
ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  
13. zasedání zastupitelstva obce se konalo 
dne 18. března 2009

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o kontrole plnění 
usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce z 8.12.2008; zprávu 
finančního výboru; zprávu kontrolního výboru; rozbor hospodaření 
obce Řepiště za rok 2008; rozbor hospodaření příspěvkové organi-
zace Základní škola a Mateřská škola Řepiště za rok 2008 a hospo-
dářský výsledek roku 2008; zprávu o hospodaření obce k 2/2009; 
rozhodnutí rady obce Řepiště leden - březen 2009; zprávu o veřej-
ných zakázkách leden - březen 2009; zprávu o realizaci projektu 
rekonstrukce mateřské školy; zprávu o realizaci projektu „Tělocvična 
Řepiště“; zprávu o projektu „Doplnění služeb cestovního ruchu s.o. 
„Region Slezská brána“ o sportovně-rekreační centrum Řepiště“; 
zprávu o projektu rekonstrukce základní školy v Řepištích; podání 

žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce vytápění v základní škole 
v Řepištích“ do programu RRC/01/2009 na Moravskoslezský kraj; 
zprávu o projektu „ Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov 
– Řepiště – Sedliště“; zprávu o pořizování nového územního plánu; 
zprávu o projektu „Domovinka Řepiště“; zprávu o realizaci projektu 
„Hrajeme si venku“; neposkytnutí dotace na projekt „Výbor z díla bás-
níka Bohumila Pavloka“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje; zprávu 
o provozu skládky průmyslových odpadů Řepiště; zprávu o činnosti 
svazku obcí Region Slezská brána; zprávu o hospodaření svazku 
obcí Region Slezská brána za rok 2008; termín voleb do evropského 
parlamentu ve dnech 5. – 6. června 2009; informaci o zavedení auto-
busových spojů MHD Frýdek-Místek linky č. 5 o víkendech.

Zastupitelstvo obce schvaluje: rozpočet obce Řepiště na rok 
2009, pro příspěvkovou organizaci obce Základní škola a Mateř-
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jů. A potřebujete-li být „hluční“, dojděte prosím za vaším sousedem, 
jestli mu náhodou nepřijedou známí. Posezení u grilu pod pergolou 
nejde totiž se sekačkou dohromady…  

S létem a prázdninami souvisí ještě jedna „bolístka“ naší obce, 
a tou je rychlost řidičů projíždějících nejen po hlavní silnici. Po uli-
cích Slezská a Vinohradská jezdí auta rychlostí, která v žádném 
případě neodpovídá značce „Obytná zóna“, ulice Zemědělská se 
stala cestou plnou kaskadérů. A nejde o cizí řidiče, ale o obyvate-
le naší obce, pro které by bezpečnost našich dětí a nejenom jich 
měla být prioritou. Zastupitelstvo obce zvažuje zrušit na ulicích 
Vinohradská a Slezská všechny značky označující vedlejší ulice, 
a tím změnit přednost jízdy. O této změně budete včas informováni 
dopravním značením na výše uvedených místních komunikacích. 
Snad toto opatření zpomalí jízdu řidičů hazardérů a my všichni se 
budeme moci po našich ulicích pohybovat bezpečněji.

Začíná druhá polovina prázdnin, dětem přeji hodně sluníčka 
a prázdninových zážitků a vám všem příjemné prožití zbytku léta. 

       
  Rostislav Kožušník, starosta

Léto je v plném proudu, na zahrádkách hojně roste tráva 
i plevel a všichni se snažíme, aby ta naše zahrádka byla co nejkrás-
nější. Každý má o tom své představy a tak se pravidelně, zejména 
o víkendech, rozezní nebo spíše rozburácí, různé stroje na sečení 
trávy. Ne každému je příjemné, když soused seče ráno, v poledne, 
večer, v sobotu i v neděli. Na obecním úřadě se ozývají návrhy, 
abychom vydali vyhlášku obce, která zakáže sekání trávy v neděli, 
pálení ohně na zahradě, a další a další.. Vydání vyhlášky nám ale 
samo o sobě nezpůsobí, že se něco nebude dít. Důležití jsou lidé, 
kteří psaná, nebo nepsaná pravidla dodržují. V rámci sousedských 
vztahů se domnívám, že by stačilo ctít neděli jako den klidu, neroz-
dělávat ohně při špatném počasí, kdy se hustý dým přesune na 
sousední pozemky a zaručeně ovoní čerstvě vyprané prádlo, nebo 
zažene naštvané sousedy z pergoly domů. Na všechno máme 
zákony, vyhlášky, ale dodržujeme je? Je potřebné mít na všechno 
obecní vyhlášku? 

Navrhuji Vám, milí spoluobčané, respektujme se navzájem, 
pracujme na zkrášlování našich zahrádek, ale ctěme neděli jako 
odpočinkový den, bez sekaček, cirkulárek a dalších hlučných stro-

a pedagogové se sejdou 1.9.2009 v 8.00 hodin na slavnostním 
zahájení nového školního roku 2009/2010 v sále Osvětového domu 
v Řepištích. Zde se žáci dovědí další informace k organizaci výuky 
v měsíci září.

Přeji všem dětem a rodičům krásný zbytek prázdnin.
       

 Mgr. Martina Pollová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště

Informace k zahájení školního roku 2009/2010
Vážení rodiče, milí žáci. Jistě jste si všimli, že se během letoš-

ních prázdnin v budově Základní školy v Řepištích intenzivně pra-
cuje. Rozsah rekonstrukce nám neumožní zahájení nového školní-
ho roku ve škole.

Nestandardně jsme se se školáky loučili v červnu ve škole 
v přírodě a netradičně se s nimi přivítáme i v září. Všichni žáci 
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ská škola Řepiště neinvestiční příspěvek pro rok 2009 ve výši 
1 665 000,- Kč; rozpočtový výhled na léta 2008-2017, aktualizace 
2009; dotaci příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, Lískovec, na ekologické projekty ve výši 5 000,- Kč; 
dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov, na pro-
jekt „Den dětí“ v Řepištích ve výši 5 000,- Kč; dotaci Českému svazu 
včelařů, ZO Horní Datyně, na podporu včelařství ve výši 2 000,- Kč; 
dotaci Českému svazu včelařů, ZO Paskov, na podporu včelařství 
ve výši 4 000,- Kč; dotaci Tělovýchovné jednotě Řepiště na údržbu 
sportovišť a příslušenství ve výši 89 000,- Kč; dotaci Tělovýchovné 
jednotě Řepiště na práci s mládeží ve výši 10 000,- Kč; dotaci Sboru 
dobrovolných hasičů Řepiště na práci s mládeží ve výši 10 000,- Kč; 
finanční dar Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka na 
dofinancování provozních nákladů ve výši 40 000,- Kč; finanční dar 
příspěvkové organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Mís-
tek, p.o., na podporu rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb 
svých občanů ve výši 10 000,- Kč ; úhradu prokazatelné ztráty za 
r. 2009 ve výši odborného odhadu v částce 763 357,- Kč na základě 
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopra-
vě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a organizačním zajiště-
ní ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem Dopravním podnikem 
Ostrava a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o.; úhradu prokazatelné 
ztráty za r. 2009 ve výši odborného odhadu v částce 67 200,- Kč na 
základě Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopra-
vě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Řepiště 
s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s.; dotaci na provozování 
spojů pravidelných autobusových linek ČSAD Frýdek-Místek a.s. 
a jedné linky městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku ve výši 
192 800,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování doprav-
ní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek a ČSAD Frý-
dek-Místek a. s.; bezúplatné přijetí majetku, ochranných prostředků 
pro členy JPO V obce, od České republiky v hodnotě 44 250,15 Kč; 
přijetí daru pozemku parc.č. 1454/6 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace a části pozemku 1454/1 orná půda, oba k.ú. a obec Řepiště, 
do majetku Obce Řepiště na základě darovací smlouvy, úplatný pře-
vod příslušenství - stavby komunikace ul. U Potoka na parcele č. 
1454/6 a části parc.č. 1454/1 - do majetku obce Řepiště v částce 
290,- Kč/m2 na základě kupní smlouvy; aktualizaci a zákaznickou 
podporu GIS obce Řepiště za cenu 14 280,- Kč vč. DPH; obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 3/2002, o místním systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
ze dne 13. 12. 2002, ve znění vyhlášky č. 1/2007 ze dne 11.6.2007, 
systém využití nebo odstraňování biologicky rozložitelného odpadu 
od občanů na základě Smlouvy o dílo č. 04097032 se společností 
OZO Ostrava, s.r.o., za smluvně danou cenu; zřízení 2 pracovních 
míst na obecním úřadě pro veřejně prospěšné práce  na dobu určitou 
max. 1 roku od 1.5.2009 s příspěvkem z Úřadu práce ve Frýdku-Míst-
ku; zřízení 1 pracovního místa na obecním úřadě jako administrativní 
pracovník na dobu určitou od 1.5.2009 do 31.12.2009; realizaci pro-
jektu rekonstrukce základní školy Řepiště, zpracování studie prove-
ditelnosti a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu rekonstrukce 
základní školy Řepiště do Regionálního operačního programu NUTS 
II Moravskoslezsko, prioritní osa 4 - Rozvoj venkova, oblast podpory 
4.1 Rozvoj venkova; podání žádostí do programu RRC/02/2009 Pro-
gram na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 
na podmínkám odpovídající projekty obce Řepiště; podání žádosti 
do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 5 Národní pod-
pora územních politik, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj 
systémů tvorby územních politik na Územní plán obce Řepiště; pod-

mínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního 
programu na zřízení pracoviště CzechPOINT v případě přijetí dotace; 
realizaci projektu „Výbor z díla básníka Bohumila Pavloka“ s omeze-
nou částkou 110 tis. Kč; partnerství obce Řepiště k projektu „Páteřní 
cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ při přípravě, 
realizaci a provozu projektu; měsíční odměny členům zastupitelstva 
dle nařízení č. 20/2009 Sb.; přijetí finančního daru ve výši 30 000,- Kč 
od společnosti KIMEX CASINO, a.s. na veřejně prospěšné účely; 
dotaci příspěvkové organizaci Základní umělecká škole Vratimov, na 
nákup hudebních nástrojů ve výši 20 000,- Kč  a  ukládá starostovi: 
zajistit čerpání schváleného rozpočtu obce a neprodleně provést roz-
pis rozpočtu na r. 2009; oznámit závazné ukazatele čerpání rozpočtu 
všem dotčeným subjektům; uzavřít smlouvy dle čl. II./4-19, 21, 32 
a 33; zveřejnit obecně závaznou vyhlášku dle čl. II./20; zajistit reali-
zaci projektů dle čl. II./24-30.

Dne 20. května 2009 se konalo 14. zasedání 
zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: zprávu o kontrole plně-
ní usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.3.2009; 
zprávu o hospodaření obce k 4/2009; rozhodnutí rady obce Řepiště 
březen-květen 2009; zprávu o veřejných zakázkách březen-květen 
2009; zprávu o realizaci projektu Rekonstrukce mateřské školy; zprá-
vu o realizaci projektu „Tělocvična Řepiště“; zprávu o projektu „Dopl-
nění služeb cestovního ruchu s.o. „Region Slezská brána“ o spor-
tovně-rekreační centrum Řepiště“; zprávu o projektu Rekonstrukce 
základní školy v Řepištích; zprávu o projektu „Rekonstrukce vytápění 
v základní škole v Řepištích“ a přijetí dotace z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje ve výši 400.000,- Kč; zprávu o projektu „ Výsadba 
stromové aleje na cyklotrase Paskov – Řepiště – Sedliště“; zprávu 
o pořizování nového územního plánu; zprávu o projektu „Domovin-
ka Řepiště“; zprávu o realizaci projektu „Hrajeme si venku“; zprávu 
o činnosti svazku obcí Region Slezská brána; shromážděním staros-
tů schválený Závěrečný účet svazku obcí Regionu Slezská brána za 
rok 2008 vč. Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku 
obcí.

Schválilo: rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky na stavební 
práce „Tělocvična Řepiště“ o výběru nejvhodnější nabídky uchaze-
če společnosti interdecor s.r.o., jako ekonomicky nejvhodnější, a to 
v souladu s pořadím stanoveným hodnotící komisí; realizaci projektu 
„Tělocvična Řepiště“ na základě smlouvy o dílo se společností inter-
decor s.r.o., za cenu 27.988.330,- Kč vč. DPH; zadání veřejné zakáz-
ky na dodatečné stavební práce u veřejné zakázky „Rekonstrukce 
Mateřské školy Řepiště, 1. a 2. etapa“ , za cenu 2.498.883,- Kč vč. 
DPH, a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na tyto stavební práce; 
realizaci projektu Modernizace základní školy v Řepištích; realizaci 
projektu Domovinka Řepiště; realizaci projektu „Výsadba stromové 
aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště-Sedliště“; realizaci vodovodu 
Řepiště – Oblesky, prodloužení vodovodu; dotaci Městské knihovně 
Vratimov na spolufinancování projektu „Zpřístupnění on-line katalogu 
knihovny a dalších zdrojů na internetu“ pro místní knihovnu Řepiště 
ve výši 10 000,- Kč; rozpočtové opatření č. 1/2009 a uložilo staros-
tovi: uzavřít smlouvy dle čl. II./2,.3 a 8; zajistit realizaci projektů dle 
čl. II./4, 5, 6, 7; doplnit požadované doklady, splnit příslušné pod-
mínky, podepsat rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřít smlouvu 
o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Realizace úspor energie 
v ZŠ Řepiště“; doplnit požadované doklady, splnit příslušné pod-
mínky, podepsat rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřít smlouvu 
o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Výsadba stromové aleje na 
cyklotrase Paskov-Řepiště-Sedliště.“



Soutěž: Nejzdařilejší rekonstrukce 
obecního úřadu

Redakce novin Moravské hospodářství vyhlásila před třemi 
měsíci soutěž o nejzdařilejší rekonstrukci obecního úřadu v obci 
do dvou tisíc obyvatel. Do soutěže jsme se přihlásili a zaslali 
fotografie a krátkou charakteristiku budovy obecního úřadu. Do 
dalšího hlasování postoupily obecní úřady Petřvald (Moravsko-
slezský kraj), Horní Ves (Kraj Vysočina) a Vratěnín (Jihomo-
ravský kraj). Z celé řady přihlášených obecních úřadů porota 
vybrala několik dalších, které si zaslouží pozornost a kterým bylo 
věnováno čestné uznání. Mezi ně patří i zrekonstruovaná budo-
va našeho obecního úřadu v Řepištích. Fotografie úřadu byla 
zveřejněna v červnovém čísle měsíčníku Moravské hospodářství 
http://www.moravskehospodarstvi.cz/clanky.php?id=242 

Jaroslava Bezecná

JAK POMÁHÁ EVROPSKÁ UNIE NAŠÍ OBCI?
EVROPSKÁ UNIE PROSTŘEDNICTVÍM 
SVÝCH FONDŮ PODPOŘÍ V NAŠÍ OBCI 
NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY

Pro mnohé z nás je pojem Evropská unie 
něčím vzdáleným, něčím, co se odehrává v Bruselu a nejblíže snad 
někde v Praze. Proto i zájem o volby do evropského parlamentu 
byl minimální, občané nepřikládají tomu, kdo naší republiku zastu-
puje v evropském parlamentu, žádnou důležitost, a je jim to vlastně 
jedno. Jejich žití se to netýká, snad bude více peněz na výstavbu 
dálnic nebo se opraví nějaké památky v Praze. A to je vše. Opak je 
však pravdou. Nebudu tady psát o Evropské unii a její důležitosti v 
rámci evropského a světového hlediska, pracovním trhu, hranicích, 
volném pohybu lidí a zboží a dalších důležitých věcech, které se 
dokola opakují ve sdělovacích prostředcích a které možná již mnozí 
z vás nevnímají. Evropská unie naší obci pomáhá velmi významně 
finančně. Prostřednictvím svých fondů podpoří v naší obci následu-
jící projekty v celkové výši cca 30 mil. Kč. Jedná se o projekty: 
Rekonstrukce MŠ Řepiště  - Operační program Životní prostředí
Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště - Operační program 
Životní prostředí
Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště-Sed-
liště - Operační program Životní prostředí
Tělocvična Řepiště – Regionální operační program NUTS II 
Moravskoslezsko
Územní plán obce Řepiště – Integrovaný operační program
Veřejně prospěšné práce – Operační program Lidské zdroje 
a zaměstnanost
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkové uznatelné náklady těchto projektů činí                  
                                         32 461 135 Kč (100,0%),
z toho je příspěvek z fondů Evropské unie                        
                                            29 494 519 Kč (90,9 %), 
příspěvek z národních zdrojů (státní rozpočet, SFŽP, MMR)            
                                                                      411 145 Kč (1,2 %) 
a příspěvek Obce Řepiště                          2 555 471 Kč (7,9 %).

