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Diplom za vzorné vedení knihovny - obci Ostravice
Diplom za podporu paměti místa - obci Rýžoviště
Diplom za komunikaci s občany prostřednictvím moderních informač-
ních a komunikačních technologií - obci Neplachovice
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci - obci Radkov
Diplom za podporu sportovních aktivit - obci Jakubčovice
Diplom za podporu a rozvoj turistického ruchu - obci Ostravice
Diplom za podporu a rozvoj přeshraniční spolupráce - obci Rohov

Zlatá cihla a) v Programu obnovy venkova - obci Radkov za rekon-
strukci památkového objektu Hradní vyhlídka zříceniny hradu Vikštejn

Zlatá cihla b) v Programu obnovy venkova - obci Vražné za rekon-
strukci rodného domu J.G.Mendela

Oficiální předání jednotlivých ocenění proběhne na slavnostním 
vyhodnocení soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje dne 
10.8.2012 v obci Řepiště.

Hodnocení celostátního kola soutěže proběhne v termínu 
2. – 8. září 2012, kdy naši obec navštíví celostátní komise.

Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhne v Luhačovicích 
dne 15.září 2012.

Slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici 
proběhne 12.října 2012.

Ještě jednou vám všem děkuji a raduji se spolu s vámi

Rostislav Kožušník – starosta

Řepiště vyhrály krajské kolo soutěže
Vesnice roku 2012
Vážení občané,

v pátek dne 8.6. jsme obdrželi od předsedy a tajemníka hodnotící 
komise oficiální výsledky krajského kola Moravskoslezského kraje sou-
těže Vesnice roku 2012. A byla to krásná zpráva, jelikož naše Řepiště 
byly oceněny Zlatou stuhou jako vítěz krajského kola 2012 s právem 
užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012“. Mám z toho 
upřímnou radost, je to ocenění společné práce a aktivit vás všech, kteří 
se jakýmkoliv způsobem dlouhodobě podílíte na veřejném, spolkovém, 
společenském a sportovním dění v naší obci. Bylo mi ctí a potěšením 
naši obec a život v ní prezentovat v přihlášce a následně před hodno-
tící komisí. Moc vám všem děkuji a pevně věřím, že se ctí uspějeme 
i v celostátním kole, které proběhne počátkem září tohoto roku. 

Další výsledky krajského kola byly následující:
Modrá stuha za společenský život - obci Jeseník nad Odrou
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí - obci Rohov
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
- obci Otice
2. místo v krajské soutěži obcí - obci Albrechtičky
3. místo v krajské soutěži obcí - obci Rýžoviště
Cena naděje pro živý venkov- obci Těškovice
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů
- obci Albrechtičky

7. Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
8. Různé,
9. Usnesení, závěr.

273. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kon-
trole plnění usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze 
dne  29.2.2012.

274. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady 
obce R008/2012 – R015/2012 v období únor – duben 2012.

275. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospodaře-
ní obce Řepiště k 31.3.2012 včetně období rozpočtového provi-
zoria 2012:
celkové příjmy:          5.487.797,54 Kč (24,9% rozpočtu),
celkové výdaje:         2.830.587,45 Kč (12,9% rozpočtu),
saldo (přebytek):       2.657.210,09 Kč.

276. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje předloženou Studii od-
vádění a čištění odpadních vod v obci Řepiště zpracovanou 
společností Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o..

Dne 25.4.2012 v Osvětovém domě v Řepištích 
proběhlo 9. zasedání Zastupitelstva obce Řepiště. 
Zastupitelé na svém zasedání přijali usnesení 
č. 9/271 – 9/295:

271. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu 
Kubošovou, navrhovateli usnesení pana Milana Laníka a pana 
Rostislava Mojžíška a ověřovateli zápisu pana Jaroslava
Jeřábka a pana Jana Kukučku.

272. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 
9. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Rozhodnutí rady obce,
4. Zpráva o hospodaření obce,
5. Studie odkanalizování a čištění odpadních vod v obci,
6. Region Slezská brána,
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277. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit pokračo-
vání projekčních prací na zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí projektu „PD – Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.eta-
pa“ v souladu se schválenou studií včetně projednání projektu 
s občany a majetkoprávní přípravu pozemků pod stavbou.

278. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí: informace z čin-
nosti svazku obcí Region Slezská brána, přijetí obce Sviadnov 
za člena svazku obcí, zveřejnění návrhu Závěrečného účtu 
svazku obcí za rok 2011 a Zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření za rok 2011, hospodaření svazku obcí k 31.3.2012:
celkové příjmy:        3.211.553,50 Kč (12,6% rozpočtu),
celkové výdaje:      3.342.016,11 Kč (11,8% rozpočtu),
saldo (ztráta):         130.462,61 Kč.

Saldo bylo kryto třídou 8 – financování: částkou 
1.000.000,- Kč přijaté dlouhodobé půjčky od obcí a změnou 
stavu na účtech svazku (navýšení) o 869.537,39 Kč.

279. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Svia-
dnov“.

280. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí skutečnost, že 
obec Řepiště se žádostí o dotaci z programu Drobné vodohos-
podářské akce na Moravskoslezském kraji na projekt „Řepiš-
tě, Kanalizace – napojení veřejných budov“, je mezi náhradní-
mi žadateli. 

281. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o no-
vele zákona č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných 
hrách a změně rozdělování výtěžku z loterijních a sázkových 
her.

282. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí žádost TJ Řepi-
ště o navýšení objemu prostředků pro sport v návaznosti na 
novou zákonnou úpravu a ukládá starostovi informovat zastu-
pitelstvo průběžně o skutečných příjmech z loterií v rozpočtu 
obce.

283. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Změnu č. 2 Strategické-
ho plánu rozvoje obce Řepiště na léta 2007-2015.

284. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje aktualizaci Strategické-
ho plánu rozvoje obce Řepiště na léta 2007-2015.

285. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora turistických oblastí v Morav-
skoslezském kraji pro rok 2012 na Moravskoslezský kraj na 

projekt „Řepiště, Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí“, 
celkové náklady 400 tis. Kč, požadovaná dotace 280 tis. Kč, 
realizace do 30.10.2013.

286. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zahájení projektové pří-
pravy projektu „Řepiště, Obnova dřevěného mlýnku a úprava 
okolí“ z prostředků rozpočtové rezervy.

287. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora turistických oblastí v Morav-
skoslezském kraji pro rok 2012 na Moravskoslezský kraj na 
projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, odpočinkové místo 
pro cykloturisty u bývalého hotelu Balkán“, celkové nákla-
dy 480 tis. Kč, požadovaná dotace 331 tis. Kč, realizace do 
30.10.2013.

288. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zahájení projektové 
přípravy projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, odpočinkové 
místo pro cykloturisty u bývalého hotelu Balkán“ a zpracování 
územní studie okolí železničního nádraží Paskov z prostředků 
rozpočtové rezervy.

289. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí výsledky sčítání 
počtu cestujících ve veřejné osobní dopravě a městské hro-
madné dopravě v obci Řepiště dne 17.4.2012.

290. Zastupitelstvo obce Řepiště nesouhlasí s návrhem KODISu 
s.r.o. a Města Vratimov na prodloužení intervalů spojů linky 
č. 81 ve špičce v období letních prázdnin z důvodu připravova-
né optimalizace dopravní obslužnosti obce Řepiště.

291. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s Modelem jednotného 
financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji 
pouze u veřejné linkové dopravy.

292. Zastupitelstvo obce Řepiště nesouhlasí s Modelem jednotné-
ho financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském 
kraji u veřejné drážní osobní dopravy.

293. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí výzvu k odkoupe-
ní pozemku parc.č. 51/1 k.ú. a obec Řepiště za cenu 550,- Kč/
m2 a pověřuje starostu jednat s vlastníkem pozemku v souladu 
se stavebním zákonem.

294. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podané žádosti 
o změnu územního plánu.

295. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 
10. zasedání zastupitelstva obce dne 20.6.2012 v 17.00 hod.

Rostislav Kožušník – starosta

Projektová příprava výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod, 1.etapa

Obec Řepiště získala v r. 2011 dotaci z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje na podporu projektové přípravy, a to na zpraco-
vání studie odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Řepiš-
tě a následné zpracování projektu pro územní řízení na 1.etapu. 
Studie odkanalizování a čištění odpadních vod byla schválena 
zastupitelstvem obce na zasedání dne 25.4.2012. Odkanalizo-
vání obce je řešeno v 7.etapách. První etapa v sobě zahrnuje 
výstavbu čistírny odpadních vod na ul. Úvozová a výstavbu splaš-
kové kanalizace v centrální části obce. Jmenovitě se jedná o uli-
ce Úvozová, Mírová, Selská, část Zemědělské, část Slezské po 
ul. U Vodojemu, dále o ul. Vinohradskou po ul. U Vrtu, ul. Horní, 
Výstavní, Br.Musálků a Sportovní. Zpracovatelem dokumentace je 
společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.. Za účelem 
seznámení vlastníků pozemků s projektovou dokumentací a za-

hájení majetkoprávní přípravy se uskutečnilo v úterý dne 19.červ-
na 2012 od 15 hod. veřejné projednání záměru v tělocvičně v Ře-
pištích na ul. Mírová 555. V průběhu zpracovávání projektové 
dokumentace bude obec Řepiště jednat s vlastníky pozemků pod 
místní komunikací ul. Slezská o převedení pozemků na obec Ře-
piště. 

Předpokládané náklady 1.etapy na výstavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod jsou 55 mil. bez DPH, tj. 66 mil. Kč 
vč. DPH. V této etapě by mělo být vystavěno cca 4 km kana-
lizačních stok a čistírna odpadních vod, napojeno cca 140 RD 
a 630 ekvivalentních obyvatel. Průměrný náklad je cca 87 tis. Kč 
na EO. Obec předpokládá realizaci stavby nejdříve v r. 2015, a to 
v závislosti na vypsaných dotačních titulech. Bližší informace byly 
poskytnuty na veřejném projednání nebo zpracovatelem doku-
mentace, zodpovědný projektant Ing. Juchelka, tel. 595 132 077,
p.juchelka@dpova.cz, a na obecním úřadě u starosty obce.

