
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vážení spoluobčané,  

ani jsme si to nestačili uvědomit, jak rychle se nám opět přiblížil 
konec roku - tentokrát 2009 a s ním i tolik očekávané dny sváteční - 
Vánoce a Nový rok a každý po svém budeme opět vnímat kouzelnou 
sváteční atmosféru. 

Konec každého roku bývá obdobím hodnocení a bilancování. 
Jsme přesvědčeni o tom, že  uplynulý rok můžeme v naší obci pova-
žovat za rok úspěšný. Podařilo se zde mnoho dobré a prospěšné prá-
ce a na tváři naší krásné obce je to také znát. Připomenout stačí snad 
jen zrekonstruované budovy základní a mateřské školy, altán na za-
hradě školky, jabloňovou alej na ulici Zemědělská. 

Velice rádi bychom  poděkovali Vám všem, kteří jste se na této 
práci a rozkvětu obce spolupodíleli. Zároveň bychom chtěli vyslovit 
přání, aby se nám všem v Řepištích i v roce příštím dařilo alespoň tak 
dobře, jako v tom letošním. 

Dovolte, abychom Vám všem, občanům obce Řepiště, popřáli 
krásné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, osobního  
i rodinného štěstí, vzájemné úcty a pohody v blížícím se roce 2010. 

 
Rostislav Kožušník, starosta  

a Jaroslava Bezecná, místostarostka 

 
 

Děkujeme panu Zdeňku Šodkovi za krásný vánoční strom, který zdobí prostranství před obecním úřadem. 
 
 
K VÁNOCŮM 

 

Přátelé! Když budete číst tento můj pozdrav, tak Váš adventní 
věnec bude zřejmě rozzářen světlem všech svíček, doma bude uklize-
no, kuchyní se bude linout kouzelná vůně cukroví a svátečního pečiva, 
ve vaně bude vládnout kapr a někdo už možná bude mít dokonce vy-
zdobený a osvětlený stromeček. Tyto a ještě mnoho jiných, dobře nám 
známých zvyklostí, všem jasně sdělují, že Vánoce jsou tady! Je samo-

zřejmé, že nejen děti, ale také my, dospělí, se těšíme na Boží Hod. 
Každý po svém. U dětí je to jednoduché a samozřejmé. Ony vědí, že 
přijde Ježíšek a jako obvykle jim hojně nadělí ze své štědré ruky. A na 
co se těšíme my dospělí? To už není tak jednoduchá otázka. Když pu-
tuji v těchto adventních dnech naší obci, pozorujíc chování lidí, jak se 
tváří, o čem se baví, pořád hledám odpověď na otázku, jaké budou ty 
letošní Vánoce? Kolem nás řádí ekonomická krize a mnozí nemají 
téměř žádnou jistotu, jaký bude jejich zítřek a zítřek jejich rodin. Roz-



  

poutala se pandemie chřipky a některé děsí stoupající počet nemoc-
ných, a také číslo obětí, které si už tato nemoc v naší vlasti vyžádala. 
Jsou mezi námi i takoví, kteří trpí pocitem únavy, vyprahlosti, deprese, 
nespokojenosti s tímto světem. Mnohé také trápí rodinné problémy,  
a těch je spousta. Do tohoto výčtu můžeme přidat i nejasnosti v otáz-
kách víry a potíže při praktikování náboženství. Ano, možná to zní 
trošku zoufale, ale uznejte sami, že v poslední době projevy autentické 
radosti, upřímný úsměv, a dokonce i smysl pro humor, mizí někde pod 
povrchem kruté reality našeho života. Ovšem i do takového světa při-
chází o Vánocích Bůh v podobě dítěte. On nemá strach z toho, že se 
mu nedostane chleba, On sám se stal chlebem. On se nebojí toho, že 
se nakazí tou či jinou nemocí, On uzdravoval a skrze svou Církev stále 
uzdravuje ty, kteří uzdraveni být chtějí. On se neleká toho, že bude 
unavený a znechucený, protože Jeho cílem a motivací je záchrana 
každého člověka. On se rodí v rodině, aby dal najevo, že takové spo-
lečenství je přirozeným prostředím pro každého z nás, protože se zde 
učíme být člověkem, nikoli sobcem. On se neděsí toho, že svět a lidé 
Ho opustí a zradí, protože se rodí, aby nabídnul sebe sama a své přá-
telství všem „lidem dobré vůle“. Celý smysl těchto Svátků, celé té ná-
ročné přípravy a všech tradic s nimi spojených, spočívá v tom, aby-
chom si povšimli Toho, pro koho to všechno děláme, a abychom 
s Ním začali konečně a skutečně komunikovat. On nám i dnes má co 

