po slavnostních projevech jsme jménem naší obce předali místní 
tělovýchovné jednotě jako dar sadu žákovských dresů. TJ Sokol 
Repište úspěšně vede oddíl žáků, a to i přesto, že obec Repište
má jen 299 obyvatel. Fotbalového turnaje se zúčastnila mimo našich 
fotbalistů a fotbalistů TJ Sokol Repište ještě družstvo TJ Sklené
Teplice a TJ Lutila. Vítězství si odnesli místní fotbalisté TJ Sokol 
Repište, kteří bravurně prošli celým turnajem.  Bohužel naši fotba-
listé nepředvedli přesvědčivý výkon, na který jsme zvyklí z domácí
soutěže, a skončili na čtvrtém místě. V poledne o přestávce
fotbalového turnaje, kdy hráli místní žáci v nových dresech s žáky 
TJ Bánská Štiavnice, jsme měli zajištěno koupání v bazénu ve
Sklených Teplicích. Po vyhlášení vítězů turnaje byla večeře
a po ní vypukla na místním fotbalovém hřišti taneční zábava
a diskotéka, při které se střídal náš diskžokej s místními hudebníky.
Společně s panem starostou Vladem Šalkovským jsme zapálili
slavnostní třímetrovou vatru, která jen umocnila výjimečnost
přátelského setkání obou obcí. Zábava se protáhla až do ranních

hodin. V neděli po pozdní snídani jsme po rozloučení s našimi přáteli 
vyrazili na zpáteční cestu k nám do Řepišť.
 Rád bych poděkoval hostitelům za skvěle připravenou akci. 
Starali se o nás perfektně, jídlo i ubytování bylo výborné. Opravdu
je obdivuhodné, jakým způsobem se zapojili místní občané do
přípravy a zajištění celého našeho pobytu v obci s necelými třemi
sty obyvateli. Cítili jsme se tam jako doma.
 Děkujeme a těšíme se na další setkání, které se tentokráte 
uskuteční u nás v Řepištích.

Rostislav Kožušník 

 

 



Region Slezská brána
 Dne 15. května 2008 proběhlo zasedání sněmu starostů 
svazku obcí Regionu Slezská brána ve Vratimově. Přítomné starosty
přivítal v příjemném prostředí hostitel pan místostarosta Ivo Kičmer.
Vratimov je se svými 6787 obyvateli největším městem našeho 
sdružení. Skládá se ze dvou částí, Vratimova a Horních Datyň.
Vratimov svým občanům a občanům okolních obcí nabízí široké 
kulturní, sportovní a zájmové možnosti. Namátkou bych jmenoval 
Kulturní středisko Vratimov s krásným kulturním domem a vlastním
televizním vysíláním, nově opravený Dům dětí a mládeže, Základní
uměleckou školu s Městským dechovým orchestrem, moderní areál
koupaliště a mnoho dalšího. Více informací získáte na webových
stránkách města http://www.vratimov.cz .
 Na programu jednání bylo schválení závěrečného účtu 
svazku obcí za rok 2007, projednání a schválení vnitřních směrnic, 
dále vyhodnocení plnění strategického plánu rozvoje a schválení 
rozpočtového opatření č.1, které se týkalo dofinancování zpracování 
projektové dokumentace cyklotrasy Ostrava-Beskydy. Náklady na 
projekt jsou z 50 % hrazeny dotací z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, zbylých 50 % uhradí rovným dílem ze svých rozpočtů 
obce Řepiště, Paskov, Žabeň a Sviadnov. Zasedání starostů se
zúčastnili sekretář sdružení Region Beskydy paní Valášková