Rostislav Kožušník - starosta

15. zasedání zastupitelstva obce se konalo 
dne 17. června 2009 v Osvětovém domě v Řepištích

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: zprávu o kontrole plnění 
usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.5.2009; zprá-
vu z jednání finančního výboru z 15.6.2009; zprávu o hospodaření 
obce k 5/2009; dopis auditora vedení obce; alternativní studii odkana-
lizování a čištění odpadních vod obce Řepiště; rozhodnutí rady obce 
Řepiště květen - červen 2009; zprávu o veřejných zakázkách kvě-
ten - červen 2009; zprávu o realizaci projektu Rekonstrukce mateř-
ské školy; zprávu o realizaci projektu „Tělocvična Řepiště“; zprávu 
o projektu Rekonstrukce základní školy v Řepištích; zprávu o pro-
jektu „Rekonstrukce vytápění v základní škole v Řepištích“; zprávu 
o projektu „ Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov – Řepiš-
tě – Sedliště“; zprávu o pořizování nového územního plánu; zprávu 
o projektu „Domovinka Řepiště“; zprávu o činnosti svazku obcí Regi-
on Slezská brána; zprávu o poskytnutých dotacích obci z Evropské 

unie. ZO schválilo: závěrečný účet obce Řepiště za rok 2008 včet-
ně projednání zprávy auditora, a to výrokem „souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad“; zlepšený výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště ve 
výši 108.312,- Kč a jeho převod v celé výši do rezervního fondu pří-
spěvkové organizace; provedení přezkumu hospodaření obce Řepiš-
tě za rok 2009 auditorem na základě smlouvy o provedení přezkumu 
hospodaření se společností OK-AUDIT, s.r.o., Ostrava-Mariánské 
Hory za cenu 21.420,- Kč vč.DPH; předčasné splacení úvěru na 
opravy a modernizaci bytů dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. uza-
vřeného se Státním fondem rozvoje bydlení ČR se sídlem v Olomouci 
dne 25.6.2007 č. 219/396-07 v termínu do 30.6.2009 ve výši zůstatku 
jistiny 1.078.198,27 Kč, rozpočtové opatření č. 2/2009.

Ukládá starostovi: uzavřít smlouvu dle čl. II./3; zajistit splacení 
úvěru dle čl. II./4; doplnit a dopracovat studii kanalizace a čištění 
odpadních vod.

Upozorňujeme 
na změnu webové adresy obce Řepiště: www.repiste.eu         
Internetová televize obce Řepiště: www.repiste.tv

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště
Projekt se realizuje v roce 2009 a bude spolufinancován 

Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Prostřednictvím tohoto projektu dojde na budově základní 
školy v Řepištích k zateplení obvodových stěn, výměně oken 
a dveří a zateplení střešních, resp. stropních konstrukcí (půda ško-
ly). Cílem tohoto projektu je snížení emisí CO2 o cca 17,03 t/rok 
a úspora energie cca 306,8 GJ/rok. Celkové uznatelné náklady 
na akci činí 2 976 906,-  Kč, z toho je příspěvek z fondu Evrop-
ské unie má činit 2 530 370,- Kč (85 %), příspěvek ze SFŽP ČR 
148 845,- Kč (5 %) a příspěvek Obce Řepiště 297 691,- Kč 
(10 %). Řídícím orgánem projektu je Ministerstvo životního pro-
středí ČR, zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního 
prostředí ČR. Realizace projektu byla zahájena koncem června 
2009. Ukončení realizace projektu je plánováno na říjen 2009.



Rekonstrukce MŠ Řepiště
Projekt byl zrealizovaný v roce 2008-2009 a byl spolufinan-

cován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí.

V rámci tohoto projektu se řešily stavební úpravy na objektu 
mateřské školy v Řepištích. Konkrétně se jednalo o výměnu oken 
a dveří, zateplení střešních konstrukcí a pláště budov a rekon-
strukci otopného systému. Souběžně s tímto projektem byla reali-
zována nová střecha mateřské školy a také 2.etapa rekonstrukce 
budovy, která řešila rekonstrukci celkovou vnitřní rekonstrukci 
budov (nové sociální zařízení, podlahy, dveře, zabezpečení, 
rekonstrukce školní kuchyně a výdejen jídla vč. nové technologie 
kuchyně a vzduchotechniky, a další). Realizací tohoto projektu 
dojde ke snížení emisí CO2 o cca 151,178 t/rok a k úspoře energie 
cca 240,5 GJ/rok.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 2 920 487,- Kč, 
z toho příspěvek z fondu Evropské unie činil 2 482 414,- Kč 
(85 %), příspěvek ze SFŽP ČR 146 024,- Kč (5 %) a příspěvek 
z rozpočtu Obce Řepiště činil 292 049,- Kč (10 %). Řídícím orgá-
nem projektu je Ministerstvo životního prostředí ČR, zprostřed-
kujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR. Reali-
zace projektu byla zahájena koncem července 2008 a ukončena 
v lednu 2009.

Výsadba stromové aleje na cyklotrase 
Paskov-Řepiště-Sedliště

Projekt bude realizovaný v roce 2009 - 2010 a bude spolu-
financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Evropským 
fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostře-
dí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Cílem projektu je regenerace urbanizované krajiny, konkrétně 
v případě tohoto projektu výsadba jabloňové aleje podél místní 
komunikace ul. Zemědělská v k.ú. Řepiště ve směru na Sed-
liště na regionální cyklotrase č. 6065. V rámci realizace budou 
vysazeny již odrostlé alejové stromy v celkovém počtu 65 ks. 
Celkové uznatelné náklady na projektu budou  631 739,- Kč, 
z toho je příspěvek z fondu Evropské unie  má činit 536 978,- Kč 
(85 %), příspěvek ze SFŽP ČR  31 586,- Kč (5 %) a příspěvek od 
Obce Řepiště  63 175,- Kč (10 %). Výsadba bude zrealizována 
na podzim 2009, ukončení realizace projektu bude na jaře 2010. 
Řídícím orgánem projektu je Ministerstvo životního prostředí ČR, 
zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí ČR.

Tělocvična Řepiště
Projekt bude realizovaný v roce 2009 - 2010 a bude spolu-

financován Evropskou unií z rozpočtu Regionální rady v rámci 
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 
2007-2013, prioritní osa Rozvoj venkova.

Cílem projektu je výstavba chybějící tělocvičny pro výuku tělesné 
výchovy pro základní školu s možností sportovního i společenského 
využití občany obce. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek 
pro život na vesnici, které má přispět ke snižování vylidňování ven-
kova a zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení na vesnici.

Samotná výstavba tělocvičny navazuje  a doplňuje již vybudo-
vané zařízení venkovních kurtů a sportovišť v r. 2006 (investor TJ 
Řepiště, dotace z rozpočtu MŠMT ČR a Obce Řepiště, náklady 
5 mil. Kč). Jedná se o výstavbu víceúčelové tělocvičny o rozměrech 
14,6 x 26,6 m s možností využití pro společenské akce, dále šaten, 
sociálních zařízení a skladů. Součástí projektu jsou veškeré pří-
pojky (vodovodní, kanalizační, elektro, plynová), výstavba čistír-

ny odpadních vod a zpevněné plochy podél budovy. 
Součástí projektu je rovněž vnitřní vybavení sportov-
ním nářadím a náčiním, vybavení šaten a nákup stolů 
a židlí pro společenské využití sálu. Celkové způsobilé 
náklady na akci činí 25 367 403,- Kč, z toho je příspě-
vek z fondu Evropské unie 23 464 847,- Kč (92,5 %) 
a příspěvek Obce Řepiště 1 902 556 Kč (7,5 %).

Územní plán obce Řepiště
Projekt je realizovaný v roce 2008-2009 a bude spolufinan-

cován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj 
a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného ope-
račního programu.

V rámci tohoto projektu bude podpořeno zajištění odborných 
prací projektanta následujících od schválení zadání územního 
plánu (září 2008) až po vypracování návrhu územního plánu 
obce Řepiště. Aktivitami projektu je zpracování posouzení vlivu 
územního plánu na životní prostředí (SEA) a vypracování návrhu 
územního plánu.

Celkové způsobilé náklady na akci činí 327 000,- Kč, z toho 
příspěvek z fondu Evropské unie má činit  277 950,- Kč (85 %) 
a příspěvek ze státního rozpočtu má činit 49 050,- Kč (15 %). 
V rámci tohoto projektu je pokryto 100% nákladů z dotace. Řídí-
cím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, zprostředkují-
cím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj ČR.



Veřejně prospěšné práce
V roce 2009 jsou vytvářená pracovní místa veřejně prospěš-

ných prací (VPP) v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který 
je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky. 

V období od 18.5.2009 do 30.4.2010 jsou v obci Řepiště 
v rámci projektu podporována dvě pracovní místa na VPP celkem 
za 237.600,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního 
fondu činí 85% a ze státního rozpočtu České republiky 15%.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena 
na úklid a údržbu majetku obce a jsou určena pro uchazeče 
o zaměstnání, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni a jsou 
ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností.

