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kole, diplom za vzorné vedení knihovny a mimořádné ocenění za 
nejlepší projekt ze Strukturálních fondů za projekt Tělocvičny Řepiš-
tě, místní knihovna postoupila mezi 14 knihoven v soutěži Knihovna 
roku 2010). 

Hodnotitelská komise posuzuje následující okruhy: koncepč-
ní dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče
o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenosti inženýrské 
sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační tech-
nologie v obci a Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.

V minulé účasti obce jsme dostali od vás občanů mnoho pozitiv-
ních ohlasů k účasti a ocenění obce v soutěži a také stesků, že naše 
obec skončila až „druhá“. Komise však více vnímala nové stavby
v obci než společenský život a aktivity občanů. A to je určitě velká 
škoda. Proto bych vás rád tímto vyzval a požádal o vaši aktivní účast 
v této soutěži. Byl bych rád, kdybychom ukázali naši hrdost a radost
z toho, že žijeme v Řepištích, představili náš společný život v obci, 
vaše pěkné domy a upravené zahrádky, prezentovali společenské, 
kulturní, spolkové a sportovní aktivity. Prostě náš domov.

Rostislav Kožušník – starosta

Soutěž Vesnice roku 2012
Zastupitelstvo obce schválilo na svém loňském prosincovém 

zasedání účast obce Řepiště v soutěži Vesnice roku 2012. Osm-
náctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova dne 
28.2.2012 vyhlásil a podmínky slavnostně podepsal ministr země-
dělství Ing. Petr Bendl, náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Mi-
chal Janeba, předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard 
Kavala a předseda Svazu měst ČR obcí Ing. Dan Jiránek na Dnu 
malých obcí v Praze.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k ak-
tivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova. Obce mohou své přihlášky do soutěže 
podávat do 30. dubna 2012. V květnu a červnu budou všechny při-
hlášené obce hodnoceny v rámci krajských kol, v letních měsících 
proběhnou krajské slavnosti a na počátku září proběhne hodnocení 
celostátního kola, jehož výsledky budou zveřejněny v Luhačovicích 
na dvacátém ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu 
Písni a tancem. Více informací na www.vesniceroku.cz.

Naše obec se soutěže zúčastnila 3-krát, a to v r. 2000 (účast), 
2008 (diplom za vzorné vedení obecní knihovny, účast s knihovnou
v celostátním kole Knihovna roku 2008) a 2010 (2.místo v krajském 

Sedlištích, lehkoatletické soutěže ve Vratimově); vědomostní sou-
těž pro děti proběhne v Paskově; závěrečný seminář v červnu
v Šenově. Starostové schválili podání žádosti o neinvestiční dotaci 
na Moravskoslezský kraj z PORV 2012 na realizaci projektu „Projek-
tový manažer V a společné akce Regionu Slezská brána“, celkové 
náklady projektu 880.000,- Kč, požadovaná dotace 483.400,- Kč, 
doba realizace do 30.6.2013. Předseda dále podal podrobné infor-
mace o stavu realizace projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov, o stavebních pracích, naplňování harmonogra-
mu, rozpočtu projektu, financování a změnách projektu. Starostové 
projednali deficitní rozpočet svazku obcí na r. 2012 s příjmy ve výši 
25.530 tis. Kč a výdaji ve výši 34.315 tis. Kč (v tom nutná nespeci-
fikovaná rezerva na předfinancování závěrečné platby projektu cy-
klostezka O-B ve výši 7.791 tis. Kč). Na krytí deficitu bude použito 
přebytku hospodaření z r. 2011 ve výši 1.785 tis. Kč a půjčky od obcí 
a kontokorentního úvěru (nebo pouze půjčky od obcí) ve výši 7.000 
tis. Dále starostové projednali a schválili záměr založit Místní akční 
skupinu (MAS) jako zájmové sdružení právnických osob na území 
svazku obcí a obce Sviadnov. Svazek obcí pak projednal partnerství  
projektům jednotlivých obcí pro jejich regionální význam. Příští zase-
dání svazku obcí proběhne 12.4.2012 v Šenově.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Informace z Regionu Slezská brána
Dne 26.1.2012 proběhlo zasedání starostů Regionu Slez-

ská brána v Žabni. Starostové projednali 2 rozpočtové opatření
č. 4 a č. 5/2011, které řešily proplacení faktur za stavební práce 
projektu Cyklostezka O-B, úsek Vratimov-Sviadnov  od června do 
konce října 2011 v celkové výši 10 mil. Kč. Dále starostové vza-
li na vědomí hospodaření svazku obcí za rok 2011: příjmy celkem
9.892.522,51 Kč; výdaje celkem 11.835.007,03 Kč; saldo (ztrá-
ta) - 1.942.484,52 Kč. Saldo bylo kryto třídou 8 – financování, a to 
částkou 3.000.000,- Kč přijaté dlouhodobé půjčky od obcí na pro-
jekt Cyklostezky O-B a změnou stavu na účtech svazku (navýšení)
o 1.057.515,48 Kč (konečný stav na BÚ k 31.12.2011 částka 
1.785.171,65 Kč). Starostové zrekapitulovali stav realizace pro-
jektu „Projektový manažer IV a společné akce RSB“, který je 
podpořen dotací z Moravskoslezského kraje. Jednotlivé aktivity 
projektu, na kterých se v současné době pracuje a které se při-
pravují: texty o osobnostech Regionu Slezská brána; Dětská re-
dakce Žabeň - realizace časoměrného dokumentu o výstavbě 
cyklostezky O-B; vydání propagačních materiálů Regionu Slezská 
brána – leták a pohlednice, dále pak pexeso a výstavní plakáty
o jednotlivých obcích; do poloviny roku proběhne cyklus předná-
šek o venkovské problematice; proběhnou sportovní olympiády 
škol (florbal v Paskově, vybíjená ve Václavovicích, branný závod 



obyvatel 10 tis., max. počet ob. 100 tis. a nesmí být v MAS obce nad 
25 tis. ob., což svazek obcí RSB splňuje (cca 23 tis.ob.+Sviadnov cca
2 tis. ob.). Z hlediska statutu MAS připadají 3 způsoby: obecně pro-
spěšná společnost, občanské sdružení a zájmové sdružení právnických 
osob. Starostové se domluvili, že zvolenou formou bude zájmové sdru-
žení právnických osob, kdy členové budou jednotlivé obce (8 v RSB
+ Sviadnov), tj. celkem 9 členů a min. 10 musí být právnické osoby 
podnikající nebo neziskovky. Každá obec tedy vytipuje 1 právnickou 
osobu podnikající (drobná výroba, služby, zemědělství) a 1 neziskovku 
vhodnou jako členové MAS. Z těchto pak budou vybrány průřezově 
právnické osoby a neziskovky, které budou osloveny a přizvány k zalo-
žení MAS, min. 10. MZe ČR plánuje v polovině r. 2012 vypsat dotační 
titul na zhotovení strategií nových MAS. MAS by měla být založena bě-
hem dubna až května 2012.

Rostislav Kožušník – starosta

Projednání záměru založení Místní akční skupiny
Na základě schváleného záměru svazku obcí Region Slezská brána 

byli starostové jednotlivých obcí pověřeni projednat ve svých zastupitel-
stvech založení a členství obcí v zájmovém sdružení právnických osob
v Místní akční skupině (MAS). MAS je sdružení podnikatelů, nezisko-
vých organizací a veřejnoprávních subjektů (obcí, mikroregionů) za 
účelem spolupráce a rozvoje území MAS (území obcí a měst do 25 tis. 
obyvatel). MAS funguje na principu partnerství a vytváří na společném 
území vlastní rozvojovou strategii, na základě které pak ze zdrojů EU 
postupně realizuje jednotlivé projekty metodou LEADER. Stanovení 
priorit, administrace, výběr a financování projektů je pak realizované 
prostřednictvím MAS a místních hodnotitelů (tzn. zespod na mikroregi-
onální úrovni a ne z centrálních orgánů). O dotace na konkrétní projekty 
žádají na základě vyhlášených výzev právnické osoby (obce, neziskové 
organizace, podnikatelé). Tento program v současné době nepokrývá 
kompletní venkovský prostor v ČR. Národní síť MAS ČR v současné 
době vyvíjí aktivity ohledně posílení finančních alokací pro příští progra-
movací období EU 2014 – 2020 a 100% pokrytí území ČR MAS. 

Na území svazku obcí RSB není v současné době MAS. O jejím za-
ložení či spíše o připojení k MAS Pobeskydí bylo uvažováno v r. 2007, 
kdy však byla podmínka hustoty max. 100 ob./km2, kterou členské obce 
nesplňovaly. V současné době je podmínkou pouze minimální počet 

celkové výdaje:   13.698.717,86 Kč,
saldo (přebytek):   11.208.700,08 Kč.

193. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce 
R042/2011 – R067/2011 v období září 2011 – prosinec 2011.

194.  Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2002, o poplatku za komunální odpad, ze dne 13.12.2002.

195. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uložení volných finančních 
prostředků obce ve výši 30 mil. Kč na termínované vklady a účty 
po projednání ve finančním výboru dle přílohy a pověřuje starostu 
obce zrealizovat uložení finančních prostředků.

196. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozhodnutí zadavatele veřej-
né zakázky malého rozsahu na služby „PD – Kanalizace a ČOV 
Řepiště, 1.etapa“ o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společ-
nosti Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377, z důvodu nej-
nižší ceny, a to v souladu s pořadím stanoveným hodnotící komisí.

197. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci zpracování pro-
jektové dokumentace „PD – Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.eta-
pa“ na základě smlouvy o dílo se společností Dopravoprojekt 
Ostrava, spol. s r.o., IČ: 42767377, za cenu 499.500,- bez DPH,
tj. 599.400 ,- Kč vč. DPH, s termínem do 30.11.2012.

198. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozhodnutí zadavatele 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby „PD – Odvodnění
a rekonstrukce ul. Vinohradská, k.ú. Řepiště“ o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče Ing. Lumír Janík, Pod školou 130, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 11541369, z důvodu nejnižší ceny, a to v soula-
du s pořadím stanoveným hodnotící komisí.

199. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci zpracování pro-
jektové dokumentace „PD – Odvodnění a rekonstrukce ul. Vino-
hradská, k.ú. Řepiště“ na základě smlouvy o dílo s Ing. Lumírem 
Janíkem, Pod školou 130, 738 01 Frýdek-Místek IČ: 11541369, za 
celkovou cenu 384.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH), s termí-
nem do 31.8.2012.

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 14.12.2011 v Osvětovém domě
v Řepištích 

187. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení paní Marii Bednářovou a pana 
Milana Laníka a ověřovateli zápisu pana Miroslava Lyčku a pana 
Jana Kukučku.

188. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program
7. zasedání:
1.    Zahájení,
2.    Kontrola usnesení,
3.    Zpráva finančního výboru,
4.    Zpráva kontrolního výboru,
5.    Hospodaření obce k 30.11.2011,
6.    Rozhodnutí rady obce 9-12/2011,
7.    OZV č. 3/2011 – poplatky za komunální odpad,
8.    Uložení volných finančních prostředků obce,
9.    Výběrové řízení – rozhodnutí zadavatele,
10.  Region Slezská brána,
11.  Různé,
12.  Rozpočtové provizorium 2012,
13.  Rozpočtové opatření č. 4/2011,
14.  Závěr.

189. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
21.9.2011.

190. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu finančního 
výboru ze dne 8.12.2011.

191. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru ze dne 7.12.2011.

192. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospoda-
ření obce ke dni 30.11.2011:
celkové příjmy:    24.907.417,94 Kč,

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  

Úprava pracovní doby na Obecním úřadu Řepiště
Od ledna 2012 je v pátek obecní úřad otevřen od 7.30 do 12.30 

hod. 
V ostaní dny zůstávají úřední hodiny stejné a to: pondělí

a středa 7.30 – 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 7.30 – 15.30 hodin.



z Moravskoslezského kraje do Programu obnovy a rozvoje ven-
kova MSK 2012 na projekt „Rekonstrukce hřbitova v Řepištích“.

212. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podporu projektu Římsko-
katolické farnosti Vratimov na obnovu dveří v kostele sv. Michaela 
Archanděla v Řepištích.

213. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012 na Minister-
stvu pro místní rozvoj ČR na projekt „Dětské hřiště Řepiště“.

214. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012 na Minister-
stvu pro místní rozvoj ČR na projekt „Obnova centrálního kříže na 
hřbitově v Řepištích“.

215. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o hospodaření 
Tělocvičny Řepiště.

216. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu provést opatření na 
snížení provozní ztráty Tělocvičny Řepiště a tyto skutečnosti za-
pracovat do návrhu rozpočtu na rok 2012.

217. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o přípravě 
rozpočtu na r. 2012 a pověřuje starostu obce zajistit včasné pro-
jednání návrhu rozpočtu v příslušných orgánech obce.

218. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet zaměstnan-
ců v obecním úřadu pro r. 2012 na 12 při úvazku 11,15.

219. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účast obce Řepiště v soutě-
ži Vesnice roku 2012.

220. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové provizorium 
obce na rok 2012 dle přílohy.

221. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 4/2011 dle přílohy - navýšením příjmů a výdajů rozpočtu
o 126.000,- Kč se snížením rozpočtové rezervy o 339.000,- Kč, 
které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem     27.441.000,- Kč,
Výdaje celkem   27.441.000,- Kč.

222. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní 
obce provést nejpozději k 31.12.2011 případně nezbytně nutné 
rozpočtové opatření na straně příjmů a výdajů. Na straně výdajů je 
možno provést rozpočtové opatření do výše maximálně 300.000,- 
Kč. Ke krytí výdajů se použijí v pořadí: případné příjmy a dotace, 
rezerva, změna stavu na účtech obce. Na nejbližším následujícím 
zasedání zastupitelstva bude toto rozpočtové opatření předloženo 
s řádným zdůvodněním.

223. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 8. za-
sedání zastupitelstva dne 29.2.2012 v 17.00 hod.

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 29.2.2012 v Osvětovém domě
v Řepištích

224. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Miroslava Lyčku a pana 
Jana Kukučku a ověřovateli zápisu paní Marii Bednářovou a pana 
Rostislava Mojžíška.

225. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 8. za-
sedání:
1.    Zahájení,
2.    Kontrola usnesení,
3.    Zpráva finančního výboru,
4.    Rozpočtové opatření č. 5/2011,
5.    Výsledek dílčího přezkumu hospodaření k 30.9.2011,

200. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku 
obcí Region Slezská brána včetně hospodaření svazku obcí.

201. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ 
vč. realizace úseku na k.ú. Řepiště a podání žádosti o 1.modifiko-
vanou platbu.

202. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu revizní skupi-
ny o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Regionu Slez-
ská brána za rok 2011 ze dne 18.10.2011.

203. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru za rok 2011.

204. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu sportovní
a kulturní komise za rok 2011 a doplnění členů komise od 1.1.2012.

205. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu komise sociál-
ní za rok 2011.

206. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemků: 
- parc.č. 1588/1 „díl i“ ostatní plocha, o výměře 416 m2 k.ú.

a obec Řepiště dle geometrického plánu č.  339-164/95 ze 
dne 15.8.1995,

- parc.č. 1588/5 ostatní plocha, o výměře 259 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č. 381-206/96 ze dne 
16.9.1996,

- parc.č. 1588/6 ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č.  381-206/96 ze dne 
16.9.1996,

- parc.č. 1588/7 ostatní plocha, o výměře 14 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č.  381-206/96 ze dne 
16.9.1996,

- parc.č. 1588/8 ostatní plocha, o výměře 7 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č.  381-206/96 ze dne 
16.9.1996,
pod chodníkem na ul. Mírová od vlastníka Moravskoslez-
ského kraje, ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného
z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
zastoupenou ředitelem Ing. Tomášem Böhmem do majetku 
obce vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.

207. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu č.128/600/2011 
k zajištění oprav a údržby veřejného osvětlení obce Řepiště se 
společností TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910, 
Frýdek – Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.

208. Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu s Tělovýchov-
nou jednotou Řepiště, se sídlem Sportovní 181, 739 31 Řepiště,
IČ: 47861304, jako mandantem na správu sportovišť na dobu 
neurčitou za úplatu ve výši 50% celkového příjmu z nájemného
a služeb z těchto sportovišť.

209. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření plánovací smlouvy 
s panem Zdeňkem Pavelkem, Lidická 289/20, 746 01  Opava, jako 
žadatelem o povinnostech účastníků při výstavbě technické infra-
struktury (plynovod a vodovod) na pozemcích obce pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě ul. Důlky, a to bez finanční spoluúčasti 
obce s termínem vybudování do 31.12.2012.

210. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje, že návrhy na změnu územ-
ního plánu bude projednávat vždy jednou ročně, a to žádosti poda-
né v termínu do 31.5. kalendářního roku po posouzení pořizovate-
lem územního plánu.

211. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o dotaci



6.    Rozbor hospodaření obce za rok 2011,
7.    Rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
       Řepiště za rok 2011,
8.    Rozpočet obce na rok 2012,
9.    Rozpočtový výhled 2011-2018 – aktualizace,
10..  Investiční záměry obce v r. 2012,
11.  Poskytnutí dotací z rozpočtu obce,
12.  Region Slezská brána,
13.  Cyklostezka Ostrava-Beskydy
14.  Různé,
15.  Usnesení, závěr.

226. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
14.12.2011.

227. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z finančního 
výboru ze dne 22.2.2012.

228. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opat-
ření číslo 5/2011 dle přílohy - zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
o 99.000,- Kč se zvýšením rozpočtové rezervy o 82.000,- Kč, které 
upravuje schválený rozpočet 2011 následovně:
Příjmy celkem     27.540.000,- Kč,
Výdaje celkem   27.540.000,- Kč.

229. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkumu hospodaření obce k 30.9.2011 provedený společností OK 
– Audit, s.r.o. dne 21.12.2011.

230. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospodaření 
obce Řepiště za rok 2011:
celkové příjmy:    27.239.107,64 Kč,
celkové výdaje:   15.545.145,61 Kč,
saldo (přebytek):   11.693.962,03 Kč.

231. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště za r. 2011 a rozdělení zlepšeného hospodářského vý-
sledku příspěvkové organizace v celkové výši 291.410,48 Kč
(208.755,68 Kč z rozpočtu zřizovatele a 82.654,80 Kč z doplňkové 
činnosti), a to do rezervního fondu ve výši 231.410,48 Kč a do 
fondu odměn ve výši 60.000,- Kč.

232. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce Řepiště na 
rok 2012:
Příjmy celkem     22.002.000,- Kč,
Výdaje celkem   22.002.000,- Kč,
Saldo                   0,- Kč,
Financování                    0,- Kč.

233. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou organi-
zaci obce Základní škola a Mateřská škola Řepiště neinvestiční 
příspěvek pro rok 2012 ve výši 1.907.000,- Kč, v tom odpisy ve 
výši 907 tis. Kč.

234. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje použití nespecifikované roz-
počtové rezervy rozpočtu obce ve výši 1.697.000,- Kč na financo-
vání investičních projektů obce.

235. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový výhled na léta 
2011-2018, aktualizace v r. 2012.

236. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované investiční projekty 
obce v r. 2012:
- Silnice – 1.584 tis.Kč, v tom uvolnění zádržného za rekonstruk-

ci ul. U Vrtu (100 tis. Kč), projektová dokumentace Rekonstruk-
ce a odvodnění ul. Vinohradská (384 tis.Kč), stavba či rekon-
strukce komunikací – dosud blíže nespecifikováno (1.000 tis. 