s projektovým manažerem sdružení paní Konvičnou. Diskuse se 
týkala další spolupráce, propagace a možností dotací na mikropro-
jekty přeshraniční spolupráce s Polskem a se Slovenskem. Dalším 
bodem programu byly informace o postupu prací na projektové 
dokumentaci cyklotrasy Ostrava-Beskydy. V současné době se 
dokončuje územní technická studie a jedná se s vlastníky pozem-
ků o podmínkách vedení cyklotrasy. Předseda svazku informo-
val přítomné starosty o výsledku žádosti o dotaci na projektového 
manažera Regionu Slezská brána z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. Projekt dotaci s ohledem na velké množství žadatelů nezískal, 
ale je v pořadí jako první náhradní a má velkou pravděpodobnost
na úspěch v případě vrácení financí od jiného žadatele nebo přesu-
nu financí v rozpočtu Moravskoslezského kraje. Na závěr zasedá-
ní vystoupili další významní hosté, kterými byli zástupci Policie ČR:
pan rada plk.Mgr.Tomáš Václavík, ředitel okresního ředitelství
PČR ve Frýdku-Místku, a vedoucí obvodního oddělení ve Vratimově
komisař npor. Bc. Jiří Roško. Pan ředitel prezentoval starostům 
aktuální stav a další směřování policie. V následné diskusi řešili
přítomní se starosty místní problémy: bezpečnost, kriminalitu
a dopravu. 

Rostislav Kožušník
předseda svazku obcí Region Slezská brána

Klubovna mladých hasičů
 Od podzimu loňského roku mladí hasiči dělali vše pro to, 
aby se podařilo postavit klubovnu, která by jim plně vyhovovala. 
Děti napsaly dopis zastupitelstvu obce, malovaly obrázky, skládaly 
model nové klubovny a sepisovaly svá přání, co by ve vybavení
nových prostor klubovny nemělo chybět. Na konci března byla 
podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnu-
tí dotace z programu Podpora obnovy venkova, dotační titul
č.2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci. Obec Řepiště získala dotaci v celkové výši 209 tis. Kč.
V měsících srpen a září proběhnou v budově hasičské zbrojni-
ce stavební úpravy spočívající ve vestavbě klubovny do podkro-
ví, zateplení střešní konstrukce, vsazení dvou střešních oken,
úpravě vazného trámu krovu v místě dveří, rekonstrukci
stávajícího schodiště a stavebních úpravách sociálního
zařízení v přízemí. Jako nejvhodnější uchazeč  o tuto zakázku byla 
vybrána firma SI-BE-CO, spol. s r.o., s cenou 341 031,50 Kč. 
     

Jaroslava Bezecná

MLADÍ HASIČI
 Jako každoročně Vás chceme seznámit s naší činností.
I nadále se zúčastňujeme soutěží pořádanými našim  i okolními 
sbory, kde si nevedeme špatně. V letošním roce v okresním kole 
hry PLAMEN soutěžilo v mladší kategorii 25 družstev. Takže po 
vyhodnocení všech disciplín jsme se letos umístili na 7. místě. Nav-
štívili jsme také děti v MŠ a ZŠ, kde jsme v krátké scénce předvedli 
naši práci.
 Naší velkou ctí pro nás bylo skládání slibu při slavnostním 
vysvěcení kapličky sv. Floriána a její převzetí do opatrovnictví.
Školní rok jsme ukončili třídenním  výletem na Ostravici
v Beskydech, který se nám moc líbil.
     

Pavla Polachová

ll.ročník turnaje O putovní pohár Medarda 
ve volejbale se skutečně vydařil!!!!!
 Na 2. ročník se přihlásilo celkem 10 družstev regio-
nu Slezská brána, pouze Lískovec byl pozván jako čestný host.
 Hrálo se nejdříve ve dvou skupinách, potom semifinálo-
vé zápasy do tzv. kříže a nakonec finálové zápasy o 1.-2. místo
a o 3.-4.místo. Nejzajímavější byl finálový zápas mezi Vratimovem 
a Řepištěmi - mlaďochy, který byl sledován snad všemi Řepišťany, 
kteří povzbuzovali! Po urputném boji zvítězilo družstvo Vratimova, 
odvezlo si putovní pohár a další ceny.
 Letos s tímto turnajem byla spojena 24-hodinovka ve 
volejbale. Hrálo se ve dvou skupinách - červení versus modří. A jak 
to nakonec všechno dopadlo?
 Při turnaji se odehrálo celkem 1907 míčů ve 46 setech
a v pokračování volejbalové 24 hodinovky červení odehráli
915 míčů, modří 968 míčů, v celkem 43 setech!! Takže zvítězilo 
družstvo modrých, ale vlastně zvítězili všichni zúčastnění, protože 
panovala opravdu přátelská a bezvadná atmosféra!!!
 Celkem za 24 hodin bylo odehráno 3790 míčů
v 89 setech!!!!