Slavnostní posvěcení 
opravených varhan 
v kostele Sv. Archanděla 
Michaela v Řepištích

V neděli dne 13.září 2009 v 10.45 hod. při slavnostní 
krmášové Mši svaté proběhne v našem kostele Sv. Archandě-
la Michaela slavnostní posvěcení opravených varhan. Po ně-
kolika desítkách let, kdy poškozené varhany nehrály a postup-
ně chátraly, a více než půlroční opravě budou varhany slav-
nostně uvedeny do provozu a znovu zazní tóny jejich píšťal při 
mších.

Náklady na opravu tohoto historického nástroje dosáh-
ly částky 450 tis. Kč. Oprava mohla být zrealizována pouze 
díky příspěvku z Nadace OKD, který činil 315 tis. Kč (70 %). 
O zbylé financování se podělila Obec Řepiště (dotace ve výši 
108 tis.Kč) a Římskokatolická farnost Vratimov z pravidelných 
sbírek a darů místních farníků (27 tis. Kč). Opravu zrealizovala 
firma SOPRAN - servis a opravy varhan, pan Martin Tvarůžka 
z Bílovce. Cílem projektu bylo opravit cenný památkově chráně-
ný nástroj a zatraktivnit a oživit kostel jako přirozené a komunit-
ní centrum života obce. 

Chtěli bychom tímto poděkovat Nadaci OKD, která fi-
nančně podpořila realizaci opravy varhan a tím umožnila 
zachování tohoto cenného nástroje pro další generace. Akciová 
společnost OKD, jako jeden z nejvýznamnějších podniků 
v Moravskoslezském kraji, prostřednictvím této nadace pod-
poruje rozvoj regionu, ve kterém působí. Nadace OKD byla 
založena v lednu 2008 a společnost OKD je nejen jejím zřizo-
vatelem, ale také největším dárcem. Nadace podporuje projekty 
v oblasti společenské odpovědnosti, jimiž jsou podpora zdraví 
a sociální sféry, veřejného sektoru, životního prostředí i regio-
nálního rozvoje.

P. Mgr. Adrian Wykret - farář, 
Rostislav Kožušník - starosta

Výměna svítidel veřejného osvětlení
V měsíci květnu byla uskutečněna výměna 30 ks svítidel 

veřejného osvětlení na ul. Vinohradská, Bratří Musálků, Výstav-
ní, Horní a Mírová. Původní stará svítidla byla nahrazena nový-
mi výbojkovými svítidly Modus 2x36 W. Tyto nová svítidla jsou 
energeticky úspornější a mají větší svítivost. Výměnou došlo i ke 
sjednocení svítidel na těchto ulicích. Náklady na výměnu svítidel 
byly 120 tis. Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce.

Rostislav Kožušník - starosta

Projektový manažer Regionu Slezská brána
Společný projekt všech měst a obcí Regionu Slezská brána 

(dále RSB) reálně probíhal od konce října 2008 do června 2009. 
Jeho předpokládané a v podstatě i skutečné náklady představovaly 
zhruba 500 tis. Kč a z 60 % byly dotovány z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje - Programu podpory obnovy a rozvoje venkova. 

Šlo o logické pokračování prací na strategickém plánu RSB, 
který byl dokončen v roce 2007. Cílem tohoto projektu bylo faktic-
ké realizování některých jeho závěrů. 

K nejdůležitějším přínosům patří:
- zřízení webových stránek Regionu Slezská brána 
 www.slezskabrana.cz
- vydání propagačních materiálů – map a letáků, a to s výrazně 
 aktualizovaným obsahem  v nákladů 2 000, resp. 2 500 ks. 
- zakoupení notebooku pro práci RSB
- zpracování studie zaměřené na možnosti rozvoje cykloturistiky 
 identifikujících především potenciál možností RSB
- zrealizování čtyř sportovních soutěží pro žáky všech základních 
 škol, které si zároveň tyto základní školy do velké míry i samy 
 organizovaly – šlo o volejbal děvčat v Šenově, kopanou v Sed-
 lištích, lehkou atletiku ve Vratimově a vybíjenou ve Václavovi-
 cích; všech těchto soutěží se zúčastnilo okolo 400 dětí, kdy 
 vítězná družstva nebo jednotlivci obdrželi diplomy a věcné ceny; 
 ze všech soutěží byly zároveň zpracovány videozáznamy, které 
 jsou dostupné na uvedených webových stránkách RSB
- v rámci projektu byly uspořádány i dvě konference, a to na 
 jeho úvod (v Šenově) a na závěr (v Paskově), při kterých byly 
 projednány možnosti další spolupráce; druhé se účastnil rovněž 
 náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jiří Vzientek.

Realizací projektu tak došlo k lepšímu poznání přirozeného 
potenciálu RSB, k jeho zviditelnění a k vytvoření klimatu pro zájem 
o pokračování v podobných nebo dalších společných aktivitách. 

Dokladem toho je v současné době již zahájený následný 
projekt, který je v podobném rozsahu financován opět z dotace 
Moravskoslezského kraje. Jsou do něj nyní zařazeny navíc i něk-
teré kulturní a společenské akce měst a obcí - Sedlišť, Vratimova, 
Šenova a Václavovic. Tito členové RSB si tak mohou v rámci  
nového projektu – díky spolupráci s Regionem Slezská brána - 
„odlehčit“ svému městskému nebo obecnímu rozpočtu.

Ing. Miroslav Lysek
Projektový manažer Regionu Slezská brána

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

Materiální sbírka pro obec Jeseník nad Odrou
Na konci června se tudy prohnala blesková povodeň a morav-

ská obec Jeseník nad Odrou se stala symbolem záplav 2009. Při-
pojili jsme se k obcím, které takřka ze dne na den vyhlásily materi-
ální sbírku. Od úterý 30.6. do pátku 3.7. jste nám vy všichni, kterým 
není neštěstí a bezmoc ostatních lhostejná, přinesli na obecní úřad 
spoustu potřebných věcí – čistící prostředky, hygienické prostřed-
ky, zednická náčiní, lopaty, smetáky. Rada obce schválila nákup 
materiálu v hodnotě 10 000,- Kč, za které jsme nakoupili kolečka, 
kladiva, repelenty. Ke sbírce se připojily také dvě naše organizace. 
ČČK Řepiště poslal na účet obce Jeseník nad Odrou 2000,- Kč 
a TJ Řepiště darovala 6000,- Kč na obnovu sportovního vybave-
ní. V pátek večer jsme do Jeseníku odváželi dvě plná auta vaší 
pomoci a dary předali p.místostarostovi Liboru Macháčovi. Děkuji 
za pomoc všem lidem naší obce, kteří přinesli věci pro postiženou 
obec a její občany a panu Ing.Michalu Matějkovi za bezplatnou 
přepravu materiální pomoci do Jeseníku nad Odrou.

Jaroslava Bezecná



Poplatek za psa rok 2009
Upozorňujeme majitele psů, že poplatek za rok 2009 měl být 

uhrazen do 31.03.2009. Žádáme majitele psů, kteří ještě dopo-
sud poplatek nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do konce srpna 
2009. K červenci 2009 evidujeme 41 dlužníků. Poplatek je možno 
zaplatit osobně na Obecním úřadě v Řepištích nebo bankovním 
převodem na číslo účtu: 1682051319/0800, nutno uvést variabilní 
symbol tj. číslo domu/2009. 

Poplatek za komunální odpad pro rok 2009
Poplatek za komunální odpad pro rok 2009 měl být uhrazen 

do 30.06.2009. Žádáme občany, kteří ještě doposud poplatek 
nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do konce srpna 2009 (komu-
nální odpad dosud nezaplatilo 109 občanů). Poplatek je možno 
zaplatit osobně na Obecním úřadě v Řepištích nebo převodem 
z účtu na účet obce u ČS a.s., č.ú. 1682051319/0800, do vari-
abilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné 
domu/2009. 

Oznámení podzimního termínu svozu 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu proběhne v pátek 25. září 2009 od 15.00 - 19.00 h., 
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou využít 
pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci objektů na území 
obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s odpady. Odpady 
vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány 
a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou. 

Pohár Medarda a Půlnoční turnaj 
ve volejbale – červen 2009

Již 3. ročník tohoto turnaje se uskutečnil v sobotu 13.6.2009 
za celkem chladného počasí. Do tohoto klání se přihlásilo celkem 
6 družstev – 4 družstva z Řepiště, 1 z Lískovce a 1 z Paskova. 

Nejdříve se hrálo ve skupinách a pak systémem každý 
s každým, nakonec si putovní pohár zaslouženě odvezlo družstvo 
z Paskova, na 2. místě se umístilo družstvo Řepiště - Stálice, na 
3. místě se umístilo také mužstvo z Řepiště - Guláš, bramborovou 
medaili si odvezlo družstvo Řepiště - Ležáci, na 5. místě skončilo 
družstvo Řepiště Lesáci a tentokráte překvapivě na posledním 
6. místě skončilo družstvo z Lískovce.

