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SI-BE-CO, s.r.o., Ostrava za cenu 240 976,- Kč včetně DPH; úplatný 
převod garáže a pozemku parc. č. 259/2 k.ú. a obec Řepiště do majetku 
obce Řepiště za dohodnutou cenu 77 000,- Kč na základě kupní smlou-
vy; vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor garáže na parce-
le č. 259/2 k.ú. a obec Řepiště; dotaci Českému svazu včelařů, ZO
Paskov, na opravu střechy chaty včelařů ve výši 10 000,- Kč na
základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D9/2010; finanční příspěvek na realizaci projektu „Restaurování
varhaní skříně v kostele Sv.Archanděla Michaela v Řepištích“ pro 
Římskokatolickou farnost Vratimov ve výši 120.000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště č. D10/2010, 
pod podmínkou schválení dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje; smlouvu č. 011/600/2010 s TS a.s., tř. 17.listopadu 910,
Frýdek-Místek, k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce 
Řepiště; realizaci projektu „Naše školní zahrada“; podání žádosti o 
dotaci na projekt „Parkoviště pro sportovní zařízení Řepiště“; žádost 
o provedení pozemkových úprav v obci Řepiště na Ministerstvo země-
dělství ČR, Pozemkový úřad; vydání kalendáře obce na rok 2011; zpra-
cování mapy obce s čísly popisnými; rozpočtové opatření č. 1/2010
a ukládá starostovi: Uzavřít smlouvy dle čl. II./1,3,6,7,9,10,11; zajistit 
vyhlášení záměru pronájmu dle čl. II./8,; zajistit realizaci  čl. II./2, 4, 5, 
12, 13, 14, 15, 16, 17.

19. zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 14. dubna 2010 od 
17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo 
na vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  3.2.2010; zprávu o hospodaření obce k 3/2010; rozhodnutí 
rady obce Řepiště únor-duben 2010; zprávu o realizaci projektu „Tělocvična
Řepiště“; zprávu o realizaci projektu „Modernizace základní školy Řepiš-
tě“; zprávu o projektu „Naše školní zahrada“; zprávu o činnosti svazku obcí
Region Slezská brána; shromážděním starostů schválený Závěrečný účet 
svazku obcí Regionu Slezská brána za rok 2009 vč. Zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření svazku obcí; schválený rozpočet svazku obcí
Regionu Slezská brána na rok 2010.

Schvaluje: Zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce 
u veřejné zakázky „Tělocvična Řepiště“ v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění témuž dodavateli společnosti interdecor s.r.o., Na Zbyt-
kách 446, 738 01 Staré Město, IČ: 267907777, za cenu 348 608,- Kč 
bez DPH, tj. 418 330,- Kč vč. 20 % DPH, a uzavření Dodatku č.3 ke 
smlouvě o dílo na tyto dodatečné stavební práce s navýšením ceny 
díla; zřízení 3 pracovních míst zaměstnanců obecního úřadu na
pozicích 2x správce a 1x úklid pro projekt Tělocvična Řepiště; pojistnou
smlouvu č. 0503200018 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou se
sídlem v Praze 2, Římská 45, PSČ 120 00 na celkovou výši pojistného
34 234,- Kč ročně, na pojištění nemovitého a movitého majetku obce;  
konání oslav 740 let založení obce; rekonstrukci bytu č.4 v domě č.p. 
289 na ulici Vinohradská; smlouvu o dílo č. 104/2010 se společností
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Mapa obce s čísly popisnými
Obec Řepiště připravuje vydání mapy obce Řepiště s čísly 

popisnými. Součástí mapy může být i inzerát podnikatelů a firem 
z obce Řepiště a zvýraznění jejich provozovny nebo sídla přímo 
v mapě. Uvedený inzerát bude zpoplatněn částkou asi 1500,- Kč. 

Inzerující podnikatelé obdrží pro svou potřebu určité množství
map bezplatně. Vyzýváme tímto zájemce o inzerát, aby se před-
běžně přihlásili na Obecní úřad Řepiště, e-mail: repiste@applet.cz, 
tel. 558 671 925.