říct, má nám co nabídnout... Nebylo by dobré přistoupit k Němu jako 
rodiče a hosté v jednom příběhu, který jsem kdysi jako dítě slyšel na 
půlnoční. Jedněm manželům se narodilo dítě. Byli to spíš nemajetní  
lidé a bydleli jen v maličké světnici. Narození potomka bylo pro ně vel-
kou radostí, proto po křtinách v kostele pozvali k sobě své příbuzné  
a známé. Jelikož v místnosti bylo málo místa a nešlo rozložit stůl, ko-
neckonců ten tam asi ani nebyl, pokládali hosté své talíře a hostitelé 
jídlo všude možně, také do postýlky novorozeňátka. Hostina trvala už 
dobrých pár hodin, když se někdo zeptal: „A kde je vlastně miminko?“. 
Všichni ztuhli, zvážněli, znejistěli a začali intenzivně hledat přece je-
nom hlavního hrdinu této křestní oslavy. Po nějaké době našli dítě.  
V posledním okamžiku je někdo vyhrabal zpod haldy nádobí a jídla. 
Málem by se uškrtilo! Přeji Vám všem, milí čtenáři, aby Vám letošní 
Vánoce dovolily znovu objevit Toho, jehož den narození slavíme.  
A nechť On nám nadělí vše, co potřebujeme a v takové míře, aby nám 
to neuškodilo, ale otevřelo náš život pro krásu stvoření.  

Na konci tohoto roku chci také poděkovat za všechnu pomoc, 
spolupráci, pochopení a vytváření dobrých vztahů v naší farnosti  
a v obci. Ať je tomu tak i v novém roce 2010. Těším se na každé se-
tkání s Vámi, ať už v kostele nebo mimo něj a ještě jednou pozdravuji 
všechny.  

Váš P. Mgr. Adrian Wykręt, farář 
 
 

VÁNOCE 2009 - POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB: 
 

Čtvrtek 24.12.2009 

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ 
„Půlnoční“- Vratimov 

20.30 
 

Pátek 25.12.09 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
(účinkuje náš Svatomichaelský pěvecký sbor) 

09.45 - Vratimov, 10.45 - Řepiště 
 

Sobota 26.12.09 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
09.15 - Vratimov, 10.45 - Řepiště 

 

Neděle 27.12.09 

SVÁTEK SV. RODINY 

(obnova manželských slibů)  
09.15 – Vratimov, 10.45 - Řepiště 

 
Čtvrtek 31.12.09 

PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK  

16.00 Vratimov 
 

Pátek 01.01.10 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

09.15 - Vratimov, 10.45 - Řepiště

 
 

Vánoční koncert 
 

Kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem Řepiště 
si vás dovolují pozvat na vánoční koncert 

Akademického pěveckého sboru VŠB - TUO 
pod vedením sbormistra pana Jana Mlčocha 

 

v sobotu 26. prosince 2009 v 17:00 hod. v kostele 
sv. archanděla Michaela v Řepištích. 

 
Na programu bude výběr z vánočních a duchovních písní. 

Během koncertu také vystoupí místní nově založený Svatomichaelský pěvecký sbor  
pod vedením Mgr. Hany Kukučkové.  

Vstupné dobrovolné 
 



  

 
Dne 23.12.2009 budou úřední hodiny na Obecním úřadě v Řepištích od 7.00 do 13.00 hod. a 31.12.2009 bude obecní úřad uzavřen. 

 
 

Od 15.12.2009 – 19.1.2010  knihovna v Řepištích prezentuje nově vydanou knihu „Slovo jako zrno“ o životě a díle básníka  
a spisovatele Bohumila Pavloka. Knihu je možno si v naší knihovně prohlédnout a zakoupit.   