Všechna družstva si odvezla pěkné ceny, první 3 družstva 
i medaile. Vítězný pohár byl posléze naplněn šampaňským 
a všichni se společně radovali z vítězství.

Ale volejbalu nebylo stále dosti, i počasí se umoudřilo, tak 
sportovní klání pokračovalo duelem „ Bílí versus červení.“

A jak to všechno dopadlo? Celkem se odehrálo 20 setů, 
z nichž bílí vyhráli 13 setů a červení 7 setů. Celkem se odehrálo 
801 vzájemných míčů. Hrálo se do 22.30 hod., pak pokračovala 
volná zábava u táboráku.

V průběhu celého turnaje bylo připraveno občerstvení od paní 
Dagmar Hruškové, i přes nepřízeň počasí byla velmi příjemná 
a skvělá atmosféra, za to bych chtěla poděkovat všem účastní-
kům, kterým patří ten největší dík, a také bych chtěla moc podě-
kovat mým kolegyním a kolegům ze školské a kulturní komise, 
obzvláště paní Jaroslavě Bezecné, paní Kateřině Kišové, panu 
Renému Oháňkovi, panu Radkovi Šrubařovi a určitě nemohu  
opomenout na pracovníky OÚ pana Jindřicha Pawellka a Tomáše 
Ondejčíka, kteří zabezpečili technické vybavení tohoto turnaje.

Doufám, že tato tradice bude pokračovat a pro příští rok bych 
si přála více sluníčka a hojnější účast družstev.

    Za školskou a kulturní komisi Marie Bednářová 

Loučení s prázdninami

Jako každoročně se rozloučíme s prázdninami sportem. 
Letos už to bude potřetí, ale poprvé v rámci „Memoriálu 
bratří Musálků“.

Kdy?  sobota 29.8.2009
V kolik?  13.30 - prezentace
               14.00 - zahájení sport. aktivit
Kde?  hřiště za obecním úřadem

Zúčastnit se mohou všichni v těchto věkových kategoriích:
1.  1 - 3 roky         3.    7 - 12 let   5.   19 - 99 let
2.  4 - 6 let            4.  13 - 18 let
Letos tento memoriál nebude jen pro příznivce kolo-

běžek, ale budou probíhat další sportovní disciplíny např. 
skok do dálky, jízda na kolečkových bruslích, chůze na chů-
dách apod.

Občerstvení bude zajištěno naší komisí.
Za bezpečnost a zdárný průběh akce zodpovídají 

u nezletilých dětí rodiče!
Pro vítěze budou připraveny ceny.
Těšíme se na Vás, přijďte a uvidíte, nebudete litovat!

Za školskou a kulturní komisi 
Marie Bednářová

5. Krmášové slavnosti

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zveme na výroční 5. Krmášové slavnosti, 

které budou probíhat ve dnech 11. – 13. září 2009. 

Součástí slavností budou již tradiční atrakce pro děti, 
můžete se podívat na bojová umění nebo pozorovat práci 
uměleckých kovářů. Podobně, jako v předchozích letech 
proběhne soutěž o nejlepší domácí pálenku. Bude připra-
veno bohaté občerstvení. Sobotní večer můžete strávit 
na krmášové zábavě v prostorách restaurace u Jarmilky. 
V neděli bude slavnostní svěcení varhan v místním kostele.

Podrobný program bude uveřejněn v dostatečném 
předstihu.

Pokud se budete chtít zapojit do přípravy, nebo máte 
zajímavý nápad, jak slavnosti ještě zpestřit kontaktujte 
přípravný výbor pod vedením pana  Ing. Petra Najmana 
(tel. 722 948 596).

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

• • • POZVÁNKY • • •



Obrana myslivosti
Vážení spoluobčané,

dovolte prosím pár vět k myslivosti. Téměř tisíc let trvá a vyvíjí 
se činnost, česky tak výstižně nazývaná myslivost. Za uplynulá léta 
její existence bylo vytvořeno bezpočet hospodářských, společen-
ských a kulturních hodnot. Přitom není zanedbatelné, kolik radost-
ných zážitků tato činnost přinesla mnoha generacím samotných 
myslivců. Přesto se v současnosti objevuje nemalé množství jedin-
ců a společenských iniciativ, které burcují celou společnost proti 
myslivcům a jejich činnosti v přírodě a mnohdy volají po úplném 
zákazu této činnosti. Uvedené iniciativy se často zahalují do orga-
nizací chránicích přírodu a zvířata. Hlavní náplní jejich činnosti jsou 
demonstrace, protesty, zákazy, petice. Jejich činnost se časově 
vymezuje pouze na posledních několik desítek let, přesto sebevě-
domě chtějí rozbíjet to, co se tvořilo a ověřovalo lidmi po tisíciletí. 
Je smutnou skutečností, že dnes velká většina společnosti o smys-
lu myslivosti a lovu tak málo ví. Sdělovací prostředky veřejnost čas-
to informují o myslivosti jen pokud se stane nějaká tragédie nebo 
někdo z myslivců poruší zákon či mez dobrého chování.

Chov zvěře, péče o zvěř a její smysl
Myslivci v uměle vytvořené krajině zvěř chovají, protože jinak 

by zde nebyla, loví se jen přírůst zákonem stanovených normova-
ných stavů. V dnešních změněných podmínkách se zvěř bez péče 
myslivců neobejde a spočívá v ochraně jejich životního prostředí, 
zlepšování úživnosti honitby, přikrmování, napájení, péče o zdra-
votní stav a v regulaci zákonem povolených predátorů.

Lov není záliba v zabíjení
Zabíjení a lov není totéž, myslivci loví podle svých zásad a etiky 

tak, aby utrpení zvěře bylo minimální. Utrpením pro zvěř je štvaní 
a strhávaní pytlačícími psy. Zabíjení bez důvodu a ze záliby je zvrá-
cenost, která do myslivosti nepatří.

Komu jsou myslivci podřízení a kdo je kontroluje
Myslivost je řízena zákonem č. 449/2001 Sb. a jeho prová-

děcími vyhláškami. Dodržování zákona kontroluje státní správa 
a osoby se statutem veřejného činitele. K výkonu práva myslivosti 
je oprávněn jen ten, kdo složil předepsanou zkoušku a je držitelem 
loveckého lístku, zbrojního průkazu, povolenky k lovu a má platné 
zákonné pojištění.

Myslivost není jen zábavou bohatých lidí
Je dostupná každému, kdo splní uvedené zákonné podmínky.

Co jsou trofeje a jaký mají smysl
Trofej je pro myslivce upomínka na lov, estetický doplněk inte-

riéru bytu, pro myslivecké odborníky, zoology a vědce je to cenný 

biologický materiál a pro myslivce nemá cenu finanční, má cenu 
osobního zážitku a cenu chovatelskou.

Kolik zvěře v krajině mohou myslivci chovat
Myslivci o zvěř pečují ne proto, aby mohli více střílet, nýbrž pro-

to, aby zachovali v měnící se krajině všechny druhy zvěře. Myslivci 
nenechávají zvěř záměrně přemnožit a tím udržují normované sta-
vy podle platných zákonů a vyhlášek.. Pečují o zvěř a také o volně 
žijící živočichy, kteří nejsou předmětem lovu. Myslivci mají zájem 
o vytvoření a udržení ekologické rovnováhy v krajině.

Kolik zvěře mohou myslivci lovit
Myslivci mohou lovit jen tolik, kolik jim umožní plán lovu kont-

rolovaný státní správou. Řádně zpracovaný plán lovu zajišťuje, aby 
myslivci nelovili víc, než je třeba a ne méně, než je nutné.

Jaký vztah má myslivost k ochraně přírody
Myslivci jsou historicky prvními ochránci přírody a spolupracu-

jí s Ministerstvem životního prostředí. Kontrolují práci v honitbách 
a zlepšují životní prostředí i mnoho druhů živočichů, kteří nepatří 
do výčtu zvěře.

Jaký užitek má myslivost pro myslivce
Myslivci mají minimální hmotné požitky z lovu zvěře. Odměnou 

za práci a jiné náklady je radost z lovu, pobytu v přírodě a případně 
trofej. Náklady na výkon myslivosti vysoce překračují penězi měři-
telný užitek z lovu.

Jaký mají smysl a hodnotu myslivecké tradice
Myslivecké tradice jsou součástí naší evropské kultury a zakot-

vují do výkonů práva myslivosti praktické úkony. Myslivecké tradice 
kultivují výkon práva myslivosti po etické stránce. Široká občanská 
veřejnost má silně vžité tradiční myslivecké pokrmy, nápoje, sym-
boly a písničky.