Rostislav Kožušník – starosta

Pozemkové úpravy obce Řepiště
Dle sdělení pracovníků Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkové-
ho úřadu Frýdek-Místek se začínají připravovat pozemkové úpra-
vy v obci Řepiště. Pozemkové úpravy se týkají zemědělských 
pozemků ve volné krajině a jsou nástrojem k revitalizaci a zatrak-
tivnění venkovského prostoru a krajiny. Zároveň napravují histo-
ricky provedené zásahy do vlastnických práv vlastníků pozemků
a vyvažují je s veřejným zájmem. Podílejí se na obnově a digitaliza-
ci zastaralého katastru nemovitostí. Zajišťují zpřístupnění pozemků
a jejich identifikaci. Náklady pozemkových úprav platí stát.

Příprava pozemkových úprav je dlouhodobý a náročný proces.
V Řepištích budou dle harmonogramu prováděny v r.2015. Před 

tím je však nutné připravit veškeré podklady. Mimo jiné je potřeba
i oficiálně požádat o provedení pozemkových úprav. Zastupitelstvo 
obce Řepiště na svém zasedání 14.4.2010 schválilo žádost obce
o provedení pozemkových úprav. Nyní je nutné, aby o provedení
úprav požádali i větší vlastníci zemědělské půdy. Proto vyzývám 
větší vlastníky zemědělských pozemků v Řepištích, aby přišli vyplnit
žádost o provedení pozemkových úprav. Formulář žádosti je na 
Obecním úřadě Řepiště, kde pracovnice Vám rovněž pomohou s jeho
vyplněním. Vyplněné formuláře se odevzdávají rovněž tamtéž.

Rostislav Kožušník - starosta
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Vesnice roku 2010
Obec Řepiště se v letošním roce zúčastní soutěže

Vesnice roku 2010. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří 
se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tra-
dice a zapojují se do společenského života v obci. Vyhlašo-
vateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek 
pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo 
zemědělství ČR. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou: Kancelář 
prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Minis-
terstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklórní sdružení 
ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charak-
teru, které mají maximálně 5 250 obyvatel, a které mají zpra-
covaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem 
obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého 

územního obvodu. Přihláška do soutěže se posílá do 30. dub-
na 2010 na příslušná regionální pracoviště Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, spo-
lečenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební 
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a péče o krajinu.

Soutěž Vesnice roku není soutěží pouze obecních úřa-
dů, ale všech občanů. Myslím si, že naše obec se má čím 
pochlubit a co ukázat a nemyslím tím novou tělocvičnu nebo 
opravenou mateřskou školku. Důležitý je společenský život
a bohatá spolková činnost. Věřím, že naše společné snažení 
o to, aby se nám v Řepištích žilo krásně a příjemně, bude
v soutěži vidět. Děkuji vám všem.

Obec ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, PSČ 739 3, IČ 00577031

Vyhlašuje výběrové řízení
Na místo správce/správkyně tělocvičny a venkovního hřiště

s umělým povrchem na dobu určitou, s možným nástupem od 
17.5.2010.

Odměňování podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce
a dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(5.-6. platová třída).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- fyzická osoba, která je státní občanem České republiky
- případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem

 a má v ČR trvalý pobyt (1)
- dosáhla věku 18 let

Kvalifikační předpoklady:
- střední odborné (vyučen)

Další požadavky: 
- organizační a komunikační schopnosti
- zájem o sportovní a společenské dění
- zodpovědnost a spolehlivost
- schopnost pracovat samostatně i v kolektivu
- schopnost zajišťovat drobné opravy a údržby majetku
- znalost práce s výpočetní technikou
- flexibilita

Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, datum narození, stát-
ní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, 
datum, číslo telefonu a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 
12.5.2010 do 16.00 hodin na Obecní úřad v Řepištích.

Na obálku napište:
Výběrové řízení – Správce tělocvičny „NEOTVÍRAT!“

Doplňující informace Vám budou poskytnuty
na telefonním čísle 724 17 86 56.