Rostislav Kožušník – starosta



Návštěva hodnotící komise v soutěži
Vesnice roku 2012

V předešlém zpravodaji jsme vás informovali o účasti obce Ře-
piště v soutěži Vesnice roku 2012. Obec zpracovala a podala kon-
cem dubna písemnou přihlášku do soutěže. V Moravskoslezském 
kraji se přihlásilo celkem 12 obcí. V pondělí dne 4.6.2012 navštívi-
la naši obec hodnotitelská komise. V dopoledních hodinách jsme 
společně s paní místostarostkou přivítali celkem 10 hodnotitelů. Po 
uvítání komise na obecním úřadě (chlebem a solí a řepišťskou sli-
vovicí) navštívila komise místní knihovnu a prohlédla si keramickou 
výzdobu obecního úřadu (moc se vám povedla). Poté se komise 
přesunula do tělocvičny, kde proběhla prezentace obce včetně 
rozhovorů se zástupci obce a prohlídky základních koncepčních 
dokumentů obce (územní plán, strategický plán, rozpočet) a kro-
niky obce. Premiéru měl 15 minutový film o obci a společenském 
životě. Poté děti z mateřské školy z Berušky předvedly v malé tělo-
cvičně vystoupení připravované pro zahradní slavnost a podarovali 
komisi perníčky s naším kostelíkem. V tělocvičně zahrála komisi 
Moravskoslezská Sinfonietta Řepiště krásné dvě skladby. Komise 
si pak prohlédla budovu základní školy a školní zahradu a od dětí 
dostala znak obce kreslený na kamenech. V kostele sv. Archandě-
la Michaela zazpíval Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště. Ko-
mise se přesunula před hasičskou zbrojnici, kde si prohlédla his-
torickou Tatru 805 a klubovnu mladých hasičů. Závěrem komise 
navštívila výstavu nádherných keramických výrobků v Osvětovém 
domě. Na rozloučenou obdržel každý člen komise tašku s upomín-
kovými předměty a propagačními materiály obce.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě, úklidu, nádherné výzdobě a vydařené prezentaci obce 
a společenského života. Byly to desítky a desítky lidí, kteří připravili 
pro komisi příjemné a nezapomenutelné chvíle. Ještě jednou vám 
jménem vedení obce a jménem svým děkuji a věřím, že v soutěži 
se ctí uspějeme. Vyhodnocení krajského kola soutěže se předpo-
kládá koncem měsíce června.

Rostislav Kožušník – starosta

Změna č. 2 Strategického plánu
rozvoje obce Řepiště na léta 2007-2015

Strategický plán obce Řepiště byl zpracován a schálen 
v r. 2007. V roce 2009 byla provedena změna č. 1. Zastupitel-
stvo obce v návaznosti na připravované projekty doplnilo dne 
25.4.2012 do strategického plánu další aktivity a schválilo změnu 
č. 2. Doplněné aktivity jsou: 

• rekonstrukce bytů v obecních domech (do roku 2015), 
odhadované náklady jsou 3,5 mil. Kč,

• posílení kapacity a rozšíření prostor mateřské školky 
(do roku 2014), plánované náklady jsou 3 mil. Kč,

• doplnění 5.etapy Společenského centra o výstavbu par-
koviště (do r.2013), náklady 6 mil.Kč,

• založení Místní akční skupiny (vznik 2012), čerpaní peněz 
od roku 2014,

• aktivita sportovních, kulturních a společenských akcí 
v obci, cca 0,5 mil. Kč ročně,

• vyhodnocení plnění územního plánu (termín v r. 2014), 
náklady se odhadují na 0,5 mil. Kč,

• obnova technických památek (obnova dřevěného mlýnku 
by měla proběhnout v roce 2013), náklady jsou 0,5 mil. 
Kč,

• infrastruktura Cyklostezky Ostrava-Beskydy (výstavba 
odpočinkového místa u hotelu Balkán a pořízení infor-
mačního panelu na cyklostezce), náklady 2 mil. Kč,

• informační systém regionu (v roce 2014), náklady 
1 mil. Kč.

Rovněž byla provedena aktualizace nesplněných aktivit ve 
strategickém plánu.

Rostislav Kožušník – starosta

Veřejná osobní doprava v obci
Obec Řepiště s ohledem na velmi vysoké náklady na úhradu 

ztráty z veřejné dopravy připravuje podklady pro jednání k opti-
malizaci dopravní obslužnosti svého území. Dopravní obslužnost 
obce je vzhledem na velikost obce nadstandardní a vychází mimo 
jiné z blízkosti dvou velkých měst a z historické tradice. Do obce 
dojíždí dva systémy městské hromadné dopravy, a to linka č. 81 
z Ostravy a linky č. 1 a 5 z Frýdku-Místku. Navíc přes Řepiště jezdí 
osobní linková doprava ČSAD Morávka a také obec je dopravně 
obsluhována železniční dopravou. 

Obec Řepiště v rámci Moravskoslezského kraje je obcí, která 
na jednoho občana přispívá největší částkou, cca 625,-Kč/rok. Le-
tošní rozpočet počítá s částkou 1.058.810,- Kč. 