Kč, rezerva), výkupy pozemků pod komunikacemi (100 tis. Kč).
- Pitná voda – 50 tis. Kč, příprava projektové dokumentace na 

vodovod pro ul. Cihelní.
- Čištění vod – 810 tis. Kč, v tom projektová dokumentace pro 

územní řízení Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa (600 tis. Kč), 
realizace prodloužení splaškové kanalizace od tělocvičny k OÚ 
a k TJ Řepiště „Řepiště, Kanalizace – napojení veřejných bu-
dov“ (požádáno o dotaci na MSK, v rozpočtu pouze podíl obce 
210 tis. Kč, celkové náklady 836 tis. Kč).

- Tělocvična – 750 tis. Kč, rezerva pro případné uvolnění zádrž-
ného.

- Ostatní tělovýchovná činnost – 200 tis.Kč, rezerva pro případ-
nou investiční dotaci pro TJ Řepiště na výstavbu tribuny.

- Využití volného času dětí a mládeže – 450 tis. Kč, výstavba 
hřiště u Domu zahrádkářů (požádáno o dotaci na MMR,
v rozpočtu pouze podíl obce, celkové náklady 850 tis. Kč).

- Bytové hospodářství – 1.242 tis. Kč, v tom projektová doku-
mentace (42 tis. Kč), rekonstrukce 4 bytů (á 300 tis. Kč).

- Veřejné osvětlení – 30 tis. Kč, rozšíření veřejného osvětlení (re-
zerva)

- Pohřebnictví – 530 tis. Kč, v tom rozšíření hřbitova: projektová 
dokumentace (55 tis.Kč ) a náklady na rozšíření (v rozpočtu 
pouze podíl obce 350 tis. Kč, požádáno o dotaci na MSK, 
celkové náklady 850 tis. Kč), rekonstrukce centrálního kří-
že a hlavního chodníku: projekt (9 tis. Kč) a realizace stavby
(v rozpočtu pouze podíl obce  110 tis.Kč, požádáno o dotaci na 
MMR, celkové náklady 359 tis.Kč), ostatní (20 tis.Kč)

- Územní rozvoj – 500 tis. Kč, půjčka Regionu Slezská brána na 
kofinancování stavby Cyklostezky Ostrava-Beskydy (rezerva).

- Sesuvy půdy – 200 tis. Kč, projektová příprava stabilizace sva-
hu ul. Dolní.

- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 30 tis., nákup stroje (re-
zerva).

- Požární ochrana – 60 tis. Kč, projektová příprava na rekon-
strukci hasičárny (zateplení, rekonstrukce topení). 

- Místní správa – 60 tis. Kč, projektová dokumentace nástavby 
garáže.

- Ostatní činnosti – 1.697 tis. Kč, investiční rezerva.
237. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému svazu vče-

lařů, ZO Paskov, na podporu včelařství v obci Řepiště a opravy vče-
lařské chaty na ul. Cihelní ve výši 10.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2012.

238. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému svazu vče-
lařů, ZO Horní Datyně, na podporu včelařství v obci Řepiště ve 
výši 4.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D2/2012.

239. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové orga-
nizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
na podporu ekologických aktivit žáků školy ve výši 4.000,- Kč na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D3/2012.

240. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové organiza-
ci Základní umělecká škola Vratimov, na nákup hudebních nástrojů 
ve výši 20.000,- Kč na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Řepiště č. D4/2012.

241. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové
organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov na nákup vybavení pro 
mažoretky a organizaci 2 akcí pro děti v obci Řepiště (badmintono-



vý turnaj a Děti, mládež, volný čas) ve výši 15.250,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2012.

242. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému sdružení 
Moravskoslezská Sinfonietta, Řepiště, na podporu činnosti symfo-
nického orchestru ve výši 20.000,- Kč na základě smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2012.

243. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Římskokatolické 
farnosti Vratimov na realizaci projektu „Obnova vstupních dveří
v kostele sv. Archanděla Michaela v Řepištích“ ve výši 30.000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D7/2012.

244. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému sdru-
žení Tělovýchovná jednota Řepiště na provoz a údržbu sportovišť
a příslušenství ve výši 108.000,- Kč na základě smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2012.

245. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému sdružení 
Tělovýchovná jednota Řepiště na práci s mládeží ve výši 10.000,- 
Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepi-
ště č. D9/2012.

246. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému sdru-
žení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště na činnost soutěžního 
družstva a opravu závodní stříkačky ve výši 80.000,- Kč na zá-
kladě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D10/2012.

247. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému sdruže-
ní Sbor dobrovolných hasičů Řepiště na práci s mládeží ve výši 
50.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D11/2012.

248. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na činnost Svato-
michaelského pěveckého sboru z rozpočtu obce ve výši 15.000,- 
Kč.

249. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na činnost Klubu 
důchodců Řepiště z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč.

250. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční spoluúčast obce 
na dvou plánovaných kulturních akcích (Rockové vítání prázdnin
a Rockové loučení s prázdninami) v obci Řepiště z rozpočtu obce 
ve výši 7.500,- Kč na každou akci.

251. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční spoluúčast obce na 
tradičním Řepišťském krmáši z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč.

252. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar Integrovanému 
sociálnímu ústavu Komorní Lhotka na dofinancování provozních 
nákladů ve výši 60 000,- Kč za tři umístěné občany obce Řepiště 
na základě darovací smlouvy.

253. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí daru Základní or-
ganizaci Českého svazu ochránců přírody na činnost Stanice pro 
záchranu volně žijících živočichů a centrum ekologické výchovy
v Bartošovicích na Moravě z rozpočtu obce ve výši 1.000,- Kč.

254. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svaz-
ku obcí Region Slezská brána včetně hospodaření svazku obcí
v r. 2011:
celkové příjmy:      9.892.522,51 Kč,
celkové výdaje:   11.835.007,03 Kč,
saldo (ztráta):    - 1.942.484,52 Kč.
Saldo bylo kryto třídou 8 – financování: částkou 3.000.000,- Kč 
přijaté dlouhodobé půjčky od obcí a změnou stavu na účtech 
svazku (navýšení) o 1.057.515,48 Kč (konečný stav na BÚ
k 31.12.2011 částka 1.785.171,65 Kč).

255. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet 

svazku obcí Region Slezská brána na rok 2012:
Příjmy celkem     25.530.000,- Kč,
Výdaje celkem   34.315.000,- Kč,
Saldo   - 8.785.000,- Kč,
Financování     8.785.000,- Kč.
(zůstatek 2011+ půjčky + úvěr)

256. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o plánova-
ném založení místní akční skupiny na území Regionu Slezská brá-
na a obce Sviadnov jako zájmové sdružení právnických osob dle 
občanského zákoníku za účelem spolupráce mezi složkami veřej-
ného života na principu vytváření místních partnerství pro realizaci 
integrované strategie území v souladu s principem LEADER.

257. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje členství obce Řepiště jako 
jednoho ze zakladatelů v zájmovém sdružení právnických osob dle 
občanského zákoníku - v místní akční skupině na území svazku 
obcí Regionu Slezská brána a obce Sviadnov - a pověřuje staros-
tu obce pana Rostislava Kožušníka, aby zastupoval obec Řepiště 
v tomto zájmovém sdružení právnických osob, a to mimo jiné na 
ustavující schůzi a na valných hromadách sdružení.

258. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“
a podání žádosti o 2. modifikovanou platbu.

259. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí půjčky svazku 
obcí Regionu Slezská brána na spolufinancování a předfinancování 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ 
v souladu se Smlouvou o partnerství ve výši 500.000,- Kč na zákla-
dě Smlouvy o půjčce na dobu do 31.12.2013.

260. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi obce panu Rostisla-
vu Kožušníkovi činit nezbytně nutné kroky ve věci zamezení vydání 
zádržného ve výši 1.000.000,- Kč za stavební práce „Tělocvična 
Řepiště“ vůči zhotoviteli společnosti interdecor s.r.o. toho času
v konkursu z titulu nesplnění podmínek pro jeho uvolnění dle smlou-
vy o dílo ze dne 15.6.2009 ve znění dodatků, jmenovitě dodatku
č. 1 ze dne 4.2.2010.

261. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce 
R068/2011– R073/2011 a R001/2012 – R007/2012 v období prosi-
nec 2011 – únor 2012.

262.  Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání žádosti
o dotaci z programu Drobné vodohospodářské akce na Moravsko-
slezském kraji na projekt „Řepiště, Kanalizace – napojení veřejných 
budov“, celkové náklady 836 tis. Kč, požadovaná dotace 627 tis. 
Kč, realizace do 15.9.2013.

263. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů dopravní ob-
služnosti nad rámec obslužnosti kraje pro linku MHD č. 81 a úhra-
du prokazatelné ztráty za r. 2012 ve výši předběžného odborného 
odhadu v částce 756.610,- Kč na základě Dodatku č.6 Ke smlouvě 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k za-
jištění ostatní dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava 
a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o..

264. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů dopravní ob-
služnosti obce linky č. 822 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2012 
ve výši odborného odhadu v částce 73.200,- Kč na základě Dodat-
ku č. 4 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..

265. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje maximální částku dotace na 
provozování tří linek městské hromadné dopravy č. 1, 5 a 21 provo-



zovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek, pro rok 2012 ve výši 
maximálně 250.000,- Kč a pověřuje starostu v rámci stanovených 
podmínek uzavřít případnou Smlouvu o spolupráci při zajišťová-
ní dopravní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek
a ČSAD Frýdek-Místek a. s.

266. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu jednat s městem 
Frýdek-Místek, dalšími obcemi a městy, které se podílejí na pro-
vozování či úhradě ztráty z dopravní obslužnosti obce, dopravci
a KODISem o návrhu opatření na optimalizaci dopravní obsluž-
nosti obce Řepiště.

267. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování aktualizace

a doplnění GISu obce za cenu 35.040,- Kč vč. DPH na základě 
Smlouvy o dílo se společností DIGIS, spol. s r.o., IČ 19012276, 
Ostrava.

268. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zpracovat ná-
vrh na řešení umístění dětí v mateřské školce pro školní rok 
2013/2014 z důvodu velkého množství dětí.

269. Zastupitelstvo obce Řepiště uděluje souhlas k bezplatnému po-
užívání znaku obce Řepiště pro společnost AKTIV 95 OPAVA 
s.r.o. pro vytváření sběratelských kolekcí.

270. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 9. za-
sedání zastupitelstva dne 25.4.2012 v 17.00 hod.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Policie ČR, obvodní oddělení Brušperk

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve slu-

žebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Bru-
šperk. Naše Obvodní oddělení, ve spolupráci se Službou kriminální 
policie a vyšetřování Frýdek-Místek prověřovalo od 1. 1. 2011 do 
13.12.2011 celkem  376  trestných činů, 400 přestupků (mimo do-
pravních) a dalších 432 spisů běžné pořádkové agendy, což je cel-
kem 1208 spisů, přičemž v roce 2010 to bylo cca o 230 spisů méně. 
Přestože oproti roku 2010 došlo k nárůstu trestné činnosti o cca 23 
%, přičemž jedním z důvodů tohoto nárůstu byl i fakt, že služební 
obvod Obvodního oddělení PČR Brušperk v roce 2011 byl rozšířen 
o obec Stará Ves nad Ondřejnicí, podařilo se nám udržet výsledky, 
respektive objasněnost trestné činnosti, na úrovni let předcházejí-
cích, v některých činnostech jsme dokonce dosáhli lepších výsled-
ků, konkrétně na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
samozřejmě za vydatné pomoci Dopravního inspektorátu Frýdek-
-Místek.  

V samotné obci Řepiště došlo od 1.1.2011 do 31.12.2011
k 30 trestným činům, 49 přestupkům (mimo dopravních), což v po-
rovnání s roky předchozími znamená mírný nárůst  trestné činnosti. 
U trestných činů celkově převažují majetkové delikty, zejména krá-
deže vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů a novo- 

staveb, sklepů a komerčních objektů, krádeže elektroinstalačních 
materiálů a barevných kovů,nemalou měrou se na trestné činnosti 
však podílí i trestné činy proti zdraví a trestné činy obecně nebez-
pečné a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení na 
zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření 
úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psychotropních látek 
apod.  Samozřejmě si i uvědomujeme problémy obyvatel obce Ře-
piště v oblasti silničního provozu. Zde jsme v roce 2011, oproti letům 
předcházejícím, dosáhli ve spolupráci s Dopravním inspektorátem 
Frýdek-Místek, 75 % nárůstu udělených blokových pokut řidičům, 
kteří porušili dopravní předpisy, což samozřejmě souvisí i s tím, že 
policejní hlídky byly na silnicích vidět častěji. Budeme se samozřej-
mě snažit tyto výsledky v letošním roce, a i v letech následujících, 
minimálně udržet.  

 Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat, 
abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší obci 
a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na 
telefonní číslo 558 666 222, což je  přímo na naše obvodní oddělení 
PČR Brušperk, možno i na služební mobilní telefon a to na číslo 734 
620 683, nebo na tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme 
být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli.

Za kolektiv OOP Brušperk pprap. Jiří Zamazal

Ceník za poskytování služeb na úseku hřbitovnictví 
v obci Řepiště s účinností od 1.1.2012

Ceník byl schválen Radou obce Řepiště dne 15.12.2011
č. 068/2011.

Ceník je nedílnou součástí Řádu veřejného pohřebiště ze dne 
1.1.2003 pro hřbitov Řepiště.   
Úhrada užívacího práva k hrobovému místu:

Hrobové, urnové 1 m2/rok………………..30,- Kč
(z toho: 5,- Kč/m2  pronájem za pozemek a 25,- Kč/m2 za po-

skytované služby)
Hřbitovní poplatek vybírá správce hřbitova, kterým je Obecní 

úřad Řepiště se sídlem Mírová 178, 739 31 Řepiště.  
Hřbitovní poplatek vybírá správce hřbitova od uživatele hrobo-

vého nebo urnového místa po dobu jeho propůjčení, a to v pětiletých 
splátkách dle ceníku.

Správce hřbitova předem upozorní uživatele hrobového nebo 
urnového místa na povinnost zaplatit hřbitovní poplatek.

Uživatel zaplatí hřbitovní poplatek do 30 dnů od doručení výzvy 
a to buď přímo správci hřbitova (Obecní úřad Řepiště, Mírová 178) 
nebo složenkou na účet správce.

Nájemné za propůjčení místa na hřbitově:
Výše nájemného za propůjčení místa na hřbitově je státem re-

gulovaná cena, jejíž maximální výše je stanovená výměrem Minis-
terstva financí č. 01/2010, na základě kterého je stanoven Seznam 
zboží s regulovanými cenami, a to ve výši 5,- Kč/m2/rok.

Poplatek za služby s tím poskytované
Poplatek za služby s tím poskytované stanovuje obec na zákla-

dě skutečných nákladů spojených s provozem hřbitova. Poplatek
v sobě zahrnuje poplatek za elektrickou energii, vodné, odvoz a ulo-
žení odpadů, běžná údržba hřbitova, náklady související se správou 
hřbitova.

Cenový výměr - pětileté splátky

x Nájemné Služby Celkem

Urnové místo   25,-   125,-  150,-

Jednohrob   75,- 375,- 450,-

Dvojhrob 125,- 625,- 750,-



Poplatek za komunální odpad pro rok 2012
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo 

převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., 
č. ú. 1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifi-

kaci plátce napište číslo popisné domu / 2012 do 30. června 2012.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok

Objem  Frekvence obsluhy sběrných nádob
sběrné 
nádoby   1 x 14 dní     1 x 7 dní    1 x 14 dní léto    1 x 7 dní 
(litry)                1 x 7 dní zima*      zima*

  70     1250,-           2150,-         ---                 ---

110     1550,-           2600,-       2045,- 2150,-

• zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
• v lichý týden se svážejí 14- ti denní nádoby 

Oznámení termínů svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2012

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu v r. 2012 proběhne v termínech: 

• pátek 13. dubna 2012 od 15.00 - 19.00 hod.,

• pátek 21. září 2012 od 15.00 - 19.00 hod.,

na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mo-
hou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci objektů 
na území obce, kteří jsou zapojení do systému nakládání s od-
pady. Odpady vznikající z podnikatelské činnosti nebudou ve 
sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou 
legislativou.

Základní škola Řepiště
Připravované akce v druhém pololetí tohoto 
školního roku

Posláním školy je naučit žáky číst, psát a počítat, ale také 
vybavit je do života vědomostmi, znalostmi a dovednostmi tak, 
aby jej prožili plnohodnotně, zdravě a zodpovědně. Proto se 
naše škola pravidelně účastní nejrůznějších akcí zaměřených 
na prevenci sociálně patologických a nežádoucích jevů ve spo-
lečnosti, ale také kulturních a naučných besed a programů, zá-
bavných akcí s rodiči a přáteli školy.

K těmto účelům je na naší škole zřízena funkce školního me-
todika prevence sociálně patologických jevů. Jedná se o práci 
velice zajímavou a pestrou, zahrnující metodické, koordinační, 
informační a také poradenské činnosti a aktivity. Úkolem škol-
ního metodika prevence je vyhledávat vhodné činnosti, akce
a programy související s prevencí nežádoucích jevů ve spo-
lečnosti, organizovat besedy na nejrůznější témata, zajišťovat 
návštěvu odborných pracovníků ve škole za účelem výukového 
programu, podílet se na přípravách a realizaci akcí vedoucích 
ke zdravému vývoji žáků, ale také mapovat situaci ve škole, 
vyhodnocovat ji,  zabezpečovat poradenské služby jak žákům, 
tak jejich rodičům. 

Také v druhém pololetí tohoto školního roku na naší škole 
proběhnou takto zaměřené akce, se kterými bychom Vás rádi 
seznámili. Začátkem měsíce března jsme v 3.-5. ročníku uspo-
řádali besedu seznamující žáky s náplní práce Integrovaného 

záchranného systému, která předcházela návštěvě Hasičské-
ho záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě
– Zábřehu. Žáci si tak mohli projít prostory hasičské základny, 
nahlédnout do zázemí hasičské stanice nebo si prohlédnout ha-
sičské auto a vrtulník. 

K jiným preventivně výchovným besedám, které nás čekají, 
patří výukový program zaměřený na etiketu, stolování a pravi-
dla chování ve škole, doma i ve společnosti, určený pro všech-
ny žáky školy. Zajímavý výukový program absolvujeme také
v planetáriu, kde žáci shlédnou naučný film představující vesmír
v jeho plné kráse a zajímavé úkazy v něm. Vyšší ročníky, tedy
4. a 5. třída, navštíví Prahu a seznámí se s kulturními památka-
mi, historií, architekturou a kouzelnou atmosférou našeho hlav-
ního města. Z plánovaných kulturních akcí lze dále jmenovat 
muzikál Obušku, z pytle ven, besedy v knihovně v Řepištích 
nebo Velikonoční dílnu v DDM ve Vratimově. Zúčastníme se 
také řady sportovních akcí, například turnaje ve vybíjené, výuky 
plavání, těšíme se na školní výlet nazvaný Indiánský den. 