Obec ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, PSČ 739 3, IČ 00577031

Vyhlašuje výběrové řízení
Na místo uklízeče/uklízečky prostor obecních budov na dobu 

určitou, s možným nástupem od 17.5.2010.

Odměňování podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce
a dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(2. platová třída).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- fyzická osoba, která je státní občanem České republiky
- případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem

 a má v ČR trvalý pobyt (1)
- dosáhla věku 18 let

Kvalifikační předpoklady:
- střední odborné (vyučen)

Další požadavky: 
- komunikační schopnosti
- zodpovědnost a spolehlivost
- schopnost pracovat samostatně i v kolektivu

Náležitosti přihlášky: Jméno, příjmení, datum narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu, datum, číslo telefonu a podpis.

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, výpis z rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 
12.5.2010  do 16.00 hodin na Obecní úřad v Řepištích.

Na obálku napište:
Výběrové řízení  „NEOTVÍRAT!“

Doplňující informace Vám budou poskytnuty
na telefonním čísle 724 17 86 56.

Rostislav Kožušník - starosta



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
v Základní škole v Řepištích.

Zelený odpad
Kontejner na zelený odpad je přistaven na ulici Zemědělské na 

parkovišti z levé strany vjezdu do areálu bývalého zemědělského
družstva. Upozorňujeme, že přijímat je možno pouze trávu
a listí. Jiný odpad není možné do kontejneru vhazovat!

ROZPOČET 2010
Rozpočet byl po zveřejnění projednán a schválen na 18. zasedání Zastupitelstva obce Řepiště dne 3.2.2010 nadpoloviční většinou všech 

jeho členů. Příjmy a výdaje ve výši 40 894 000,- Kč jsou vyrovnané, nespecifikované rezervy ve výdajích ve výši 6 089 000,- budou použity 
na investiční akce.



POZVÁNKAPOZVÁNKA
Zveme maminky s dětmi, které budou navštěvovat naši mateřskou školu od září 2010

do klubu „Budulínek“, ve kterém se děti seznámí s prostředím MŠ,
se svými učitelkami a budoucími kamarády.

Cena: 150,-Kč měsíčně
Klub bude probíhat každé pondělí od 16-17 hodin za předpokladu, že se vás sejde více než deset.

Začneme 3.5.2010
Od září 2010 tento klub bude probíhat celoročně a mohou jej navštěvovat děti 2,5-3 leté,

které nenavštěvují mateřskou školu.       
Těšíme se na vás!



Čtěte nové zprávičky, z naší krásné školičky
V tomto školním roce pokračujeme v plnění našeho pro-

gramu „Ve zdraví je síla“. Zařadili jsme více aktivit, které pod-
porují zdravý životní styl u dětí předškolního věku. Starší děti 
absolvovaly plavecký výcvik v Metylovicích, jehož součástí byl 
pobyt ve vířivé vaně a sauně. V únoru děti týden lyžovaly na Bílé
v Beskydech.

Dětem nabízíme ovoce v průběhu celého dne, omezili 
jsme konzumaci slazených nápojů, mlsáme méně, zdravě
a určitě jste si mohli všimnout změn v jídelníčku.

Možná víte, že obezita trápí již děti předškolního věku.
U 15,5 % těchto dětí je energetický příjem vyšší než 120 
% doporučené denní dávky. Společnost Danone, a.s., se 
rozhodla v rámci svého programu sociální zodpovědnosti
vytvořit projekt s názvem Zdravá abeceda, do kterého jsme 
také zapojeni. Tento projekt vede děti zábavnou formou
ke zdravým stravovacím návykům a pohybovým návykům,
k péči o duševní zdraví a odpovědnosti k životnímu prostředí. 
V současné době jsme uskutečnili tři tématické celky: Jak se 
dělá jídlo?, Co dělá tělo, když se hýbu?, Každý jsme originál.

Ke zdravějšímu prostředí v MŠ přispívá i stálá teplota
ve třídách po rekonstrukci budovy.