Jedním z podkladů pro optimalizaci je zjištění množství 
přepravovaných osob. Proto obec provedla v úterý 17.4.2012 
sčítání cestujících v autobusech. Sčítání proběhlo během kom-
pletního pracovního dne, tzn. od prvního autobusu, který jede 
v 4:25 hod. na Frýdek až po poslední autobus ve 23:17 hod. ve 
směru na Ostravu. Sčítány byly veškeré autobusové spoje ob-
sluhující obec Řepiště, tj. linkový spoj Morávka, spoje MHD Os-
trava č. 81 a spoje MHD Frýdek-Místek č. 1 a 5. Sčítáno bylo 
na všech třech zastávkách – U Kříže (konečná), U Školy a Pod 
Dvorem. Sčítána nebyla hraniční zastávka s Vratimovem u vět-
rací jámy Řepiště. Během celého dne bylo přepraveno celkem

897 cestujících 112 autobusovými spoji. U MHD linky č. 81 (Ostra-
va) a linek č. 1 a 5 (Frýdek-Místek) v každém autobuse průměrně 
cestovalo 8 lidí. U dálkového spoje Ostrava NH – Morávka to bylo 
průměrně 3,5 cestujícího. Počet spojů v pracovní dny: linka č. 81 
(z Ostravy) celkem 34 spojů do Řepišť a 34 spojů z Řepišť, linka 
č. 1 a 5 (z F-M) celkem 17 spojů do Řepišť a 18 spojů z Řepišť, 
linkové spoje (Morávka) ve směru od F-M na OVa celkem 3 spoje 
a ve směru z OVa na F-M celkem 6 spojů. Nejvytíženější časy 
linky č. 81 do Řepišť – v 9.30 hod. a mezi 14 – 20 hod., linka č. 81 
z Řepišť mezi 4.50 – 9.38 hod. Nejvytíženější časy linky č. 1 a 5 
do Řepišť – v 6.43 hod., 13.55, 14.55 a 16.01 hod., a z Řepišť 
mezi 7 - 8 hod. ráno a mezi 14 – 17 hod. odpoledne. Výsledky jsou 
zpracovány prozatím pouze v základních součtech bez podrobněj-
ší analýzy. Připravuje se ještě sčítání o víkendu. 

První opatření plánované optimalizace by se měly týkat už 
r. 2013 a budou zaváděny postupně. Po vyhodnocení veškerých 
dat dojde určitě k redukci málo obsazených spojů a zvětšení in-
tervalů mezi spoji, dále se uvažuje o zavedení letních (prázdnino-
vých) jízdních řádů. Prioritou obce je zachování dopravy občanů 
do zaměstnání, úřadů a k lékaři, a dětí a mládeže do škol. Veškeré 
navržené změny budou před zavedením projednány a schváleny 
v zastupitelstvu obce, dále budou projednány s Koordinátorem 
ODIS s.r.o., s Městy Vratimov, Ostrava a Frýdek-Místek, a s veš-
kerými dopravci.

Rostislav Kožušník – starosta



Z DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNAZ DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

Žádosti o dotaci z Programu Podpora turi-
stických oblastí v Moravskoslezském kraji

Dne 4.4.2012 byly Krajským úřadem Moravskoslezského kra-
je vyhlášeny dotační podmínky programu  Podpora turistických 
oblastí v Moravskoslezském kraji (kód: RRC/05/2012). Tento pro-
gram mimo jiné obsahuje Dotační titul č. 1: „Podpora rozvoje Regi-
onu Slezská brána a partnerských obcí“. Cílem je podpořit projekty 
investiční i neinvestiční, které pomohou dobudovávat infrastruktu-
ru cestovního ruchu v oblasti Regionu Slezská brána a podél cyk-
lostezky Ostrava – Beskydy. Dotace z MSK může být maximálně 
70 %. Za obec Řepiště jsme podali dva projekty. První projekt 
s názvem „Řepiště, Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí,“ 
má celkové náklady 400 tis. Kč, z toho požadovaná výše dotace je 
280 tis. Kč, vlastní zdroje 120 tis. Kč, termín realizace projektu je 
do 30.10.2013. Tento projekt řeší obnovu drobné technické památ-

ky regionálního významu, dřevěného větrného mlýnku, tzv. větr-
ňoku. Obdobné projekty se budou realizovat ještě ve Václavovi-
cích a v Šenově a dojde k  vytvoření tzv. „rozptýleného“ skanzenu 
malých větrných mlýnků, které byly pro tento region typickými 
stavbami v krajině. Druhým projektem je „Cyklostezka Ostrava-
-Beskydy, odpočinkové místo pro cykloturisty u bývalého hotelu 
Balkán.“ Celkové náklady projektu činí 480 tis. Kč, z toho poža-
dovaná výše dotace 331 tis. Kč, vlastní zdroje 149 tis. Kč. Ter-
mín ukončení realizace projektu je do 30.10.2013. Cílem projektu 
je vybudování kvalitního odpočinkového místa pro cykloturisty 
a IN LINE bruslaře na významném uzlovém bodě u  bývalého ho-
telu Balkán a nádraží Paskov na páteřní cyklotrase Ostrava-Be-
skydy. Doufám, že oba projekty budou úspěšné a získají dotační 
podporu a jejich realizace posílí turistický potenciál obce.