 



Školní rok 2007/2008 úspěšně zakončen
Radost z pěkného vysvědčení, veselé písničky, peněžní výhra
a první místo ve sběru, odměny za sběr, dárečky od hasičů i školy,
vidina krásných prázdnin, ale také velká legrace z nevšedního
zakončení, to vše patřilo k poslednímu školnímu dni. Paní ředitelka
se představila v roli cyklistky a s rancem na zádech přijela na kole
starém nejmíň třicet let. To bylo objeveno na půdě. Každá třída pak
přednesla svůj pozdrav na prázdniny, prvňáci s kšiltovkami a flétnič-
kou, druháci barevně sladěni s papírovou vlaštovkou, čtvrťáci
a páťáci v roli pohádkového Honzy s rancem buchet. Pak jsme
se všichni přesunuli na hřiště, které dobrovolníci objeli na tom
„stařičkém kole“. 
 To byl zážitek! Nakonec žáci, učitelé i hosté provedli slav-
nostní výkop na branku. Hurá na prázdniny! 

(učitelský kolektiv)

Výrazný sběrový úspěch
První místo v soutěži škol (již pošesté), prémie 5 000 Kč za prven
ství, 11 430 kg nasbíraného papíru, diplom s názvem Ekologicky
nejzdatnější škola, to vše stojí za poděkování žákům, jejich rodičům
i ostatním občanům, kteří nám pomáhali. Uvádíme alespoň deset 
nejlepších sběračů.
Lerachová Tereza  1 407 kg
Staniševský Tomáš 1 036 kg
Šnajdr Tomáš     700 kg
Supíková Johana            482 kg
Vasiliková Hana              430 kg
Musálková Tereza           366 kg
Michenka Alexandr           341 kg
Kukučka Josef                     287 kg
Lyčka Jakub                      285 kg
Jouklová Barbora              280 kg

                                                                   Blahopřejeme!

Výlet, který stál za poznání!
Ve středu 19.6.2008 jsme navštívili Teplice nad Bečvou,
Zbrašovské  jeskyně, Hranickou propast a na zpáteční cestě hrad

Helfštýn a Hukvaldy. Dověděli jsme se fůru zajímavostí. Středa 
25.6.2008 patřila čtvrťákům a páťákům, kteří na kolech vyrazili na 
farmu manželů Vitáskových do Bruzovic. Málokdo ví, že tam cho-
vají koně a kozy. Na určených dvou koníčcích jsme se také projeli.
Bylo to úžasné!
 Za doprovod děkujeme paní ředitelce, paní vychovatelce
Švancerové a jejímu manželovi. 

Páťaci se loučili
Tahle škola je super! Velká legrace, milí a ochotní učitelé i spolužáci. 
PS: Učte se, stojí to za to! Pa Helča
Líbilo se mi tu a hodně jsem se naučil. Proto téhle škole moc děkuji
a přeji jí hodně nových žáků. Pepík
Tahle škola je prostě fajn. Měla jsem se tu báječně! Hodně jsem
se naučila. Měj se, školo! Verča
V téhle škole se mi moc líbilo. Chodili jsme často na výlety a pořádali 
nejrůznější akce. Děkuji Saša
Škola se mi líbila, byla tady švanda, poznala jsem nové kamarády.
Jsi prostě ta nej, nej, nejlepší škola! Mája
Tahle škola je prostě nej. Jsou tady hodné paní učitelky a paní ředitel-
ka je velmi ochotná, zajišťuje pro nás mnoho zajímavých věci, je milá, 
hodná a spravedlivá. Jungáč
Byla jsi a stále budeš dobrá škola, která mě toho hodně naučila a byla 
tady legrace. Ahoj Peťka
Tato škola byla úplně super, byla blízko a navíc tu bylo hodně kama
rádů. Tak ahoj! Kika 
Milá školičko, já se s tebou nechci loučit, protože se mi tu dobře cho-
dilo a byla jsi skvělá. A to je zásluha paní ředitelky, protože tě dobře 
řídila a starala se o tebe. Milá školičko, adios. Loučí se Stibka