Jaký užitek poskytuje myslivost celé společnosti
Myslivci pomáhají státní správě aktivně chránit krajinu s původ-

ní flórou a faunou. Myslivost má pro občany vysokou kulturní hod-
notu a je inspirací umělců.

Nic a nikdo není dokonalý
V každé lidské činnosti se setkáváme se selháním jedinců. 

Myslivci mají zájem přestupky proti ochraně přírody a myslivosti 
přísně trestat. Usilují o možnost své členy trestat nezávisle na jus-
tici. Cílem je vychovat odborně fundované členy s patřičnou mysli-
veckou morálkou a právním vědomím.

• tento článek byl převzat z časopisu Myslivost
 Petr Dunat

  jednatel MS Hubert Vratimov, o.s.

Zamyšlení

STANE SE PÁTÝ ROČNÍK ŘEPIŠŤSKÉHO 
KRMÁŠE TRADICÍ?

Za 11 let oslaví Řepiště své 750tileté narozeniny, řadí se tedy 
mezi ty nejstarší obce v širokém okolí.

Obec s tak dlouhou historií je ale dost chudobná na tradice. 
V minulosti zde bývaly Ovocnářské a Chovatelské výstavy i veřejná 
cvičení, kterým předcházela celoroční dřina na nářadích v sálech 
u Maně a Škopka. Tato činnost se dodnes zachovala ve formě 
ryze ženského aerobiku, byly zde organizovány dožínky i tak zvané 
výlety různých organizací a spolků. 

Dnes je doba trochu jiná. Přibyla řada sportů. Do popředí se 
prosadila na dobré úrovni hraná kopaná, na novém venkovním 
sportovišti, které je hojně navštěvováno, se zde díky iniciativám spor-
tovně založené nejen mládeže odehrávají různá sportovní klání. 

Mrzí nás ale, že nám zde schází nějaká typicky řepišťská tra-
dice. 

Myslíme si, že Řepišťský krmáš  a s ním spojena soutěž o nej-
lepší pálenku (koláč, největší řepu, nebo nejkrásnější zahradu), by 
se touto tradicí mohly stát.

Je ale otázkou, kolik občanů se do organizace těchto soutěží 
bude ochotno zapojit. Uvítáme všechny, kteří se rozhodnou přiložit 
ruku k dílu nebo přispět radou či nápadem.

 Za krmášový výbor Vlastibor Konečný (723246118)



Mladí hasiči informují
Dovolte nám abychom Vás seznámili s výsledky okrskových 

soutěží, které absolvujeme  s okolními sbory : Vratimovem, Horní-
mi Datyněmi, Václavovicemi, Šenovem a Radvanicemi.

 14.3.09 jsme byli v Šenově, kde jsme závodili ve štafetě pož.
dvojic a v pož.útoku na sucho. Starší i mladší družstvo se umístili 
na 3. místě z asi 10 družstev.

O týden později jsme soutěžili v Horních Datyních v uzlové 
a hadicové štafetě. Mladší získali 3.místo a starší 2.místo ze 
7 družstev.

4.4.09 se konal ve Václavovicích požární dvojboj. Opět starší 
skončili na 2.místě ze 7.družstev a mladší si přivezli 1.místo.

19.4.09 byla soutěž u nás v Řepištích ve štafetě 4x60m. 
Mladší obhájili 2.místo z 10 družstev a starší se umístili z 9 družs-
tev na 6.místě.

Ve Vratimově 7.5.09 proběhla soutěž v požárním útoku s vo-
dou. Do mladšího družstva jsme postavili už i ty nejmenší, takže 
pro tyto mladé hasiče byla výhra už to, že si mohli zasoutěžit 
v této nejoblíbenější disciplíně. I když naše děti předvedly pěkný 
výkon při tomto útoku, nakonec obsadili 2.místo ze dvou mlad-
ších družstev. Starší kategorie se umístila na 3.místě z celkového 
počtu 5 družstev. Ze všech výše zmíněných okrskových soutěží 
jsme si přivezli krásné poháry, ze kterých mají mladí hasiči i jejich 
vedoucí radost.

První den v měsíci květnu patřil tradičně cyklistickému svátku 
pořádanému sborem dobrovolných hasičů Řepiště, tzv. hasičské 
galusce. 

V neděli 3.5.09 jsme byli na slavnostní mši k 85. výročí 
založení našeho hasičského sboru a potom jsme šli položit kytič-
ku do kapličky sv. Floriána.

Také máme za sebou okresní kolo hry PLAMEN. Soutěží se 
v disciplínách: závod požární všestrannosti, uzlová a hadicová 
štafeta, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, 
a požární útok. Po celkovém vyhodnocení jsme se umístili na 
10 místě z 28 družstev starší kategorie. Závěr školního roku jsme 
ukončili nejen zkouškami  specialista - zdravotník, ale také jsme 
opékali párky a přespali jsme v hasičárně.

 Pavla Polachová

Projekt Křížem krážem Slezskou bránou
Žáci 3. a 5. ročníku naší školy se aktivně zapojili do projektu 

Křížem krážem Slezskou bránou, který zaštiťuje DDM Vratimov, 
a také pan starosta Kožušník, který má velký podíl na organizaci 
a průběh projektu. 

Co konkrétně naši žáci vytvořili? Žáci ve 3. ročníku konzul-
tovali s rodiči a našli různé materiály, které nám přiblížily zají-
mavá místa, můžeme říci i historická místa v Řepištích a blízkém 
okolí. Také se ptali prarodičů, která místa kdysi navštěvovali, jak 
vypadaly Řepiště za války. Na straně žáků byla ochota vytvářet 
rozhovory a pamětníci zase rádi poskytli zkušenosti a vědomosti 
ze svého soukromého života.

Žáci 5. ročníku rádi pracují s počítačovou techniku, připravo-
vali si tedy referáty k významným místům obce. Pod vedením paní 
učitelky Bednářové vytvořili webové stránky přímo k projektu. 
(www.expedice-repiste.websnadno.cz). Dále paní vychovatelka 
a učitelé zorganizovali setkání pamětnic s žáky 5. ročníku. Byla 
to velmi vydařená aktivita babiček v pokročilém věku, také žáci 
měli dobře připravené otázky, které směřovaly k osobnostem, 
které žily v Řepištích a samozřejmě také pro obec hodně udě-
laly. Paní vychovatelka Adamusová zapůjčila vybraným žákům 
kameru a ti natočili významná a pěkná místa v obci. Současně 
žáci 3. a 5. ročníku vytvářejí výtvarnou dokumentaci k projektu. 
Práci žáků už natáčel pan kameraman z DDM se spoluautorka-
mi projektu. Žáci 5. ročníku udělali  i prezentaci v počítačovém 
programu o místech v Řepištích (kostel, bývalá škola i cihel-
na,…)

Aktivita našich žáků nás těší a děkujeme i rodičům za pod-
poru v projektu.

 Mgr. Martina Pavlosková, 
pedagog ZŠ Řepiště

Dárci krve – Zlatá medaile
Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof. 

MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpří-
spěvkových odběrů. Mezi vyznamenanými je paní Kočíbová 
Hana, která zlatou medaili převzala 1.června 2009 na Magistrátu 
města Ostravy. 

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

 Jaroslava Bezecná

Na žádost pana R.T. zveřejňujeme rozhodnutí krajského sou-
du k incidentu u železniční trati v Řepištích, kvůli kterému pan 
R.T.  čelil obžalobě z loupeže. Pan R.T.  uspěl u krajského soudu 
s odvoláním a byl zproštěn od obžaloby okresního státního zastu-
pitelství, neboť nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž byl 
stíhán.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
pořádá výstavu s názvem Křížková výšivka Marcely Cabá-

kové, která potrvá od 28. srpna do 25. září 2009.
Ke zhlédnutí bude vždy v půjčovních dnech knihovny, a to 

v úterý od 10-12 a od 13-17 hod. a v pátek od 9-12 a od 13-
15,30 hod.

Jste srdečně zváni. 

* * *
Navštívit můžete i nové webové stránky knihovny

www.knihovna-repiste.cz

* * *
Knihovna v době prázdnin uzavřena z důvodu čerpání dovo-

lené od 4.8.2009 do 14.8.2009. 
Marika Zajíčková

* * *
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ připravila pro děti od 6 do 10 let 

(v rámci řepišťského KRMÁŠE) na sobotu 12. září od 15,00 do 
18,00 hodin  zábavné soutěžní odpoledne nazvané HRAJEME 
SI S BARYKEM (na námět knih Františka NEPILA).

 Těšíme se na Vás



Vyhodnocení volejbalového turnaje

 PUSTKOVEC    FRÝDEK 1 VÁCLAVOVICE  FRÝDEK 2   FRÝDEK 3   ŘEPIŠTĚ 1   FRÝDEK 4   ŘEPIŠTĚ 2   UMÍSTĚNÍ

PUSTKOVEC   2:1 2:0 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 2.