Rostislav Kožušník – starosta

Informace z Regionu Slezská brána
Dne 12.4.2012 proběhlo v Šenově zasedání starostů Regionu 

Slezská brána. Starostové na základě žádosti obce Sviadnov přijali 
svým usnesením obec Sviadnov za nového člena svazku obcí Re-
gion Slezská brána. Nově má tedy svazek obcí 9 členů. Starostové 
vzali na vědomí Zprávu o výsledku kontroly hospodaření svazku 
obcí RSB za rok 2011 a návrh Závěrečného účtu svazku obcí za 
rok 2011. Kontrolu hospodaření svazku obcí provedli pracovníci 
krajského úřadu dne 5.4.2012. Výsledek přezkoumání hospodaře-
ní konstatuje, že při přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 
2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Oba dokumenty budou 
před projednáním a schválením zveřejněny na úředních deskách 
všech členských obcí. Starostové byli dále projektovým manaže-
rem Ing.Lyskem seznámeni s průběhem projektu Projektový ma-
nažer IV a společné akce Regionu Slezská brána. Postupně jsou 
dokončovány jednotlivé aktivity. Konec projektu bude k 30.6.2012. 
V rámci projektu svazek obcí finančně podpoří mimo jiné koncert 
Moravskoslezské Sinfonietty Řepiště na Dni obce Řepiště dne 
9.6.2012. O dotaci na následující projekt svazku obcí bude rozho-
dovat krajské zastupitelstvo 6.6.2012. Na jednání dále vystoupili 
zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a společnosti 
Koordinátor ODIS s.r.o., kteří starostům prezentovali nový Model 
jednotného financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslez-

ském kraji. Starostové rovněž obdrželi vliv nového modelu na výši 
příspěvku jednotlivých obcí na financování dopravní obslužnosti. 
Předseda podal informace o stavu realizace projektu Cyklostezka 
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. Rovněž byly starosty 
předány informace o přípravě zakládání místní akční skupiny na 
území svazku obcí v jednotlivých obcích. Starostové schválili v ná-
vaznosti na vypsaný dotační program Podpora turistických oblastí 
v Moravskoslezském kraji a dotační titul Podpora rozvoje Regionu 
Slezská brána a partnerských obcí žádosti o dotace. Cílem pro-
gramu je podpořit projekty investiční i neinvestiční, které pomohou 
dobudovat infrastrukturu cestovního ruchu v oblasti Regionu Slez-
ská brána a podél cyklostezky Ostrava – Beskydy. Dotace z MSK 
bude činit maximálně 70 %. Dohodnuté individuální projekty podají 
jednotlivé obce a také svazek obcí. Starostové schválili věcnou ná-
plň dvou společných projektů svazku obcí: „Turistický informační 
systém RSB“, celkové náklady projektu 450.000,- Kč, požadova-
ná dotace 315.000,- Kč, doba realizace do 30.10.2013, a projektu 
„Informační systém cyklostezky Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-
-Sviadnov“, celkové náklady projektu 300.000,- Kč, požadovaná 
dotace 210.000,- Kč, doba realizace do 30.10.2013. O podpoře 
projektů by mělo rozhodnout krajské zastupitelstvo 6.6.2012. Příští 
zasedání svazku obcí bylo stanoveno na 22.6.2012 v Šenově před 
konferencí RSB.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Termíny akcí svazku obcí
Region Slezská brána
- 20. 4. – Paskov – vědomostní soutěž dětí Regionu Slezská 

brána, kinosál

- 25. 4. – Žabeň - beseda s autory knihy Region Slezská brána, 
místní knihovna 

- 4. 5. – Sedliště – Branný závod dětí RSB – 3. akce sportovní 
olympiády děti RSB

- 25. 5. – Sviadnov – pracovní seminář „Místní akční skupiny 
– vytváření partnerství na venkově“

- 2. 6. – Paskov – Den dětí a Den města Paskov – společenská 
akce města Paskov podporovaná RSB

- 8. 6. – Vratimov – lehkoatletické soutěže starších žáků Regi-
onu Slezská brána, závěrečná akce sportovní olympiády dětí 
RSB

- 9. 6. – Řepiště – den obce Řepiště – koncert Moravskoslez-
ské Sinfonietty - společenská akce obce Řepiště podporovaná 
RSB

- 18. 6. - Paskov – 3. seminář – „Potenciál cyklostezky Ostrava 
– Beskydy na území obcí Regionu Slezská brána“

- 22. 6. – Šenov – od 8 hod. zasedání shromáždění starostů 
RSB, od 9 hod. Závěrečný seminář k projektu PM IV, restaura-
ce na Lapačce 

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí



Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov - Sviadnov

Svazek obcí Region Slezská brána od července 2011 realizuje 
na 5 obcích (Vratimov, Řepiště, Paskov, Žabeň a Sviadnov) projekt 
Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. Projekt je 
největším projektem svazku obcí za celou jeho historii a je podpo-
řen dotací z EU z Regionálního operačního programu Moravsko-
slezsko. Stavební práce projektu se pomalu chýlí ke konci. Zhotovi-
tel dokončuje úseky cyklostezky na k.ú. Paskov, Žabeň a Sviadnov. 
Většina asfaltů je již hotová a zbývá dodělat některé zbylé práce, 
sjezdy, terénní úpravy, dopravní značení, geometrické plány a do-
kumentaci skutečného provedení. Předpokládaný termín předání 
stavby je konec června 2012. Úseky v obci Řepiště a ve městě 
Vratimov jsou kompletně dokončeny. V současné době svazek 
obcí připravuje majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou 
dle uzavřených smluv. Slavnostní otevření cyklostezky proběhne 
po vydání kolaudačního souhlasu, předpokládáme koncem srpna.