Poděkování
Školo, děkuji ti, byla jsi mému srdci vždy velice blízká. 31. července 
2008 jsem ukončila své působení ve funkci ředitelky Základní školy
a Mateřské školy Řepiště. Děkuji všem, se kterými jsem po celou 
dobu spolupracovala, setkávala se a kteří mi pomáhali. 
                                                                                           
                Mgr. Miluše Lipinová

Celkové pořadí Turnaje o Pohár Medarda
1. - Vratimov
2.  -  Řepiště-Mlaďoši 
3. -  Horní Datyně  
4. -  Paskov
5. -  Lískovec 
6. -  Řepiště-Musálci  
7. -  Řepiště-Rumíci 
8.  -  Řepiště-Kúty  
9. -  Řepište-Stálice 

10. -  Řepiště-Ležáci

 Někteří vytrvalci hráli a hráli, aniž by si odpočinuli do úplné-
ho svítání a jejich nálada byla bezvadná, do úplného konce zůstalo 
asi 25 hráčů, někteří zase ráno přicházeli podpořit vytrvalce a tak 
si všichni odnesli domů pamětní medaili!!
 Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za jejich ocho-
tu, hlavně však p.R.Šrubařovi, p.J.Bezecné za perfektní organizaci 
a pomoc při tak rozsáhlé sportovní akci!
 Také bych ráda poděkovala p.Dáše Hruškové, která zajis-
tila občerstvení a p.Jiřímu Velčovskému za přípravu grilovaných 
klobásek.
Budeme se těšit na lll.ročník turnaje, který bude za rok!!! 
                                                                                       
 Za kulturní a školskou komisi

                                     M. Bednářová

K zamyšlení…..
 Toto zamyšlení je adresováno všem řidičům, kteří
projíždějí ke svým domovům úseky cest Vinohradské,
Slezské až po ulici Horní. Používají tuto rovnou část ulice
spíše k závodní dráze, nehledě na skutečnost, že se pohybují
v uzavřené obytné zóně s rychlostí 20 km/h. Míjejí ulici
Sportovní, Bratří Musálků, Výstavní, prostranství u pekárny
a všude se pohybují i děti na kolech. Nemluvě o značném
množství přejetých zvířat. Kdysi si naše děti na cestě hrály
s míčem. Dnes má chodec problém bezpečně se pohybovat. 
Denně slyšíme zprávy o ztracených životech způsobených
neukázněností řidičů. Ale také příkladní řidiči jsou, jako
pan Miroslav Lér, pan Pavel Hrbáček se synem, pan Rudolf
Bajzík aj. 
 Ještě jedno zamyšlení… Musí se i v neděli rušit klid
a odpočinek mnoha lidí rachotem travních sekaček a pil?
Věřím, že rozumně uvažující člověk nemusí mít na vše
zákazy. Dětem patří přání prožití krásného, bezpečného
a prosluněného zbytku prázdnin.
                 Anna Čelinská, kronikářka



Loučení s prázdninami pro děti i dospělé
 Letošní loučení s prázdninami proběhne opět ve sportov-
ním duchu.Všichni, co mají koloběžky, se mohou zúčastnit závodu 
na asfaltovém hřišti (u tenisových kurtů)  a poté u Café baru bude 
připraveno posezení u dobrého vínka 
s hudbou.
 
Kdy: 30.8.2008 - sobota

V kolik: prezentace 14.30 h, začátek závodu v 15.00 h

Kde: hřiště za Obecním úřadem, potom Café bar
        
  Na shledání se těší Kulturní a školská komise

Obec Řepiště nechala vyrobit turistickou známku - suvenýr 
„Řepiště – Dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla.“
 Turistickou známku je možno zakoupit na obecním úřadě
a v místní knihovně. Cena známky je 30,- Kč.

Krmášové slavnosti

Vážení spoluobčané, 
 srdečně Vás zveme na 4. Krmášové slavnosti, které 
proběhnou v sobotu 13.září 2008. Součástí slavností budou již 
tradiční atrakce pro děti, proběhne volejbalový turnaj, můžete 
se podívat na bojová umění a ochutnat likéry. Podobně jako
v loňském roce proběhne soutěž o nejlepší domácí pálenku.
Bude rovněž připraveno bohaté občerstvení.
 Pokud se budete chtít zapojit do přípravy, nebo 
máte zajímavý nápad, jak slavnosti ještě zpestřit kontaktuj-
te přípravný výbor pod vedením pana Ing. Petra Najmana
(tel. 603 465 036).