        Marika Zajíčková, knihovnice 

 
 
Plesová sezona v Řepištích 
 

Sobota 23. ledna 2010 – ples Sboru dobrovolných hasičů 
Řepiště – sál restaurace U Maně – začátek ve 20 hod., hudba, tanec,  
občerstvení, tombola, přijďte se s námi pobavit a „uhasit“ žízeň. 

Sobota 13. února 2010 – Country ples TJ Řepiště - restaura-
ce U Maně – začátek ve 20 hod., hudba, tanec, občerstvení, tombola,  
srdečně všechny zveme, kovbojové a honáci vítáni. 

 
 
Poplatek za psa 

 

Povinnost zaplatit poplatek mají držitele psů za psy starší 3 mě-
síců v termínu do 31. března 2010. 

Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních po-
platcích č. 1/2003 jsou sazby poplatku následující: 80,- Kč za jed- 

noho psa a 500,- Kč za druhého a každého dalšího téhož držitele, 
v obecních bytech za jednoho psa 800,- Kč a 1500,- Kč za druhého  
a každého dalšího téhož držitele.  

Poplatek je možno uhradit na Obecním úřadě v Řepištích nebo 
na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést číslo popis-
né domu. 

 
     

Poplatek za komunální odpad pro rok 2010 
 

Na rok 2010 se poplatek za svoz komunálního odpadu nezvyšuje. 
Poplatek je možno zaplatit od 4.1.2010 osobně na obecním úřadě nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s.,  
č. ú. 1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné domu / 2010. 

 

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok 

Frekvence obsluhy sběrných nádob Objem 
sběrné nádoby  

(litry) 1 x 14 dní 1 x 7 dní 1 x 14 dní léto 
1 x 7 dní zima* 

1 x 7 dní zima* 

70 1179,- 2018,- --- --- 

110 1447,- 2471,- 2045,- 1608,- 

 
* zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců 

 
 
Oznámení o změně ceny vodného 
 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stoč-
ného s účinností od 1.1.2010 takto: 

Voda pitná   27,91 Kč/m3 30,70 Kč/m3   
(vodné)  (bez DPH) (vč. 10% DPH) 

 
 
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním 

odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postu-
pováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodava-
telem. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

 
 

Termíny svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků jsou: 
 

Pátek 25. prosince 2009, sobota 2. ledna 2010. 
V sobotu 2.ledna 2010 a v pátek 8.ledna 2010 se svážejí všechny popelové nádoby (týdenní i čtrnáctidenní). 

 
  



  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 

Od 1. 1. 2010 do 14.1.2010  se uskuteční na frýdecko-místecku 
již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Frýdek-Místek. Stovky 
malých koledníků v bílých hábitech s korunkami na hlavě a posvěce-
nou křídou budou obcházet od dveří ke dveřím a roznášet poselství 
lásky a radosti. Jak rozeznat koledníka, který ve svém volném čase 
obchází v mraze i plískanici lidi dobré vůle a přispívá tím všem potřeb-
ným v naší oblasti:  
1. Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem  

a číslem pokladničky, do které vybírají. 
2. Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, kte-

rý je vedoucí povinen na požádání předložit. 
3. Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razít-

kem městského nebo obecního úřadu podle oblasti, kterou ko-
ledníci obcházejí.  
 
Charita Frýdek-Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, 

vedoucím kolednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a 
kněžím, díky nimž se v loňském roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbír-
ce na frýdecko-místecku rekordních 1.254.645,-Kč Tyto prostředky by-
ly využity na péči o seniory a potřebné dle záměrů prezentovaných 
v loňském roce.  

Doufáme, že společným úsilím se nám podaří navázat na loňský 
rekord a díky Vašim darům i osobnímu přispění zajistit fungování stře-
disek, které přinášejí úlevu a pocit jistoty tolika potřebným lidem 
v našem regionu.  

Více informaci o našich projektech naleznete na webových strán-
kách Charity Frýdek-Místek. 