Rádi bychom na některých akcích přivítali také rodiče a přá-
tele školy. Zveme Vás tímto na Velikonoční jarmark v prosto-
rách školy, kde se můžete potěšit výrobky našich žáků, dále na 
zábavný Slet čarodějnic nebo na sváteční odpoledne, kdy se 
rozloučíme se školáky a předškoláky a společně oslavíme Den 
dětí. Všichni jste srdečně zváni. 

Za kolektiv pedagogů ZŠ Řepiště 
Mgr. Petra Kornášová

Prázdniny v Řepištích
„Dětský tábor“ v Řepištích bude v letošním roce opět 

třítýdenní, a to ve dnech 23.7 – 27.7.,  30.7. – 3.8. a 6.8.
– 10.8.2012.

Přihlašovat děti z Řepišť ve věku od 5 do 12 let bude možno 
od 7. května 2012 na obecním úřadě. Cena za jeden den táboru 
je předběžně stanovena na 150,- Kč. První záloha (polovina část-
ky) musí být zaplacena do 15. června, doplatek do 13. července. 
Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity budou přednostně 
přijímány děti pracujících rodičů.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Krajané, kteří dobyli svět
20. března 2012 se v sále osvětového domu uskutečnila před-

náška u příležitosti 100. let od narození Rudolfa Slívy….. vzpomín-
ka na válečného letce RAF.

Podporučík dělostřelectva Rudolf Slíva se narodil 16. února 
1912 v Řepišti – Rakovci, byl prvním vyšším důstojníkem českoslo-
venské armády. V dubnu 1939 odešel do Polska, kde se v Krakově 
zúčastnil založení československé vojenské jednotky. Ve Francii 
bojoval jako dělostřelec, v Anglii jako noční stíhač RAF.  Zahynul 
22. dubna 1943. V roce 1991 byl pilot RAF poručík Rudolf Slíva 
prezidentem Václavem Havlem povýšen in memoriam do hodnosti 
podplukovníka.



Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, 739 31 Řepiště, budova OÚ

www.knihovna-repiste.cz

Vás zve v měsíci dubnu na tyto akce:

Výstava:
Výstava fotografií Radka Klímka, 
která potrvá od 3. dubna do 4. května 2012 

a prohlédnout si ji můžete v půjčovních dnech knihovny
v út 10-12, 13-17 h. a v pátek od 9-12, 13-15,30 h.

11. dubna pro žáky ZŠ - výtvarná dílna
s nakladatelstvím Anagram.

24. dubna v 17:00 hod. - beseda pro veřejnost:
Radomil Novák - Literatura ve filmu.

Vstup zdarma.

Připravuje se...
Výstava obrazů Jany Pavelkové,
která potrvá od 11. května do 15. června

Upozorňuji, že v pátek 30. března 2012 bude KNIHOVNA
z provozních důvodů ZAVŘENA.

Marika Zajíčková, knihovnice

Zprávičky z mateřské školičky
V letošním školním roce 2011/ 2012 je činnost naší mateřské 

školy opět zpestřena širokou nabídkou kulturních i vzdělávacích 
akcí, sportovního vyžití a kreativních aktivit, abychom vytvořili pro-
středí pohody, tolerance, vzájemné důvěry a lásky.

Od začátku školního roku jsme již shlédli mnoho divadelních 
pohádek v MŠ i v KS ve Vratimově, koncert P.Nováka, oblíbený 
program Michala Nesvadby nebo Čertovskou zábavu s Hopsa-
línem. Společně s kamarády ze školy jsme prožívali radosti při 
podzimní drakiádě, lampiónovém průvodu nebo Čertovském reji 
plném čertů. Na podzim absolvovaly starší děti plavecké kurzy
v Aquaparku na Olešné a ve Fryčovicích. Nechybělo ani tradiční 
podzimní a vánoční tvoření pro děti s rodiči. Děti od čtyř let měly 
možnost navštěvovat keramickou dílnu, předškoláci anglický nebo 
hudební kroužek ve spolupráci se ZUŠ ve Vratimově.

Ani letos nechyběly v MŠ tradiční oslavy Vánoc s cukrovím
a dárky, vánoční besídkou třídy Motýlků a Berušek a jejich společ-
nou besedou s myslivcem nebo Sněhulácké odpoledne plné „sně-
huláčků“ ve třídě Sluníčko. Měsíc únor byl ve znamení sportovců. 
Třicet malých lyžařů úspěšně absolvovalo týdenní lyžařský kurz na 
Bílé, organizovaný místní lyžařskou školičkou.

A co uskutečníme do konce školního roku? Pokračování ke-
ramické dílny, dvou kurzů plavání v Aquaparku na Olešné, třídní 
maškarní karnevaly s vítáním jara, velikonoční tvoření, muzikant-
ské dopoledne s ukázkou hudebních nástrojů a jejich poslechem, 
překvapení pro maminky k jejich svátku, návštěvu místní Hasičské 
zbrojnice nebo ukázku práce frýdeckých policistů s jejich čtyřno-
hými kamarády. Samozřejmě nebudou chybět další divadélka
a také návštěva Loutkového divadla v Ostravě. Konec měsíce 
dubna bude patřit „čarodějnicím“.V závěru roku pojedeme na výlet
a tradičně se rozloučíme s předškoláky na  Zahradní slavnosti.

Děti, které nenavštěvují MŠ, mají možnost každé pondělí
v odpoledních hodinách docházet do Klubu dětí a maminek „Budulí-
nek“, pro děti s logopedickými vadami zajišťujeme u nás  logopedic-
kou  péči. Pochvala patří našim malým „Beruškám“, které vystupují
s programem při vítání občánků v Řepištích. Jestli se Vám aktivity 
naší mateřské školy líbí, přijďte mezi nás!

ZÁPIS DO MŠ se uskuteční ve středu 16. 5. 2012
od 8:00 do 16:00 hodin v budově MŠ na ulici Bratří 
Musálků 249.

Kolektiv učitelek MŠ 

Činnost ZO ČSV Paskov
Rok 2011

Letošní rok byl ve znamení oprav exteriéru včelařské chaty
a zvelebení jejího okolí. Již v zimních měsících došlo k odstranění 
nemocných a chatu ohrožujících stromů a k vykácení nadbytečných 
keřů, čímž bylo dosaženo prosvětlení a provzdušnění okolí včelař-
ské chaty.

V letních měsících se naše činnost zaměřila na nutnou opra-
vu komína a střešní krytiny, protože jejich stav byl již nevyhovující, 
a v případě střechy již docházelo k zatékání. Komín se nám po-
dařilo opravit svépomocí v červenci, střecha pak byla opravena
v podzimních měsících odbornou firmou. 

Na konci roku zakoupila naše organizace 5 nových úlů, které 
chceme v příštím roce umístit  na včelařskou chatu. Budou sou-
částí našeho plánu opravit interiér včelařské chaty a umístěním úlů 
a zkulturněním vnitřních prostor chaty tak oživit a zatraktivnit toto 
místo.

Výbor se schází každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a podzim se 
konají mimořádné členské schůze (na jaře výroční a na podzim 
spojená s výplatou dotací na podporu včelařství). Z dalších činnos-
tí, které jsme letos uskutečnili, je to např. smažení vaječiny, údrž-
ba areálu včelařské chaty či rozloučení se starým rokem na konci 
prosince.

Ke konci letošního roku měla naše organizace 28 členů
a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. K 1. květnu jsme obhospo-
dařovali 169 včelstev, k 15. září pak 194. Vyprodukovali jsme 2 542 
kg medu a 134 kg vosku, vychovali 26 včelích matek (vč. nečlena).

Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov 
poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště
a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou nám každoročně poskytují, 
i všem, kteří nás podporují a pomáhají nám v činnosti.

Mgr. Jan Kukučka
 jednatel ZO ČSV Paskov

Český červený kříž
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. 

J.Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových 
odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu 
života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Pa-
tří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší 
společnosti.

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou 
medailí prof. MUDr. J. Janského je občan Řepišť pan Dalibor Mu-
sálek.



Oprava historického požárního automobilu 
DVS 8-TATRA 805

V současné době má SDH Řepiště k dispozici dva automobily, 
a to 

DA 12 AVIA A-31 a DVS 8-TATRA 805. Automobil DA 12 Avia 
slouží k zajištění zásahové činnosti a k dopravě na soutěže. Její 
předchůdce DVS 8-TATRA 805 sloužila potřebám sboru bezmála 
třicet let, do roku 1990, kdy byla nahrazena modernější Avií. Od té 
doby se 

DVS 8-TATRA 805  prezentuje jako historické vozidlo na nej-
různějších výročích, oslavách či při jiných podobných příležitostech, 
a to nejen v rámci obce, ale i v blízkém okolí.

Naposledy jsme se s Tatrou zúčastnili oslav 100 let SDH Vra-
timov v září loňského roku, kde toto vozidlo sklidilo nemalou po-
zornost.

Bohužel však bylo zjištěno, že Tatru již nelze dále provozovat 
stávajícím způsobem,    a to z důvodů jak technických, tak zejména 
bezpečnostních. Je to dáno především skutečností, že toto vozidlo 
není vozidlem výjezdovým, a tudíž se na něm v průběhu posledních 

20 let prováděla pouze základní údržba a konzervace.
Chceme-li se tedy s Tatrou i nadále zúčastňovat nejrůznějších 

akcí a takto reprezentovat sbor a obec, je nezbytné provést na vo-
zidle rozsáhlejší opravy, zejména brzd, řízení náprav a převodo-
vek. K akci takového rozsahu je třeba kromě obětavosti a nasazení 
členů získat také nemalé finanční prostředky. S pomocí obecního 
úřadu se nám podařilo mnohé potřebné opravy již realizovat, další 
nás však ještě čekají. Předpokládáme, že hlavní opravy by mohly 
být dokončeny v průběhu jarních měsíců. 