Za místní sdružení ODS
Ing. Jarmila Jusková  (tel. 602 718 020)

N A Š I  J U B I L A N T I
Červenec
Baláčová Vilemína        
Jiříková Anna  
Kuchař Bohumil  
Klasa Rudolf  
Chmielová Vanda  
Blahut Václav  
Husníková Dorit  
Toflová Věra 
Marečková Marcela  
Válek Bohuslav   
Lech Libor  
Hrdý Václav
Kozová Jana
Judasová Danuše
Sacha Stanislav

Srpen  
Adamusová Božena 
Šodková Helena
Hrdlička Ladislav
Burdová Radomíra
Husník Miroslav 
Matějová Jiřina
Kramoliš Miroslav
Smichovič Vladimír
Bömerová Hana
Suchanec Jan

             Blahopřejeme

Září 
Kavková Jiřina
Kubalová Marie
Morbicer Karel
Hruška Jaromír
Valgová Miluška
Lyčková Ludmila
Krupová Zdenka
Šodková Alena

Prokešová Světluše
Mindeková Anna
Musálek Oldřich
Polach Jiří
Janšová Jitka
Hrabec Jaromír
Maralíková Ludmila
Valga Ivo
Hlaváčová Olga

Narodili se:
Lucie Pavlicová, Julie Kožušníková

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
duben – Anežka Fridrichová,
    Danuše Mrůzková
červen  – Bohumila Přikrylová
červenec  – Zdeněk Lorenc, 
    Jindřiška Chlupatá,
    Vladislav Smichovič
    Václav Jiřík  

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Informujeme své čtenáře, že od 11.8. - 22. 8. 2008 bude
uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Chtěl bych touto cestou poděkovat neznámému nálezci o vrá-
cení mých osobních dokladů. Jakub Skotnica
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  VÁM NABÍZÍ                                              

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

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

                                                                               

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

!!!  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

 

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

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 •

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
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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

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

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

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 

A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička

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

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

HOSTINEC „U JARMILKY“

 Mírová 49, Řepiště
Od 2. 8. 2008 od 10.00 hodin srdečně zveme

do nově otevřeného hostince.

Nabízíme:
•  od 4.8.2008 MENU od 55,- Kč  •

•  nekuřácká část s dětským koutkem  •

•  možnost využití velkého a malého sálu (kapacita 70 až 100 lidí)  •

dále jukebox, elektronické šipky, kulečník.
Kontakt: p.Klichová  739 125 232

Lašská pekárna přijme
pekaře či pomocníka pekaře

dobrý zdravotní stav podmínkou

bližší informace na tel. 604 943 502

nebo přímo v pekárně

Lašská pekárna s.r.o., Slezská č. 145, Řepiště

   •  ( KUCHYNĚ, POSTELE, SCHODY, ATYPICKÉ                               

   •  VÝROBKY ZE DŘEVA, LAMINA)

   •  POKLÁDKA PODLAH, MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ

   •  PALUBEK, ZAHRADNÍ NÁBYTEK.

   •  TESAŘSTVÍ – ALTÁNY, PLOTY, PŘÍSTŘEŠKY, 

ZAHRADNÍ    DOPLŇKY

Kontakt: Michal Novák , tel 732 586 776, 774 586 776
E-mail: michaaal.pa@centrum.cz        

Garantujeme spokojenost zákazníku,
představa ve skutečnost,

    PRECIZNÍ PRÁCE .       

VÝROBA Z LAMINA, 
MASÍVU, DÝHY,

INTERIÉR A EXTERIÉR 
OD A DO Z

Nabídka sekaného dříví
- bukové, dubové, jasan
- velikost standardní 20*30
- cena do 1400,- Kč za 1 prm
- palivo nejvyšší jakosti
- možnost dovozu nákladním autem
- cca 9 prm (objem korby 9m3)

Telefon.: 731 915 488, kdykoliv

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)
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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