FRÝDEK 1 1:2   2:0 1:2 2:0 1:2 2:0 0:2 5.

VÁCLAVOVICE 0:2 0:2   0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 7.

FRÝDEK 2 2:1 2:1 2:0   2:0 2:0 2:0 2:1 1.

FRÝDEK 3 0:2 0:2 2:0 0:2   0:2 0:2 0:2 7.

ŘEPIŠTĚ 1 0:2 2:1 2:0 0:2 2:0   2:0 2:0 3.

FRÝDEK 4 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2   0:2 6.

ŘEPIŠTĚ 2 1:2 2:0 2:0 1:2 2:0 0:2 2:0   4.

ŘEPIŠTĚ 1 - Vladimír Musálek, Roman Polach, Polach René 
ŘEPIŠTĚ 2 - Děcký Miroslav, Bártl Stanislav, Mindek Ivo, Krasula Radovan

90 let výročí založení TJ Řepiště
V tomto roce si řepišťská tělovýchovná jednota připomíná 

90 let od svého vzniku. V rámci tohoto výročí proběhl v sobotu 
27. června v areálu TJ den nabitý sportovními kláními. Už od rána 
se utkali nohejbalisté se svými frýdeckými soupeři. Na fotbalovém 
hřišti se postupně vystřídaly všechny kategorie fotbalistů – jako 
první vyzvali své soupeře z Václavovic hráči  přípravky, po nich 
nastoupili dorostenci proti vrstevníkům z Lískovce. Na tato utkání 
navázaly „Staré gardy“ Řepišť a Sedlišť. Vyvrcholením sportovního 
dne bylo utkání mužů Řepišť proti „Staré gardě“ Vítkovic. Zpest-
řením mezi fotbalovými zápasy bylo vystoupení skupiny vratimov-
ských mažoretek ZikZak a ukázka výcviku služebního psa Policie 
ČR. 

V tento slavnostní den byli pozváni i bývalí předsedové TJ 
– pánové Josef Venglář, Oldřich Polach a Václav Jiřík, kterým za 
jejich dlouholetou obětavou práci poděkovali současný předseda 
TJ pan Mgr. Zdeněk Chyba a místostarostka naší obce Jarosla-
va Bezecná. Na závěr dne byla naplánována diskotéka, bohužel 
nám nepřálo počasí. Přesto se tohoto slavnostního sportovního 
dne zúčastnila spousta diváků a v kasičce určené na dobrovol-
ný příspěvek se nasbíralo 4976 korun. Zmíněnou finanční částku 
zároveň s materiální pomocí předali osobně dne 3.7. předseda TJ 
Z.Chyba a paní místostarostka J.Bezecná zástupcům TJ Slavoj 
a obce Jeseník nad Odrou. Tato obec byla postižena při letošních 
záplavách.

Kateřina Oslejšková

Rozpis muži „B“ - podzim 2009

kolo      

2. Ne     16.8.2009 17:00 Řepiště - Lučina

3. So     22.8.2009 17:00 Kunčice p.O. - Řepiště

4. Ne     30.8.2009 17:00 Řepiště - Kozlovice B

5. Ne       6.9.2009 10:15 Oldřichovice B - Řepiště

6. Ne     13.9.2009 16:30 Řepiště - Staříč B

7. So     19.9.2009 16:00 Vojkovice - Řepiště

8. Ne     27.9.2009 16:00 Řepiště - Smilovice B

9. Ne     4.10.2009 15:30 Paskov - Řepiště

10. Ne   volno - Řepiště

11. Ne   18.10.2009 15:00 Řepiště - Pržno

12. Ne   25.10.2009 14:30 Nošovice - Řepiště

1. St    28.10.2009 14:30 Milíkov - Řepiště

13. Ne     1.11.2009 14:30 Řepiště - Janovice B

Rozpis dorost - podzim 2009

kolo      

  2. So     15.8.2009 14:45 Řepiště - Dobrá

  3. So     22.8.2009  14:45 Frýdlant - Řepiště

  4. So     29.8.2009 14:45 Řepiště - Oldřichovice

  5. So       5.9.2009 14:15 Baška - Řepiště

  6. So     12.9.2009 14:15 Řepiště - Sedliště

  7. Ne     20.9.2009 13:30 Bukovec - Řepiště

  8. So     26.9.2009 13:45 Řepiště - Václavovice

  9. Ne     4.10.2009 13:15 Písek - Řepiště

10. So   10.10.2009 13:15 Mosty - Řepiště

11. So   17.10.2009 12:45 Řepiště - Nýdek

12. So   24.10.2009 14:30 Dobratice - Řepiště

  1. St    28.10.2009 14:30 Smilovice - Řepiště

13. So   31.10.2009 12:15 Řepiště - Hnojník

Rozpis muži „A“ - podzim 2009

kolo      

  2. So     15.8.2009 17:00 Řepiště - Hukvaldy

  3. So     22.8.2009 17:00 Frýdlant B - Řepiště

  4. So     29.8.2009 17:00 Řepiště - Palkovice

  5. So       5.9.2009 16:30 Baška - Řepiště

  6. So     12.9.2009 16:30 Řepiště - Dobratice

  7. Ne     20.9.2009 16:00 Bukovec - Řepiště

  8. So     26.9.2009 16:00 Řepiště - Václavovice

  9. Ne     4.10.2009 15:30 Písek - Řepiště

10. Ne   11.10.2009 15:30 Metylovice - Řepiště

11. So   17.10.2009 15:00 Řepiště - Fotbal F-M B

12. So   24.10.2009 14:30 Tošanovice - Řepiště

  1. St    28.10.2009 14:30 Ostravice - Řepiště

13. So   31.10.2009 14:30 Řepiště - Návsí



STOLAŘSTVÍ –TRUHLÁŘSTVÍ                     

Michal Novák 
- atypická výroba na přání                                  

• kuchyně, postele, dveře
• montáž palubek  
• zahradní nábytek, schody 
• pokládka podlah  

TESAŘSTVÍ - altány, pergoly, ploty 

E-mail: mntruhlarstvi@centrum.cz                      
Tel.: 732 586 776          www.mndesign.ic.cz 

* * * N A Š I  J U B I L A N T I * * *
DUBEN   
Holmanová Libuše
Janík Oldřich 
Žižka Jiří 
Krasula Drahomír
Suchánec Štefán 
Michenková Hedvika
Mráz Jaroslav 
Kožušník Jan 
 

ČERVEN   
Sládeček Bohumil
Skybíková Anna
Valas Ivan
Bednář Radomír
Adamus Jaromír
Hrdá Marie
Koniarzová Alena
Pavlas Miroslav
Konečná Bohumíra
Peterek Jiří
Golík Jindřich
Gombala Daniel
Petrová Marta

             Blahopřejeme

Narodili se:
Šimon Dvořák, Jan Przybyla, Jakub Staníček, 
Adéla Popelářová, Štěpán Smetana, Adam Holek, 
Eva Adamusová, Dominik Kraninger, Ondřej Kukučka, 
Jan Šťastný, Klára Venglářová, Natálie Garelová

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Hrbáček Pavel, Pavloková Žofie,

Garnol Jaroslav, Ručka František,

Barák Jiří

ČERVENEC  
Adamus Vladimír
Mucha Miroslav 
Křístek Josef 
Kuchař Bohumil 
Musálková Věra 
Oslejšek Eduard 
Krasulová Marie 
Vais Josef 
Moravcová Libuše
Čtveráček Miroslav
Bielčíková Jiřina 
Michenková Anna
Jiříková Anna
Martiňák Jan
Dostálová Jana
Baláčová Vilemína
Janota Bohuslav

SRPEN   
Madusioková Marie
Kaloč Jiří  
Valas Miroslav  
Nožička Bohuslav
Děcká Helena  
Supík Václav  
Šnajdrová Ludmila
Micherdzinski Ludvík
Adamusová Božena
Nožička BohuslavKVĚTEN   

Novák Zdeněk  
Guřanová Ludmila 
Kusáková Eva  
Žižková Lenka  
Skulinová Iva  
Kaločová Štěpánka 
Hrdá Žofie  
Zárubová Eliška  
Pastrňáková Marie            
Grossmannová Bronislava
 

ZÁŘÍ   
Morbicer Karel
Sedláčková Věra 
Bednář Břetislav
Kubala Václav
Kostelná Marie
Maljkovićová Pavla
Kubalová Marie
Hruška Jaromír
Třinecká Kateřina
Škurková Věra
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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

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
HROMOSVODŮ A SPOTŘEBIČŮ

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště

tel.: 558 671 919, 736 602 647

Sběrna chemické čistírny a čištění peří
  

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

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

HOSTINEC „U JARMILKY“
•  teplá kuchyně
•  menu 63,-
•  nová letní zahrada
•  možnost pořádání rodinných oslav, 
    svatby, smuteční hostiny

kontakt tel.: 739 125 232
email: hostinecujarmilky@seznam.cz
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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

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.: 605 119 538 nebo 558 671 846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

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

Vinotéka DŽBÁN
Suterén nákupního centra Vratimov

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

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

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

Srdečně zveme k návštěvě a ochutnávce.