V naší mateřské škole se snažíme nabízet různé činnosti 
podporující všestranný rozvoj dětí a tím plnit jeden z našich 
cílů, že i ve vesnické škole mohou mít děti dostatek zájmo-
vých i vzdělávacích aktivit. Děti navštěvují kroužek anglický, 
hudební, keramický, logopedický, gymnastiku. Účastníme se 
divadelních představení, poslechli jsme si výchovný koncert
v ZŠ souboru Vrzučka ze ZUŠ, kde děti zblízka viděly hru na 
cimbál, housle, kontrabas.

Při výchovně vzdělávací práci vycházíme ze zájmů 
dětí. Společně s dětmi vytváříme projekty, které vycházejí

z aktuálního dění (Olympijské hry, Putování s dinosaury,
Letem světem, apod.). Pořádáme společné akce s rodiči.

Na podzim jsme vytvářeli s maminkami výrobky z okras-
ných dýní, s klubem rodičů se uskutečnil lampiónový průvod, 
před vánocemi proběhla čertovská besídka.

V březnu nás navštívily členky dobrovolných hasičů
paní Kukučková, paní Polachová a na základě jejich před-
nášky domlouváme návštěvu hasičského sboru s prohlídkou.
V dubnu se děti mohly radovat s Hopsalínem na jarním
maškarním bále.
Jaké akce připravujeme?

Duben: 
– mladší děti začínají plavecký výcvik v Havířově – 12.4. 

2010 ( 11 lekcí)
– návštěva hasičského sboru v Nošovicích, půldenní 

výlet (termín bude upřesněn)
– návštěva knihovny ( 20.4. 2010)
– divadlo v MŠ ( 23.4. 2010)
Květen:
– Besídka ke Dni matek ( 6.5. 2010)
– Focení dětí ( 7.5. 2010)
Červen:
– Škola v přírodě na Morávce ( 7.6.- 11.6. 2010) Penzion 

u přehrady
– Zahradní slavnost v MŠ ( 19.6. 2010)

Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří se zapojují do 
dění v mateřské škole a pomáhají finančně či materiálně při 
společných akcích a projektech. 

Hurá! Máme mediální výchovu..... 
Každý měsíc netrpělivě vyhlížíme autobus před řepišťskou 

školou, který nás vozí do DDM ve Vratimově. Místo školního 
vyučování v něm máme hodiny mediální výchovy. Všichni se 
do „Domečku“ těšíme, protože v těchto hodinách vytváříme 
pomocí počítačů a jiné mediální techniky zajímavé úkoly.

V měsíci březnu jsme se podíleli na natáčení videoklipu 
z imaginárního koncertu slavných zpěváků. Někdo si zkusil 
image makera, jiný byl DJ, další obsluhoval počítač s hudbou, 
někteří zpívali (snad to bylo i anglicky) na playback. Nakonec 
jsme měli o koncertě napsat novinovou zprávu. Naše práce 
byla pro nás příjemným překvapením. Tyto úkoly pro nás při-
pravují učitelé DDM, paní Eva Bělohlavá, paní Michaela Bělo-
hlavá, pánové Petr Macura a David Holzmann. Trpělivě nám 
všechno ukazují, vysvětlují a pomáhají. Děkujeme jim za to.

– A tak opět budeme i další měsíc netrpělivě vyhlížet autobus.

Žáci 4. třídy ZŠ Řepiště

Akce Základní školy v období duben – červen 
Žáci budou absolvovat plavecký kurz na 11. ZŠ ve

Frýdku-Místku od 23. 4., potom každé úterý do 22. 6. 
2010. Těšíme se na společné prožití týdne na Škole v přírodě
(14. - 18. 6. 2010), která bude v malebném prostředí Koryčan. 
Je to hipocentrum, nabízí se zde tedy mnoho informací
k vlastivědnému učivu i samotná jízda na koni. Mimo toho
si žáci užijí venkovního vybaveného areálu.

Vybraní žáci, kteří rádi zpívají, popř. hrají na nástroj,
se zúčastní programu Dne matek pro řepišťské seniory. Své
umění předvedou žáci maminkám a babičkám 13.5. v 15 h.