S opravenou Tatrou 805 bychom se chtěli letos zúčastnit kro-
mě soutěží historické požární techniky především propagační jízdy 
historických hasičských vozidel SH ČMS 2012, která bude v letoš-
ním roce začínat právě v našem kraji, a pak také setkání veteránů 
v areálu Tatry Kopřivnice. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na opravách po-
dílejí, a také Obecnímu úřadu Řepiště za podporu v naší činnosti. 

Ing. Tomáš Černý
jednatel

Pohár starosty
Již po osmé se s příchodem jara konal dne 3.3.2012 Pohár 

starosty ve slalomu,tentokráte na Bílé - Mezivodí. Pro zájemce byl 
přistaven autobus, ve kterém jeli téměř všichni lyžníci a tak jsme 
mohli obdivovat jejich vybavení. Už z rána se zdálo, že nás letos 
počasí nezklame a že 71 soutěžících v celkem 7 kategoriích prožijí 
krásný, slunečný den na horách se spoustou zážitků, ale nejen 
ti, ale i další, kteří se přijeli podívat anebo fandit svým favoritům.
A bylo jich vskutku dosti, možná nejvice za celou historii tohoto zá-
vodu. Jako obvykle byl závod vytyčen p.Chybou a jeho pomocníky 
a jelo se dvoukolově, na závěr kdo chtěl si mohl sjet v tvz. hadu 
s maskou. Po sportovním klání každý dostal výbornou zelňačku, 
uvařenou paní Dagmar Hruškovou. Jak to vše dopadlo? V každé 
kategorii byli vyhodnoceni 3 nejlepší, kteří dostali krásné a prak-
tické ceny a medaile a putovní pohár si odnesl po jednoroční pře-
stávce opět František Tofel. Další výsledky všech kategorií můžete 
shlédnout na stránkách obce. Děkuji moc naší komisi - paní mís-
tostarostce Jarce Bezecné, Radkovi Šrubařovi, Daliborovi Musál-
kovi s Martinou a Lucce Bezecné za skvělou organizaci a pomoc, 
p.Chybovi za zajištění a průběh závodu a všem zúčastněným za 
bezvadně prožitý den a těšíme se na další ročníky.

Za sportovní a kulturní komisi Majka Bednářová

Mladí hasiči SDH Řepiště
Dne 4.3.2012 jsme se opět zúčastnili  okrskové soutěže

v Horních Datyních. Byl to Datyňský trojboj a soutěžili jsme
v hadicové štafetě, uzlové štafetě a ve střelbě.Mladší si nevedli 
špatně a přivezli si pohár za 3.místo a starší žáci  si vybojovali 
pohár za 1.místo.

ZPRÁVA TJ ŘEPIŠTĚ
O činnosti našeho fotbalového oddílu máte článek na jiném místě 

zpravodaje, takže pouze informativně a ve zkratce. „A“ tým zahajuje 
soutěž okresního přeboru 24.3. na Lučině. Na domácím hříšti se popr-
vé na jaře představí 31.3. proti fotbalistům Palkovic. „B“ tým v okresní 
soutěži začíná 24.3. na půdě Milíkova. O tom, zda-li tomu tak sku-
tečně bude, rozhodne  jako každoročně stav hracích ploch a počasí.
O případných změnách budou fanoušci včas informováni.

Fotbalový oddíl naší TJ byl založen v roce 1962 a celkem jed-
noduchými počty zjistíme, že zde máme letos 50. výročí  jeho orga-
nizované činnosti. Proto se na měsíc květen (termín a forma budou 
upřesněny) připravují oslavy odpovídající tomuto významnému mil-
níku.

Oddíl volejbalu pořádá turnaje v termínech 24.3. a 21.4. Začát-
kem června se uskuteční již tradiční turnaj O pohár Medarda. Tyto 
akce jsou spolupořádány se Sportovní a kulturní komisí.

Cvičení žen se koná v nezměněných termínech a to v pondělky 
18.00 – 19.00 hod. a středy 19.00 – 20.00 hod. v místní tělocvičně 

– Aerobik, strečink, kalanetika, pilates. Mimo tyto termíny pořádá 
Hanka  „Soboty plné pohybu“.

Oddíl Sportovní gymnastiky si dává za cíl v prvním roce své-
ho oficiálního působení pod křídly TJ Řepiště především stabilizaci 
členské základny, což je zárukou jeho dlouhodobého fungování
a pořádání případných nadstavbových aktivit. 

18.2. jsme uspořádali  po roční přestávce Country bál. Akci lze 
považovat za vydařenou. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
její přípravě a stejně tak patří poděkování OÚ za poskytnutí prostor 
tělocvičny. Dále se TJ spolupodílela na pořádání lyžařských závodů 
O pohár starosty. Není nutné na tomto místě zveřejňovat výsledky, 
na „bedně“ se umístili všichni, kteří se tohoto krásného sportovního 
dne zůčastnili. Přesto vidím na možná jen o trochu vyšší „bedně“ 
hlavního pořadatele tohoto klání. Je jím, již od prvního ročníku pan 
Mgr. Zdeněk Chyba. Děkuji Zděňku, a troufám si říct, že nejen za 
sebe. 

Za TJ Pavel Urbiš



Vážení spoluobčané, milí posluchači,
jménem symfonického orchestru Moravskoslezská Sinfonietta 

bych Vám chtěl poděkovat za účast na Novoročním koncertu, který 
dle mého, byl perlou letošní sezóny, kterou jsme pro Vás připravili. 
Výkon orchestru pod vedením pana Jana Šrubaře (dirigenta Divadla 
A. Dvořáka) a koncertního mistra Janáčkovy filharmonie Ostrava 
pana Pavla Doležala měl koncert mimořádnou uměleckou úroveň. 
Záznam můžete shlédnout na stránkách obce Řepiště – v sekci
,,Internetové TV“. Fotografie taktéž z koncertu na http://www.sin-
fonietta.cz/multimedia/sezona-20112012/novorocni-koncert/

Dále pro Vás připravujeme:

31. 3.2012
Koncert se studenty
z Japonska v 15.00

v budově „Tělocvičny 
Řepiště“

9. 6. 2012
Filmový večer k příležitosti 

Sportovního dne
ve 20.00 na nádvoří
„Tělocvičny Řepiště“

na programu:
A. Vivaldi – Jaro
J. S. Bach – dvojkoncert d moll
W. A. Mozart – Malá noční hudba
M. Norman – James Bond (suita)
A. L. Webber – Fantom opery (suita)

na programu:
M. Norman – James Bond (suita)
A. L. Webber – Fantom opery (suita)
J. Barry - Tanec s vlky (suita)
J. Williams - Starwars (suita)
F. Loewe - My fair lady (suita)

Dále také připravujeme (v plánování) rok 2012 :

květen – Operní večer se sólistkou ND Lianou Sass (soprán)
a Adamem Grygarem (baryton) – Paskov

červenec – Operní večer se sólistkou SND Janou Doležílkovou 
(soprán) a Mariem Zhangem (tenor) – N. Bělá

září – Zahájení sezóny Moravskoslezské Sinfonietty ve spolupráci  
se Svatomichaelským smíšeným sborem

podzim 2012 – koncertní turné v Japonsku (Tokio)

Těším se opět naslyšenou a naviděnou!
Jan Soukup, DiS.,

jednatel/ředitel MS,
www.sinfonietta.cz

Kopaná TJ Řepiště v roce 2012
Chtěl bych seznámit rádoby fanoušky místního oddílu kopané 

při TJ Řepiště o současné situaci v oddíle. Jak jistě všichni zain-
teresováni ví, máme celkem 4 družstva, které se utkávají v sou-
těžích v rámci okresu. A to starší přípravku a mladší žáky v kate-
goriích mládeže a potom v kategorii mužů, máme dva hrající týmy 
a to muži A v okresním přeboru a tým mužů B v okresní soutěži.

Mládežnickou kopanou vede p.Zháněl s p.Vavrečkou. a v sou-
časné době vštěpují mladým adeptům základy této nejrozšířenější 
hry na světě. Své nabyté vědomosti a fotbalový um si poté ověřují 
v praxi v rámci svých soutěžních zápasů a to ať ve starší příprav-
ce, nebo ve starších žácích. Své zápasy hrají oba týmy v rozesta-
vení 7+1. Na tento systém přešel okresní fotbalový svaz v rámci 
svých soutěží u mládeže z důvodu velice slabých ročníků mládeže 
a problematické naplnění fotbalového týmu o počtu 11-cti hráčích 
a několika náhradníků v menších obcích v rámci okresu. Násled-
kem by byl zánik mládežnické kopané v některých menších obcích 
viz. Řepiště. 

V mládežnické kopané v Řepištích skončil v loňském roce je-
den z posledních silných ročníků mládeže (92). A hráči přešli do 
kategorie dospělých. Tým mužů A vede p. Hodulík a tým mužů B 
vede p.Mindek. Někdo by si řekl, že dva týmy mužů na Řepiště 
je zbytečně hodně, ale uvědomme si, že ne všichni končící hráči 
z mládežníků se  ihned uchytí v týmu mužů A. Svou aklimatizaci-

na dospělý fotbal mají možnost tudíž uplatnit ne na lavičce jako 
to většinou bývá, ale v rámci okresní soutěže. Co si budeme na-
mlouvat, v letošním roce 2012 je potřeba dotáhnou generační ob-
měnu u mužů A, kdy je úkolem trenéra vybudovat základní tým
s perspektivou. Každý chce vyhrávat, proto přece hraje fotbal, ale 
měli bychom si uvědomit, že obměna hráčského týmu není jed-
noduchá a krátkodobá záležitost jednoho roku. Starší hráči jsou 
v týmu prozatím potřeba a to hlavně aby vedli ty mladé  a ukázali 
jim cestu, usměrnili je předali zkušenosti a ti mladí musí přidat elán 
a vervu. Ne pokaždé se vše hned podaří, a není nutné zatracovat 
při prvních nezdarech. „Ne vždy výhoda pro mne je dobrá také pro 
tým jako celek“. To si musí uvědomit jak starší hráči, tak mladí. 
Výchova, to je trpělivost a je těžké toto heslo naplňovat před ná-
ročným řepišťským fanouškem. Hodnotit, jestli se to daří je ještě
brzy.   