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

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

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

Pak volejte 774 907 588

KOUPÍME 
pozemek nebo rodinný dům 
v Řepištích a okolí, možno 

i k rekonstrukci.

Cenu respektujeme, solidní jednání.

KONTAKT: 

777 822 942
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Vážení občané obce Řepiště,
oznamujeme Vám, že pohřební služba města Vratimova  obno-

vila v plném rozsahu svou činnost a nabízí Vám komplexní služby, 
které jsou prováděny na vysoké profesionální a společenské úrov-
ni. 

Postup při úmrtí
Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Nejdříve zavolejte lékaře: tel.:155 
Přivolaný lékař ohledá zemřelého a vystaví  LIST O PROHLÍD-

CE ZEMŘELÉHO. Po této prohlídce, odvoz zemřelého provede na 
zavolání naše pohotovostní služba VRATIMOV tel.: 596 732 164.  
Mimo úřední hodiny je možné také přímo zavolat osádce vozidla  
tel.: 603 448 981. Další služby budou provedeny na základě Vaší 
objednávky s pohřební službou. 

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?
Stejně  jako při úmrtí v bytě,  musí být přivolán lékař k ohledání 

zemřelého. Pokud  není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz 
a dočasné uložení LÉKAŘ nebo POLICIE, která také rodinu infor-
muje.

Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky 
s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech 
soustředěné péče?

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení 
zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuz-
ným úmrtí např. telegramem. Další služby budou provedeny na 
základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak objednat pohřeb a další služby?
Výběru pohřební služby pro zajištění posledního rozloučení 

věnujte zvýšenou pozornost. Rozhodování záleží jen na Vašem 
uvážení, a to bez ohledu  kde došlo k úmrtí a kdo již případně 
zemřelého odvezl. Kvalita poskytovaných služeb se může značně 
lišit a nemusí tak odpovídat Vašim požadavkům.

Objednat pohřeb a další služby je možné v naši sjedná-
vací kanceláři.

Doklady k vyřízení pohřbu:
- při vyřizování pohřbu manžel-ka, ODDACÍ LIST
- platný OP objednavatele
- platný OP nebo RODNÝ LIST zemřelého
- oděv pro zemřelého a popřípadě fotografii pro použití 

 například na parte
- při vyřizování pohřbu potomky zemřelého (syn, dcera) 

 RODNÝ LIST

PROVOZNÍ DOBA POHŘEBNÍ SLUŽBY VRATIMOV sídlící 
v Domě služeb na ulici Strmá 7:

Po 8.00 – 11.30   12.30 – 16.00 hodin
Út 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 hodin
St 8.00 – 11.30   12.30 – 16.00 hodin
Čt 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 hodin
Pá 8.00 – 11.30   12.30 – 15.00 hodin

Dispečink nepřetržitě telefon:  603 448 981, 596 732 164

„Tak jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou těmi 
nejpřirozenějšími věcmi v našem žití.“

Jan Vavrečka
jednatel společnosti Vratimovské služby spol.s r.o.

POHŘEBNÍ SLUŽBA VRATIMOV
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BeneFIT
živ. a úrazové pojištění u GENERALI
PRVNÍ  Úrazové a Živ. pojištění v ČR, 
kdy se klientovi vrací ČÁST 
POJISTNÉHO ZPĚT - ve výši 10 - 25 % !
-   Možno pojistit na smlouvě 1 až 8 osob (dítě, dospělý, senior)
-   Sleva až 35% z poj. každé pojištěné osoby
-   Sleva až 30 % z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob
-   Výplata dvojnásobného plnění v případě smrti úrazem 
    v důsledku autonehody!
-   Výplata dvojnásobku poj. částky denního odškodného za 
 hospitalizaci po úraze
-   Výplata pětinásobku poj. částky trvalých následků při100% 
 stupni invalidity
-   „Nulová“ přirážka i pro registrované sportovce
-   Možno poj. trvalé následky, den. odškodné, hospitalizaci

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

Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.

Informace na uvedené adrese nebo telefonu

Autoškola ANVAMI 

Musálek Václav

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

Možný způsob napojení s nádrží. Nádrž nutná při malém 
množství vody v topném okruhu /potrubí z plastu a mědi/. 
Bezplatně přijedeme a vyřešíme zapojení TČ do systému 
topení. Zprovoznění během 2 dnů, bez vrtů, bez nároků na 
další stavby. Kompresory Mitsubischi nebo Sanyo scrol. Topí 
při venk. teplotě -15°C a ohřev vody až na 60°C. Ceny TČ - 
9,5 Kw - 42 000,- Kč, 13,5 Kw - 61 000,- Kč, 19,5 Kw - 72 000,- 
Kč. TČ vzduch - vzduch do dílen, skladů provozoven, garáží 
apod. výkonu 2,5 - 5,6 Kw  s funkcí klimatizace a odvlhčování 
v ceně 30 000,- Kč i s montáží.

Nádrže Vám dodáme ve skladbě dle dohody - počet 
a výkon el. vložek,výměníky pro solár nebo předehřev TÚV 
v cenách od 7 760,- Kč. Nádrže možno i z nerezi. Nabízíme 
i záložní NZ pro oběhové čerpadla, plynové kotle, nouzové 
osvětlení s napojením na automobilový akumulátor od 300 W 
v ceně od 2 500,- Kč.

Více na www.niber.cz, 
tel. 725 610 013, 558 110 053, 

e-mail.: niber@seznam.cz 
Nádražní 811, Paskov

Tepelná čerpadla vzduch – voda, okna 
a dveře od fa. Niber Viktoria Paskov

Technické služby 
ve Frýdku-Místku Vám nabízí:

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

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

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

Neváhejte a kontaktujte nás!

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

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

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!
Akce VENKOV platí nadále - sleva 20% a BONUS!
Příklady cen:    základní cena    s max. bonusem 45 %
Do 1000 ccm      2800,- 1540,-
1001-1350 ccm         3600,- 1980,-
1351-1850 ccm         5280,-         2904,-
1851-2500 ccm         8320,-              4576,-
nad 2500 cmm        12240,-             6732,-

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

Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ, pro Vás i Vaše děti
(FAMILY, LVÍČEK, CLEVER INVEST, PENZIJNÍ 
POJ. - NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ ZA R. 2007 - 4,1 %!!
u jedné z největších světových pojišťoven, která 
působí na našem území od r.1832…
-  Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna kapitá/
   lově nejsilnější poj. v Evropě!!
-  V r. 2007 koupila GENERALI majoritní podíl 51%
   České pojišťovny (Od PPF fondu P. Kellnera..)
-  Možnost uzavření stav. spoř. u RAIFFEISEN stav. 
   spořitelny!

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

„Na Rakovci pivečko si pánové dají a dámy 
si kosmetické služby vychutnají“
Provozní doba dle objednávek ve dnech:
Po: 16.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Út: 14.00 - 20.00 hod. - masáže
St: 14.00 - 20.00 hod. - masáže
Čt: 16.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Pá: 14.00 - 20.00 hod. - masáže

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 •

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

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31  Řepiště • Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: repiste@applet.cz 
Grafická úprava, sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter



 Fotografie 
 z volejbalového turnaje 
 „O Pohár Medarda“

Zahájení turnaje

... je potřeba 
se rozehřát

... v zápalu hry



OBEC SEDLIŠTĚ společně s Restaurací LAŠSKÁ JIZBA

pořádají druhý ročník 

LAŠSKÝCH SLAVNOSTÍ, 

které se uskuteční v sobotu 5. 9. 2009 od 15. 30 hodin na Bezručově vyhlídce

PROGRAMEM PROVEDE ZDENĚK KRULIKOVSKÝ
 
      Program:   •  LAŠSKÁ DECHOVKA Z HAVÍŘOVA BRONISLAVA  PALOWSKÉHO
     •  ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VRATIMOV
     •  NÁRODOPISNÝ SOUBOR „PILKY“ ZE LHOTKY S CIMBÁLOVOU MUZIKOU 
        Z KOZLOVIC 
     •  OSTRAVIČKA - FOLKLÓRNÍ SOUBOR
     •  WIND - FOLKOVÁ SKUPINA
     •  SKUPINA „FLASH“ JIŘÍHO TESAŘÍKA

1. místo mužstvo Paskova 2. místo Řepiště - Stálice

3. místo Řepiště - Guláš „bramboroví“ Ležáci