V týdnu od 10. - 14. 5. 2010 proběhnou tvůrčí dílny rodi-
čů a pedagogů. Za kantory jsme rádi, že se navzájem více 
poznáme a také společně budeme čerpat nápady pro děti
i žáky.

Zahradní slavnost, na které se rozloučíme s předškoláky, 
se uskuteční v objektu MŠ 19. 6. 2010. Všichni jste srdečně 
zváni.

Během letních prázdnin by mělo dojít v naší základní
škole k významným úpravám – dovybaví se interiér školní
družiny a tříd, zmodernizuje se a dovybaví  šatny a vstup
do školy,  zřídí se  počítačová třída a interaktivní tabule. 
Během podzimu by se měly zahájit i práce na školní zahradě
– výstavbě zahradního altánu, tzv. zelené třídě, úpravě terénu 
atd.

Jana Nožičková

Za pedagogy ZŠ
Mgr. Martina Pavlosková



PROJEKT KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU 
S DĚDEČKEM A BABIČKOU 

Žáci 4. ročníku již pokročili ve své práci na projektu.
Bezvadně komunikovali na besedě a připravili i vlastní
občerstvení pro paní seniorky, které rády přišly do třídy čtvrťá-
ků. Žáci se dozvěděli, na kterých místech si hrály, jaká byla 
naše „první“ škola, co dělaly ve svém volném čase (např. 
stále pásly dobytek, a proto raději chodily do školy, …). Žáci 
měli pro paní seniorky připraveny spousty otázek a Honza 
Matějka dokonce pro ně kouzlil. Přivítali jsme i pana starostu
Kožušníka.

Dále chlapci založili webové stránky k projektu. Doplnili
již informace s fotkami, které si sami vyhledali. Na stránkách
jsou kontakty na celý tým, jakou funkci kdo v týmu má. Hlavní
je položka INFORMACE, kde žáci shrnuli poznatky o založení 
obce a stručné výpisy o historických budovách a památkách 
Řepišť. Určitě se podívejte na web:
slezska_ brana2.ddmvratimov/repiste

Co jednotliví žáci udělali k projektu:
Tomáš Šnajder: Vkládám obrázky a text do webových stránek, 
založil jsem titulek FOTOGALERIE. Učím se na vědomostní
soutěž o jiných obcích Slezské brány (Co vím o Slezské bráně?)

Jan Matějka: Připravuji se na vědomostní soutěž.

Jan Kusák: Založil jsem titulek KONTAKTY na naší webové 
stránce.

Přemysl Kožušník: Zakládal jsem webové stránky, učím se na 
vědomostní soutěž.

Michal Hanák: Připravil jsem pohoštění k besedě se seniorkami, 
které navštívili naši školu.

Jakub Lyčka: Pracuji na slezska_brana2.ddmvratimov/repiste

Barbora Jouklová: Udělala jsem jednohubky pro paní seniorky.

Nikola Jusková: Podílela jsem se na besedě.

Kristína Bartusková: Pomáhala jsem skupině s pohoštěním pro 
paní seniorky.

Simona Martiňáková: Zúčastnila jsem se projektu se seniory.

Tímto chceme velmi poděkovat paní Březinové, Glombové, 
Mindekové, Ševčíkové, Holmanové, Lehkoživové za jejich ochotu 
a vstřícnost mluvit s žáky na besedě o zajímavých místech regio-
nu i jejich zážitcích a zkušenostech ze života.

Koordinátorka projektu
Mgr. Martina Pavlosková

Školní akce, které proběhly v 2. pololetí
U zápisu do ZŠ Řepiště pro příští školní rok jsme přiví-

tali 19 budoucích prvňáčků. Všechny děti byly velmi šikovné
a tak se moc těšíme, až společně zasednou do nových
školních lavic.

Své lyžařské schopnosti si žáci ZŠ ověřili na únorovém 
lyžařském kurzu Lyžujeme se sluníčkem na Bílé v Beskydech. 
Všichni byli nadšeni z dobrých sněhových podmínek, naučili 
se překonat strach z vleku a také poslední den závodili ve 
slalomovém sjezdu.