 
 
 

Pomozte nám pomáhat! 
Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek 

tel: 558 435 449, fax: 558 644 720 
email: f-m@caritas.cz, web: www.fm.charita.cz 

 
 

Ohlédnutí za rokem 2009, rokem 85. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů 
 

Čas nejen trvá, není jen naším stálým a věčným průvodcem, čas 
také končí a znovu začíná. Za fakty, které zaznamenáváme, jsou skry-
ty  příběhy a osudy naších předchůdců z několika generací. Tak to by-
lo i na slavnostní 85. Výroční valné hromadě, kdy jsme nahlédli do 
uchovaných dokumentů a přiblížili jsme si ve stručnosti určitá období 
za těch 85.let dobrovolné činnosti mnoha desítek občanů, kteří věno-
vali svůj čas  ve prospěch sboru a pomoc jiným při různých nenadá-
lých situacích. A nebyl to čas věnovaný jen pro ochranu majetku blíz-
kých, ale i ochranu duševních statků, kdy se členové ujali i ochotnické 
činnosti a byli de facto hybnou části kulturního života obce.  Dalo by se 
vypsat ze  zápisů a kronik hodně, ale to by zabralo par  stránek. Na-
hlédnuti do historie uvedeme v některém příštím vydání zpravodaje. 

Tedy uzavřeme tuto kapitolu pohledem na letošní rok, kdy všech-
ny námi uskutečněné akce, byly směrovány k připomenutí oněch  
85 let, ať už to byly soutěže pro MH, netradiční soutěž s PS 8 pro  
muže za účasti okolních sborů, IV. hasičská galuska s rekordní účasti 
114 přihlášených cyklistů, 2x minifotbal  hasiči versus farníci a vyvr-
cholením oslav výročí byla zahradní slavnost s výstavou a předvede-
ním funkčnosti historické techniky, ale i současné, která je dostupná  
v našem okrsku.   Musíme uvést, že historická dvoukolová ruční stří-
kačka z roku 1895 byla zapůjčena z Hasičského muzea v Ostravě  
a čtyřkolová ruční stříkačka z roku 1924 od hasičů z Kaňovic. Ale  
i další program naplnil velmi dobrou pohodu k završení naší činnosti. 
Nejde se nezmínit o jedné významné akci a tou byla účast na zahajo-
vacím ceremoniálu mezinárodní hasičské olympiády CTIF v Ostravě  

s naším slavnostním praporem. Bylo nás tam bezmála 200  z celé re-
publiky, ale i ze Slovenska.  

Tečkou za vším byla již zmíněna slavnostní valná hromada za 
účasti mnohá hostů, kde mimo jiné, byly  naším zasloužilým členům  
a hostům předány krásné pamětní listy, nejaktivnějším členům pak 
morální ocenění jak od OSH, tak ústředí SH ČMS. V průběhu valné 
hromady byly provedeny po deseti létech, volby nového výboru,  který 
byl omlazen. Starostou a velitelem byli jednohlasně opět zvolení 
J.Adamus a V.Kukučka, vedoucí mladých hasičů Pavla Polachová. 
Novými tvářemi výboru jsou Tomáš Černý  jednatel, Mario Pechál  
preventista, Jan Kukučka vzdělavatel a Pepa Kukučka organizační. 

K závěru  patří poděkování a to všem členům, kteří přípravě  
a průběhu těchto akcí věnovali svůj volný čas, členům výjezdové jed-
notky, kteří k tomu zvládli jak školení a výcvik, tak ještě účast na něko-
lika pohárových soutěžích a 4 zásahy u požáru.  Rovněž  Pavle Pola-
chové, Blance a Pepovi Kukučkům za přípravu mladých hasičů pro 
doprovodné akce. 

Dále poděkování patři  starostovi p.Rostislavu Kožušníkovi, mís-
tostarostce p.Jarce Bezecné za podporu při uskutečnění těchto oslav, 
naším sponzorům za hmotnou pomoc a to Ing. Michalu Matějkovi  
a Lašské pekárně. A samozřejmě všem, kteří naše akce podpořili svou 
účasti. 

Ke krásné vánoční době přejeme všem občanům naší obce  nád-
herné prožití svátečních dnů  bez stresů a mimořádných události, které 
by sváteční pohodu pokazily. 

Do blížícího se Nového roku hodně štěstí, zdraví  a optimismu.  
 

                                                            Za sbor dobrovolných hasičů 
starosta J.Adamus 
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