Věříme, že cyklostezka přispěje k zatraktivnění a podpoře tu-
ristického ruchu nejenom v Regionu Slezská brána ale v celém 
Moravskoslezském kraji a že otevření zbylých úseků cyklostezky 
propojující Ostravu s Beskydami na sebe nenechá dlouho čekat.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Pracovní setkání starostů
k přípravě založení místní akční skupiny

V rámci přípravy na čerpání finanční prostředků z fondu EU 
pro nadcházející programovací období 2014 – 2020 se předpo-
kládá posílení úloh partnerství veřejného sektoru, soukromého 
sektoru a nestátních neziskových organizací na místní úrovni. To 
se uskutečňuje v mnoha regionech již nyní formou tzv. místní 
akční skupiny (dále MAS).

Starostové obcí Regionu Slezská brána se rozhodli pod-
pořit rozvoj území a do plánování a rozhodování o strategic-
kých projektech zapojit podnikatele a neziskové organizace, 
které na území svazku obcí působí. Proto bylo shromážděním 
starostů v únoru 2012 rozhodnuto o přípravě na založení míst-
ní akční skupiny na území svazku obcí Region Slezská brána. 
Přípravná schůzka za účasti zástupců MAS Pobeskydí proběhla 
25. 5. 2012 na obecním úřadě ve Sviadnově. Předmětem jednání 
bylo stanovení právní formy, počtu členů, obsahu stanov a výše 
členských příspěvků. S vlastním založením MAS se počítá v prů-
běhu měsíců června až července letošního roku.

Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer 
Regionu Slezská brána

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
k parkovacím průkazům

dosavadní označení
do automobilu se symbolem invalidního vozíku

nová parkovací karta
pro osobu těžce zdravotně postiženou

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se 
zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden nový druh parko-
vacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbo-
lem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou používat 
pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!! 

Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31.5.2012 je zatím 
vydaných pouze 600 nových parkovacích průkazů. Stále je tedy 
potřeba přibližně za stejné časové období vyměnit ještě kolem 
2400 původních označení. V současné době je možno si potřebnou 
výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se 
vyřizování parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se 
ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zá-

konný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka 

(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu 

+ lékařské potvrzení o této skutečnosti 

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociální péče
oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny
Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

Tělocvična Řepiště
Provozní doba tělocvičny a hřiště s umělým povrchem:

   Po - Pá          15:00 - 22:00
   So - Ne          08:00 - 20:00

Během prázdnin od 23.7.2012 do 5.8.2012 - tělocvična 
uzavřena, v provozu pouze kurty s umělým povrchem bez 
využití šaten a WC.

Prázdninový provoz hřiště s umělým povrchem: červenec- srpen, 

  každý všední den   od 8.00 - 22.00 hod.
  so – ne                 od 8.00 - 20.00 hod. 

V době od 8:00- do 15:00 se klíče vyzvedávají na obecním 
úřadě v této době nelze využít šaten a WC v tělocvičně.

Rezervace se provádějí předem u správce tel. čísle:
     605 959 600



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 identifikaci plátce napište číslo popis-
né domu / 2012.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok 2012

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,-       2150,- 1700,-

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

Informujeme naše občany, že na obecním úřadě je 
možno zakoupit pohlednice Regionu Slezská brána - Pří-
roda a Památky a muzea (10,-Kč), pexeso Region Slezská 
brána (20,-Kč) a znak obce Řepiště (20,-Kč).

UPOZORNĚNÍ
K 6.červnu 2012 nezaplatilo poplatek za psa 120 občanů a po-

platek za svoz komunálního odpadu 249 občanů. Žádáme tímto, 
aby tak učinili do 30. června 2012.

Poplatek za psa
Povinnost zaplatit poplatek mají držitele psů za psy starší 

3 měsíců v termínu do 30. června 2012.
Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích č. 2/2010 jsou sazby poplatku následující: 
100,- Kč za jednoho psa a 500,- Kč za druhého a každého 

dalšího téhož držitele. 
Poplatek je možno uhradit na Obecním úřadě v Řepištích nebo 

na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést číslo po-
pisné domu.

Nabídka na svoz odpadů ze zahrad
Záležitost nabízíme jako nadstandardní doplněk k součas-

nému systému obce, který může být zachován nadále nebo 
případně modifikován. Princip této aktivity spočívá v nabídce 
poskytnout občanům speciální nádobu (hnědá plastová popel-
nice – komposter – u dna prostor pro odsazování vody, v bocích 
odvětrávací otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), kterou 
bychom obsluhovali v intervalu 1 x za 14 dnů v období vegetač-
ní aktivity duben-listopad. Cena služby (vč. DPH) je pro občany 
Vaší obce kalkulována (s ohledem na vzdálenost od kompostár-
ny) pro nádobu s objemem:

120 litrů 80,- Kč/měsíc, tj. 670,- Kč/rok, resp. 8 měsíců

240 litrů 95,- Kč/měsíc, tj. 790,- Kč/rok.