Od února se mohou druháci učit nová slovíčka i jednodu-
ché věty v zájmovém kroužku anglického jazyka, který probí-
há v odpoledních hodinách. 

V pololetí školního roku 2009/2010 začal pracovat kera-
mický kroužek. Je určen žákům všech ročníků a zájem
o tuto tvořivou činnost je opravdu veliký. Vedoucí kroužku paní
ing. Šodková je velmi trpělivá, takže již nyní se žáci mohou 
pochlubit velmi zdařilými výrobky.

Informace školní jídelny ZŠ a MŠ Řepiště
Školní jídelna ZŠ a MŠ Řepiště bude během letních 

prázdnin zajišťovat stravování v měsících červenci a srpnu. 
Ke stravování uvítáme i ty občany, kteří se jinak ve školní 
jídelně nestravují. Cena oběda bude 54 Kč.

Během školních prázdnin se mohou ve školní jídelně stra-
vovat i děti  a žáci  ZŠ a MŠ, cena oběda bude hrazena v plné 
výši tj. 48 Kč.

Obědy se budou hradit vždy na začátku daného měsíce. 
Bližší informace Vám budou poskytnuty 

u  vedoucí školního stravování paní Dagmar Tvrdíkové 
tel.: 558671934.

Za zaměstnance ŠJ Řepiště
Dagmar Tvrdíková

Restaurování varhanní skříně v kostele Sv. 
archanděla Michaela v Řepištích

V loňském roce jsme se na řepišťském krmáši společ-
ně radovali z opravených varhan. Tehdy po 30 letech opět 
zazněly při mši svaté v našem kostele jejich tóny, které už 
málokdo z Vás pamatoval. Opravu pečlivě provedl pan
Martin Tvarůžka z Bílovce. Celkové náklady renovace činily 
450 tis. Kč. Tyto práce jsme mohli zrealizovat díky grantu 
Nadace OKD ve výši 315 tis. Kč a dotace obce Řepiště ve 
výši 108 tis. Kč. Oprava však nezahrnovala zrestaurování
varhanní skříně tohoto památkově chráněného nástroje,
protože tuto může provést pouze akreditovaný restaurátor. 

Náklady na tyto restaurátorské práce byly odhadnuty na
částku 276 tis. Kč. Římskokatolická farnost Vratimov podala
v lednu tohoto roku žádost o dotaci na Moravskoslezský 
kraj. S ohledem na velké množství žádostí jsme obdrželi 
pouze částku 84 tis. Kč. Rovněž obec Řepiště ve svém
rozpočtu schválila dotaci ve výši 120 tis. Kč. Přesto ještě
zbývá naší farnosti uhradit částku ve výši 72 tis. Kč.

Neskrývám, že Vás prosím o pomoc.

Pokud budete chtít finančně přispět a pomoci tak dokon-
čit obnovu našich varhan, prosím, abyste se na mě obrátili
(tel. 604 682 517, e-mail: adriano_75@post.cz).

Číslo účtu naší farnosti: 1684179359/0800, Česká 
spořitelna,a.s., pobočka Vratimov, variabilní symbol 111, 
zpráva Varhany Řepiště. 

Pokud budete chtít darovanou částku odečíst z daňové-
ho základu, je možné uzavřít písemnou smlouvu či vystavit
potvrzení o zaplacení. Každý z Vás může přiložit svou ruku
ke společnému dílu rekonstrukce barokní varhanní skříně. 
Nechci od nikoho „vytahovat peníze“, jsem si vědom, že máte 
své vlastní starosti a výdaje. Ať každý učiní v té věci to, co 
mu napovídá jeho svědomí. Budu vděčný za každý projev
vstřícnosti, veškerou pomoc, příspěvek a dar.

 
Čiňme dobro s vědomím, že náš kostel a varhany, které 

zde naši předkové postavili, jsou naším kulturním dědictvím, 
které je třeba spolu s vírou předat dalším generacím.
Děkuji.        

farář
Mgr. Adrian Wykret



Pohár Medarda
4. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev o Pohár 

Medarda se uskuteční 
v sobotu dne 5.6.2010 na kurtech za obecním úřadem.