Tímto bych chtěl pozvat všechny k sledování kopané na hřišti, 
ale také k podpoře ostatních oddílů mládežníků. V loňské sezóně 
2010-2011bylo trošku zklamáním, že si divák nenašel cestu na 
kopanou mládeže (dorostu), zvláště, když zde hrály celky, Fren-
štátu, Havířova, Bohumína, Kopřivnice. A proto přijďte povzbudit
i ty nejmenší, oni Vám to potom vrátí až dospějí. Vždyť ten Váš oddíl
v Řepištích v letošním roce slaví 50 let ode dne vzniku (1962-
2012). 

předseda FO Jaroslav Jeřábek

Informace nohejbalového oddílu
Oddíl nohejbalu TJ Řepiště má 9 členů. Naší základnou na let-

ní období jsou kurty TJ Řepiště, kde trénujeme 2x týdně a v zimním 
období trénujeme 1x týdně v tělocvičně.

V předchozích letech jsme organizovali turnaj vždy v měsíci 
květnu, letos bychom chtěli uspořádat dva turnaje - na jaře a na 
podzim.                                        Roman Polach

Svatomichaelský smíšený pěvecký
sbor v Řepištích

příjme do svého kolektivu zájemce o sborový zpěv, především 
muže. Sbor, ač má v názvu patrona řepišťského kostela, zpívá 
písně různého charakteru. V repertoáru má spirituály, lidové 
písně i skladby ve vlastní úpravě. Bližší informace získáte na čísle
777 616 294 nebo 603 518 947.



Venkovní hřiště    120,- Kč/hod./1 kurt
- osvětlení hřiště        40,- Kč/hod./1 kurt

Pro tělocvičnu i venkovní kurty je v ceně zahrnuto využití šaten 
se soc.zařízením (wc, sprchy).

Možnost nákupu nápojů a drobného občerstvení v recepci tě-
locvičny.

V prodeji PERMANENTKY na rok 2012:        cena – 500,- Kč
             hodnota – 600,- Kč  
              cena – 1000,- Kč
             hodnota – 1200,- Kč  

Informace a objednávky u správce tělocvičny:
      mobil : 605 959 600, tel.č. 558 640 931

V provozní době:  po - pá  15:00 - 22:00,  so - ne  8:00 - 20:00

Tělocvična Řepiště
Od nového roku došlo ke  změně cen  pronájmu tělocvičny

a hřiště s umělým povrchem.

Další sportovní činnost:
Od března budou v provozu  venkovní  kurty s umělým povr-

chem. Hřiště se dvěma kurty je možné využívat pro tenis, volejbal, 
nohejbal nebo fotbal. Možnost pořádání turnajů.
Ceník:                     
 pronájem půjčovné prodej

Velká tělocvična 280,- Kč/hod.
Badminton: 160,- Kč/hod./1kurt raketa/25,- Kč míček/25,- - 50,- Kč

Malá tělocvična  60,- Kč/hod.
stolní tenis:  80,- Kč/hod.  pálka/15,- Kč
  míček/5,-Kč

Statistika evidence obyvatel za rok 2011
Počet obyvatel k 1.1.2012 – 1764 
Úmrtí 20 občanů – 9 žen, 10 mužů a 1 chlapec
Narodilo se 19 dětí – 4 holčičky a 15 chlapců
Stěhování:   - přihlášeno 112 občanů
  (36 žen, 29 mužů, 31 chlapců, 16 dívek)

  - odhlášeno 54 občanů
  (23 žen, 22 mužů, 5 chlapců, 4 dívky)

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ KROUŽKŮ
na nový školní rok 2012/2013 
Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cíleně s dětmi. 

KONTAKT PRO VÁS: Renáta Míčková
tel. 739 201 078, r.mickova@ddmvratimov.cz 

KROUŽKY
Začíná druhé pololetí školního roku 2011/2012 a máte mož-

nost přihlásit své děti do těchto kroužků:

SPORTOVKY – vedoucí Miroslav Hlouš
pro děti od 6 – 10 let

- sportovní svět očima dětí 
- STŘEDA 15:30 – 16:20 (tělocvična Řepiště)

KLUB RODIČŮ – vedoucí Šárka Přívarová
pro děti do 3 let 

- hry, soutěže, říkanky, básničky, výtvarné dílny
- PONDĚLÍ  16:00 – 17:20 (třída MŠ Řepiště)

KERAMIKA – vedoucí Šárka Šodková
pro děti 6 – 12 let

- ČTVRTEK 13:30 – 15:00 (dílna Řepiště – Osvětový dům)

Přijďte se podívat a vyzkoušejte jednu schůzku nezávazně.

Klub důchodců v Řepištích
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit večírek klubu důchodců 

a všem sponzorům za dary. Děkujeme vedení obce za podoru
a pracovníkům obce za přípravu tělocvičny. Dobře jsme se pobavili 
a těšíme se na příští setkání s Vámi.

Chceme Vás seznámit s akcemi klubu důchodců na tento rok:

DUBEN 17.4.2012 – návštěva výrobny Marlenky. Vstup ve dvou 
skupinách, max. 20 lidí na jednu skupinu. První sku-
pina v 13.00 hod a druhá skupina v 15.00 hod.

DUBEN 26.4.2012 – Bowling Rakovec
KVĚTEN 17.5.2012 – Den matek, výroční schůze
ČERVEN 7.6.2012 – smažení vaječiny
ČERVEN 21.6.2012 – zájezd Hradec nad Moravicí

Na akce se přihlaste u svých důvěrníků.

Diakonie Broumov
Vážení přátelé, 

dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděko-
vali za Vaši obětavou práci. Ceníme si pomoci, které se nám dostalo 
od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme 
poděkovat také všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální 
pomoc při této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, 
abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci. Ještě jednou 
děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázani na Vaši pomoc. 
Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech. 

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovate-
le sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních 
situacích na celorepublikové úrovni. V posledních letech nacházejí 
naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita naší 
činnosti a poskytování služeb byla ohodnocena také udělením cer-
tifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava 
a prodej použitých oděvů a domácích potřeb“ a „Poskytování so-
ciálních služeb.“ Bližší informace o naší činnosti najdete na www.
diakoniebroumov.org

Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem               PhDr. Vítězslav Králík

ředitel



MUZEUM LAŠSKÁ JIZBA SEDLIŠTĚ
pořádá

výstavu dřevěných modelů a fotografií

„DŘEVĚNÉ KOSTELY
A KAPLIČKY

V BESKYDECH A POBESKYDÍ“

8. 3. 2012  -  5. 4. 2012,
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 7. března 

2012 v 15.30 hod.

AUTOR MODELŮ      Jan  BLIZŇÁK
FOTOGRAFIE      Miroslav LYSEK

Otevřeno:

PONDĚLÍ  A  STŘEDA          10.00 – 16.30 hod.
ÚTERÝ  A  ČTVRTEK            10.00 – 14.30 hod.

Po dobu výstavy doplňkový prodej
velikonočních předmětů:

kraslice, dekorace, karabáče atd.

Po telefonické domluvě je možné navštívit výstavu
i mimo otevírací dobu,

tel: 603 959 412, 595 176 244 - Monika Rusková

N A Š I  J U B I L A N T I

LEDEN  
Melicher Viskup
Libuše Bezecná
Jarmila Valasová
Vladimír Klimánek

BŘEZEN  
Liduše Horáková
Marta Hrbáčková
Zdeňka Jedličková
Anděla Slížková
Dagmar Chlupatá
Milada Štefková
Dáša Rárová
Zdeňka Škopková
Josef Kaloč
Bohumila Fluxová
Josef Sedláček
Jiří Pavlok
Drahomír Kroviář
Marie Sojková

Blahopřejeme

ÚNOR  
Oldřich Ivanek
Daniela Kačorová
Stanislava Krumniklová
Miroslav Šolc
Vladimír Lehkoživ
Jarmila Garelová
Lenka Kapraľová
Jana Typovská
Gregor Hrdlička
Marie Staníčková
Tomáš Morbicer

Tříkrálová sbírka 2012
Začátkem ledna 2012 proběhla tradiční 

celorepubliková „Tříkrálová sbírka“, pořádaná 
Charitou České republiky. Výtěžek sbírky je 
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, 

seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí 
a to především v regionech, kde sbírka probíhá. 

I v naší obci začátkem ledna obcházely tři skupinky koledníků, 
kteří roznášeli poselství naděje a lásky pod vedením paní Kukuč-
kové Blanky, paní Uhrové Anny a pana Václava Uhra. Do zapeče-
těných pokladniček se vybralo celkem 25.816,-Kč. Děkujeme Vám 
za Váš příspěvek do pokladničky, který napomáhá zajistit fungová-
ní středisek, která přinášejí úlevu a pocit jistoty tolik potřebný lidem
v našem regionu. Děkujeme Vám!

Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
Na vybudování Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacioná-
ře v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké.
Na činnost Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné.
Na činnost Terénní služby ZOOM pro psychicky nemocné.
Na částečné pokrytí provozních nákladů Klubu Nezbeda – nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež.
Na činnost Terénní služby REBEL pro děti a mládež.
Na provoz střediska PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě.
Na zajištění provozu Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Na částečné pokrytí provozních nákladů Rodinného centra Koleč-
ko ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
Vybudování centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře 
....................................................................................... 500.000 Kč
Činnost charitní pečovatelské služby .............................. 122.651 Kč
Zajištění provozu DC Maják pro psychicky nemocné ....... 50.000 Kč
Podpora provozu Rodinného centra Kolečko
ve Frýdlantu nad Ostravicí ............................................... 50.000 Kč
Na provoz poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí 
......................................................................................... 50.000 Kč
Podpora provozu terénní služby ZOOM ......................... 50.000 Kč
Podpora provozu nízkoprahového klubu Nezbeda ............ 100.00  Kč
Podpora provozu terénní služby Rebel pro mládež ....... 50.000 Kč
Podpora činnosti soc. aktivizační služby pro rodiny–Pramínek ............
........................................................................................ 50.000 Kč
Celkem za Charitu Frýdek-Místek ................................ 1.022.651 Kč

Narodili se:
Listopad – Karolína Macháčková
Prosinec – Jan Schönwälder, Tomáš Dvořák,
     Simona Dvořáková
Leden – Maya Bőmerová,
     Filip Tománek

     

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Prosinec – Jana Dostálová,

     Marie Madusioková 
Leden – Radim Šnajder, Vladimír Venglarčík,
    Bohumil Kuchař
Únor – Jindřich Filípek
Březen – Rudolf Čmiel



NABÍDKA TÁBORŮ
EXPEDICE JADRAN  I. 13. 7. - 22. 7. 2012
Chorvatsko, Pakoštane, vila Marko
Pobyt pro rodiny s dětmi
Hlavní vedoucí: David Böhm
Cena: od 3 210 Kč do 8 420 Kč

***

ÚTĚK Z TRANSYLVÁNIE 
Lukavec u Fulneku, stany 6. 7. - 20. 7. 2012
Pro děti od 8 do 15 let
Informativní schůzka:   2. 3. 2012 v 18:00
Hlavní vedoucí: Jan Kludka
Cena: 3 800 Kč

***

MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY   II.
Horní Bečva, chata Unigeo 7. 7. - 14. 7. 2012 
Sportovní tábor pro děti od 9 do 15 let 
Informativní schůzka:   23. 3. 2012 v 17:00 
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová
Cena:  2 790 Kč

***

NA SMYKACH  II.
Horní Bečva, chata Unigeo 14. 7. - 21. 7. 2012
Pro děti od 8 do 18 let, foto, video, GPS, QR kódy
Informativní schůzka:   23. 3. 2012 v 18:00   
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová
Cena:  2 790 Kč

***

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA 
Lukavec u Fulneku, stany 21. 7. - 3. 8. 2012
Pro děti od 6 do 16 let
Informativní schůzka:   9. 3. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Radek Volný
Cena: 3 800 Kč

***

ŠMOULA BADATEL
Myšinec, chatky  29. 7. - 4. 8. 2012
Pro děti od 6 do 12 let
Informativní schůzka:   30. 3. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Hana Nevrlá 
Cena:  2 590 Kč

***

LETOPISY NARNIE
Bojanovice, chatky  4. 8. - 11. 8. 2012
Pro děti od 10 do 15 let
Informativní schůzka:   30. 3. 2012 v 18:00
Hlavní vedoucí: Roman Tomica
Cena:  2 990 Kč

***

ANGLIČTINA
Myšinec, chatky  4. 8. - 11. 8. 2012
Pro děti od 6 do 15 let
Lektoři: zkušení lektoři a rodilý mluvčí 
Informativní schůzka:   13. 4. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková 
Cena:  3 050 Kč

MAFIE
Myšinec, chatky  11. 8. - 18. 8. 2012
Pro děti od 6 do 12 let
Informativní schůzka:   20. 4. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: David Böhm 
Cena:  2 590 Kč

***

DRAČÍ DOUPĚ
Horní Bečva, hotel Rališka 11. 8. - 18. 8. 2012
Pro děti od 6 do 12 let
Informativní schůzka:   2. 3. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Zuzana Křivánková 
Cena:  2 990 Kč

***

LETNÍ TANEC                          
A SOUSTŘEDĚNÍ H.P.MARTIAL GYM
Trojanovice, hotel Beskyd 19. 8. - 25. 8. 2012
Pro děti od 6 do 15 let (různé taneční styly disko, street,..)
Lektoři: L. Povýšilová, J. Viktorová, L. Kašparová
Jan Hampl, Nikola Hudková
Informativní schůzka:   27. 4. 2012 v 17:00   
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková 
Cena: 3 080 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

KROK ZA KROKEM
Z VRATIMOVA I.  9. 7.  - 13. 7. 2012
(děti ráno přicházejí a odpoledne odcházejí domů)
Pro děti od 7 do 10 let
Informativní schůzka:  4. 5. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková
Cena:  990 Kč

***

KROK ZA KROKEM
Z VRATIMOVA II.  30. 7.  - 3. 8. 2012
(děti ráno přicházejí a odpoledne odcházejí domů)
Pro děti od 7 do 10 let
Informativní schůzka:  4. 5. 2012 v 17:00
Hlavní vedoucí: Renáta Böhmová
Cena:  990 Kč

Dům dětí a mládeže Vratimov
Na letošní letní prázdniny 2012 připravil Dům dětí a mládeže 

Vratimov pestrou nabídku letních táborů, soustředění.
Podrobně si pročtěte naši nabídku a nepřehlédněte termíny 

„informačních schůzek“ jednotlivých táborů.
Podrobnější informace na www.ddmvratimov.cz, 
tel. 596 732 333 nebo osobně na recepci DDM Vratimov
(Po – Pá 9:00 – 11:30, 13:00 – 17:00).

Renáta Míčková
vedoucí oddělení
pedagog volného času
DDM Vratimov
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz 
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Investiční a majetkové
poradenství Ing. Radim Tisoň

• Zajištění na důchod,  inancování bydlení
a studia vašich dětí.

  • Zhodnocení 8-12%, Hypotéka bez navýšení!!!
  • Investice jsou uloženy mimo ČR

a nepodléhají zdanění! 
  • Penzijní, stavební či podobné produkty

Vám peníze nezhodnotí.
  • Nechte peníze pracovat za Vás!

Půlhodinová schůzka Vám udělá v penězích 
jasno. Pracuji s licencí pod dohledem ČNB.

602 205 787, radim.tison@seznam.cz, 
Vinohradská 296, Řepiště

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, 

Ostrava – Nová Bělá, 
Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: 

Po – Pá  8:00 - 16:00 
Tel.: 722 550 000,

732 650 203

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA 
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK
a dekorace. 

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999,- Kč  
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizo-
vaná i na míru. Standartní barvy i imitace 

dřeva.
Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplasto-
vaná nebo pozinkovaná pletiva, kované 

ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
pletivové branky a brány nebo svařovaná 

výplň. Při objednávce montáže sleva 30% 
na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT 
od 10 Kč/kus.

Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy.

Koupíte u nás také stínicí tkaninu
– stínovka.

Truhlářství 
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru. 

Vestavěné skříně, kuchyně,

kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

      I N Z E R C E  I N Z E R C E               
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GENERALI 
POJIŠŤOVNA

Největší změna v zákonném poj. 
AUTOMOBILŮ ZA POSLEDNÍCH 10 
LET! Poprvé v historii se zohledňují 
nejen „vyjeté Bonusy“, ale i to zda 
má klient např. děti, jak dlouho má 
řidičské oprávnění, věk, počet ne-
hod atd!!! Je to u většiny řidičů dal-
ší SLEVA na JEHO pojištění! I Jako 
jediní máme už i v  zák. poj.“ KOM-
PLET“ navíc „poj. možnost „STŘETU 
SE ZVĚŘÍ“ - VÝŠE ŠKODY DO 100 
000 KČ, SPOLUÚČAST jen 1000 KČ! 
Nabízíme rovněž několik typů ŽI-
VOTNÍCH A ÚRAZOVÝCH POJISTEK 
- např.“ BENEFIT EXTRA, GENIO,-
FAMILY Možnost poj. VŠECH druhů 
NEMOVITOSTÍ - nový produkt „VA-
RIO“,včetně různých doplňků“-per-
gol, bazénů, altánků apod..
Na Vaše zavolání nebo e-mail se těší 
R.BEDNÁŘ,GENERALI POJ. A.S.- dru-
há největší poj. na světě!

Kontakt: 
Tel.: 558 671 121,
mob.: 777 161 671
E-mail: 
radomir_bednar@generali.cz
-radomir.b@centrum.cz
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DŘEVĚNÉ,
HRANATÉ BRIKETY 

RUF, BUKOVÉ
Cena:  44,- Kč / 10 kg včetně 

dovozu.

BT - MARKET s.r.o. 

Selská 468, 73931 Řepiště, 

tel. 605 119 538, 558 671 846

e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

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

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

Najdete mě v Salónu u paní Marcelky 
na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)

NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:
• stříhání: dámské, pánské, dětské
• barvení, melírování 
• vodová, trvalá ondulace
• účesy: společenské, svatební
• vlasové zábaly, masky

Z kosmetiky:
• úprava, barvení obočí a řas
• trvalá na řasy
• masáž – klasická, liftingová 
• hluboké čištění
• peeling
• masky
• líčení
• poradenství

Dále:
• reflexní terapie 
   – masáž plošek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 

Marcela Foldynová

tel.: 603 531 785

VODA  
TOPENÍ  PLYN

Navrátil Lukáš

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

 Domovní rozvody v plastu, mědi,
 výměna zařizovacích předmětů, ohřívačů,

 vodáren, atd. 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:

 Montáž kotlů na tuhá paliva,
výměna otopných tělěs,

montáž otopných systémů v mědi, oceli, 
plast (vícevrst.trubky.)

montáž podlahového topení 
včetně přípravných prací před zalitím 

podlah ( beton, anhydrit ) 
Solární systémy.

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

Plynofi kace rodinných domků a chat,
výměna plynových spotřebičů. 

 Montáž rozvodu v mědi, železe.
 Provádění přípojek od HUP, zajištění revize.

tel.: 732 207 824
e-mail: navratil.lukas.vodotopo@email.cz