S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus 
doporučujeme spíš nádobu větší, ale není problém v průběhu 
služby provést změnu nebo navýšení. Služba by měla nabídnout 
občanům pohodlí a obci eventuálně pomoc s dosavadním sys-
témem.

Zájemci o nádobu na odpad ze zahrad mohou uzavřít 
smlouvu na Obecním úřadě Řepiště.

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V OBCI ŘEPIŠTĚ

Na základě zákona č.166/1999 Sb., v platném znění je majitel 
psa povinen mít psa naočkovaného proti vzteklině. Vakcinace se 
týká psů starších 3. měsíců. 

S ohledem na novelizaci zákona se prodlužuje účinnost 
vakcíny na 2 roky. V naší obci proběhla vakcinace 2. dub-
na 2011, další očkování psů v Řepištích se tedy uskuteční 
na jaře roku 2013.

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Frýdek – Místek

uděluje zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, 
kteří dovršili 40 bezpříspěvkových odběrů.

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

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou 
medilí prof. MUDr. J. Janského je občan Řepišť pan René Oháňka.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, tel. 558 637 136

www.knihovna-repiste.cz
pořádá výstavu 

Jaromíra Poláška: Dědeček automobil
potrvá od 22. 6. do 21. 8. 2012

Možno zhlédnout v úterý od 10:00 - 12:00 hod. a od 13:00
do 17:00 hod. a v pátek od 9:00 do 12:00, 13:00 do 15:30 hod.

Knihovna informuje: 
od 9. 7. do 20. 7. 2012 bude zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

Děkuji za pochopení.

Marika Zajíčková – knihovnice

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž

hasičských družstev v požárním útoku v kategoriích
mladí hasiči, muži a ženy.

Datum konání: sobota 23.6.2012  
Začátek soutěže mladých hasičů: 9:00 hod.

Začátek soutěže mužů a žen: 14:00 hod.
Místo konání: areál u tělocvičny Řepiště

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev.



Zprávičky z naší školičky

Mořena odnesla zimu
„V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí vládla 

Mořena, až bůh slunce počal déle, vlídněji a tepleji hleděti na tvář 
země. I rozbíhala se vodou ledová pouta; veselili se po všech 
dědinách, po všem plemeni. Za zpěvu brali se k vodám, k volným 
těm potokům, řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radost-
ným hlaholem vítali Vesnu, líbeznou bohyni jara.“

A. Jirásek, Staré pověsti české - O Čechovi 

Děti ze školní družiny při Základní škole Řepiště vynášely 
26. března symbol zimy a smrti – Mořenu. Figury slaměného Mo-
řáka a Mořeny jsme nesli přes Řepiště směrem do Paskova za 
zpěvu písně Mořeno, Mořeno, zlá ženo, už ťa vynášame. Mraky 
na obloze sice vyhrožovaly deštěm, ale sluníčko je nakonec pře-
mohlo, takže jsme šťastně dorazili k řece Ostravici. Obě slaměné 
figury jsme hodili do vody, ať si plavou pryč a odnesou zimu někam 
daleko. Na počest jara jsme ozdobili větvičky stužkami a takzvané 
léto jsme nesli zpátky do naší družiny v Řepištích. Dorazili jsme 
v pořádku a včas, jen někteří si stěžovali na bolavé nohy po tak 
dlouhé procházce. Všem se tradice vynášení Mořeny líbila a příští 
rok si ji určitě zopakujeme. Protože má tato tradice mnoho variant 
a liší se podle oblastí, rádi bychom se od řepišťských pamětníků 
dověděli, jestli se Mořena vynášela i dříve a jak to vypadalo, aby 
byl rituál co nejpůvodnější. 

Děti a vychovatelky školní družiny

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola 
životnímu prostředí řadu surovin

Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky 
v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně 
životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdá-
vají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, 
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme 
snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, kte-
rá pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech 
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru 
drobných spotřebičů. 

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počíta-
čových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. 
mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, 
dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie 
byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do 
ovzduší, vody a produkce odpadu.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytří-
dili 18 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 0,44 MWh 
elektřiny, 31,01 litrů ropy, 1,67 m3 vody a 0,01 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových ply-
nů o 0,08 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 0,35 tun.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochra-
ně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Mgr. Věra Némethová
Křížem krážem Slezskou bránou

V soutěži Slezskou bránou křížem krážem, která byla le-
tos v Paskově 20. dubna, zvítězila v kategorii pro 1. stupeň 
základních škol Žabeň a ve 2. stupni Sedliště. Děti odpoví-
daly na otázky o obcích Slezské brány, třeba jaká socha sto-
jí na náměstí ve Vratimově, a za správné odpovědi dostávaly
body a sladkosti. Za Řepiště soutěžili: Anežka Kožušníková, Lu-
cie Smyčková a Ondřej Just, ostatní byli publikum. Skončili jsme 
třetí a dostali jsme výlet do všech obcí regionu Slezská brána.

Zahájení sezony soutěží
v požárním sportu

S příchodem teplých dní rovněž začala nová sezona v požár-
ním sportu. Pro naše družstvo mužů je letošní sezona výjimečná 
zejména tím, že začínáme soutěžit s novým strojem, do něhož 
vkládáme velké naděje. Samozřejmě nová, výkonnější technika 
klade vysoké požadavky na každého člena družstva. Toho jsme 
si vědomi, a proto družstvo pravidelně trénuje, což je na jeho vý-
sledcích znát.