Startovné: 300Kč za družstvo
Startovat mohou hráči od 18 - 100let, v družstvu

musí být aspoň 2 ženy
Prezentace družstev bude od 10.30 - 11.00 h.

Zahájení turnaje: v 11.00h
Turnaje se mohou zúčastnit jen družstva ze Slezské brány, 

systém hry bude upřesněn podle přihlášených družstev.
Občerstvení zajištěno - grilování p. Hrušková

Za školskou a kulturní komisi 
Marie Bednářová

N A Š I  J U B I L A N T I
DUBEN  
Škurek Aleš
Vostal Jaroslav
Sklář Břetislav
Šelová Ludmila
Hrbáčková Jiřina
Zbončáková Miluše
Hurta Josef
Malinovská Libuše
Suchánec Štefán
Šimíková Stanislava
Fluxa Oldřich
Krajčová Olga
Bednářová Marie
Gelnerová Jana

ČERVEN  
Vojtková Ludmila
Doškářová Jarmila
Sládeček Bohumil
Pospíšilová Eliška
Hrdá Miluše
Klasa Petr
Vitásek František
Čmielová Anna

Blahopřejeme

KVĚTEN  
Březina Pavel  
Kyselová Zdeňka  
Slížek Zdeněk  
Kaločová Štěpánka  

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
S B Í R K U   P O U Ž I T É H O   O Š A C E N Í

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických   
 důvodů

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

 dne:    17.5. – 23.5.2010
 čas:    16.00 – 19.00 hodin
 místo:   p. Najmanová Marta, Výstavní 408, Řepiště

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.

●
●
●
●
●
●

●

●
●

Musálková Věra 
Tesariková Jiřina
Novák Ludvík  
Horák Vlastimil  
Janíková Blaženka  
Čecháková Alena 

Finanční úřad ve Frýdku-Místku oznamuje, že od  21.4.2010 
do  20.5.2010 je v budově Obecního úřadu v Řepištích (pondělí  
a středa od 7:30 do 17:00 hod, úterý, čtvrtek a pátek od 7:30 do 
15.00hod.) vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný 
seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2010.

Milý Jarku, k Tvým 50. narozeninám
všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví

a klidné nervy Ti přejÍ
Jarka a Peťa

Pro naše pacienty jsme zavedli možnost domácího sledování 
krevního tlaku /Tlakový Holter/, bližší informace v ambulanci, 
výkon hradí zdravotní pojišťovny. 

MUDr. Jan Šimeček a zdravotní sestra Radka Valentová
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www.ploty-pletivo.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00, 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 -15:00

nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 
7.000 Kč, jinak 300 Kč.

Dodáme Vám kompletní nové oplocení
četně montáže

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se výstavbou a prodejem

oplocení, jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, 

apod. Kompletní nabídku zboží a služeb 

naleznete na www.ploty-pletivo.cz
 

Dále nabízíme GARÁŽOVÁ VRATA OD 9.999 Kč. 
Výklopná, rolovací i sekční a to jak ruční tak s pohonem

na dálkové ovládání, včetně montáže. Více informací naleznete 

na www.vrata-ostrava.cz

Prodáváme také TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 Kč.
Kompletní nabídka je na

www.thuja.cz  nebo na tel.:  722 557 777

Prodej KRMIVA PRO PSY www.pro-psy-krmivo.cz

Při předložení tohoto inzerátu máme pro Vás
drobný dárek

KOUPÍME
rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Řepištích 

a okolí.
Cenu respektujeme, solidní jednání.

KONTAKT 777 822 942

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





a MO SSD epišt

po ádají

Den d tí a maminek 

Dne 9. 5. 2010                                Na programu:
od 15:00

                                      - hry, sout ž
v okolí Osv tového domu                         - skákací hrad 
v epištích                                   - trampolína 

             - klaun Hopsalín 
P edpokládaný konec                          - projíž ky na koních
v 18:00

Za nep íznivého po así se program koná v restauraci U Man !
Bližší informace: Radana Kocurková 739 201 077, 596 732 333, r.kocurkova@ddmvratimov