Letošní soutěžní sezonu jsme zahájili jako již tradičně domácí 
soutěží PS8, kde družstvo mužů(mladší) poprvé v této soutěži zví-
tězilo, družstvo mužů(starší) obsadilo krásné třetí místo. 

Z ostatních soutěží které jsme zatím absolvovali bych chtěl 
zmínit zejména soutěž O pohár sv. Floriána, který se nám podařilo 
letos uhájit. Na pohárové soutěži v Krmelíně jsme se umístili na 
třetím místě. Letos poprvé jsme se také zúčastnili soutěže v okrsku 
Ostrava- město, a to pohárové soutěže ve Staré Bělé, kde jsme se 
v konkurenci špičkových mužstev jak z Ostravského, tak z Frýdec-
ko-Místeckého okresu umístili na 7. místě.

Sezona teprve začíná a my doufáme, že se nám letos podaří 
vše tak, jak jsme si to naplánovali, ať již plán soutěží, jež chceme 
absolvovat, tak výsledky kterých chceme dosáhnout.

Za soutěžní družstvo
Ing. Tomáš Černý

Jednatel SDH Řepiště

Nohejbalový turnaj 26. 5. 2012
Umístění:  1. Řepiště A

                2. Sviadnov
                3. Frýdek-Místek
                4. Řepiště B
                5. Šenov A
                6. Šenov B

I když se nemohli dostavit dva týmy z Ostravy, turnaj nám vy-
šel fantasticky a přálo nám slunečné počasí. Tým Řepiště A ve 
složení Radovan Krasula, Stanislav Bártl a Ladislav Smichovič po-
dal fantastiký výkon. Na turnaji ztratili pouze jeden set z celkového 
počtu jedenácti setů. Týmu Řepiště B se již tolik nedařilo, ačkoliv 
porazili druhý favorizovaný celek ze Sviadnova. Ve zkušeném 
týmu z Frýdku - Místku hrál přeborník české republiky a prvoligový 
hráč za Přerov Lubomír Kvarda, jemuž nahrával další zkušený dru-
holigový hráč. Ani tento tým však nedokázal zdolat naši jedničku 
z Řepišť. Turnaj se odehrával na obou kurtech od 9:10 do 11:30. 

My, nohejbalisté z Řepišť, jsme velice rádi, že v obci máme 
dobré sportovní zázemí a těší nás hrát za naši obec. A to je doufám 
i trošku vidět na sportovních výkonech.

Roman Polach



DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
POBOČKA ŘEPIŠTĚ

Více než osmdesát dětí ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo 
naši pobočku v Řepištích. Kroužky probíhaly v několika prostorách 
- v základní a mateřské škole, tělocvičně a dílně Osvětového domu. 
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili bezpro-
blémový provoz. Jejich zásluhou totiž měly řepišťské děti možnost 
navštěvovat kroužky z různých oblastí: ŠIKOVNÉ RUČIČKY, ANG-
LIČTINA, MAŽORETKY, KLUB RODIČŮ, SPORTOVKY, KERAMI-
KA, BADMINTON.

Všechny měly potom možnost představit a pochlubit se, co doká-
zaly zvládnout za celý školní rok. 

V květnu v paskovském kině se uskutečnila GALAPŘEHLÍDKA 
– DEN MATEK, na které se představilo celkem 150 dětí a 13 ex-
terních zaměstnanců (vedoucích kroužků). Akce se zúčastnily i děti 
z pobočky Řepiště. Všem patří velký dík za pestrý a zdařilý program. 

Na příští školní rok připravujeme opět zajímavou nabídku krouž-
ků. Celá nabídka na nový školní rok bude v měsíci září na webových 
stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov. 

A co nabízíme?
• angličtina 1. třída – příprava na výuku cizího jazyka 
• angličtina 2. třída – příprava na výuku cizího jazyka
• angličtina 3. třída – rozšiřování slovní zásoby a upevňování 

gramatiky
• mažoretky ŽÍŽALKY 
• klub rodičů – dopoledne plné her, říkadel, malování, soutěží
• sportovky – pro děti od 6 do 10 let, které rády sportují a vše 

je zajímá.
• keramika – dílna Osvětový dům
• šikovné ručičky – výtvarný svět jinak
• badminton – pravidla hry, technika, turnaje
• disco tance – pro děti od 5-ti let

Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci nám může-
te právě vy! Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cíleně 
s dětmi i v dalších oblastech, které nejsou v nabídce uvedeny. 

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

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin. 
Stále máte možnost přihlásit Vaše dítě na letní dětský tábor. 
Kompletní nabídku najdete na www.ddmvratimov.cz. 

Renáta Míčková
vedoucí oddělení, pedagog volného času, DDM Vratimov

N A Š I  J U B I L A N T I
DUBEN  
Rudolf Blahuta
Jana Kusáková
Anna Čelinská
Jáchym Guřan
Jaroslav Kysela
Oldřich Polach
Petr Viktora
Libuše Malinovská
Štefán Suchánec
Jana Brčicová
Radana Garnolová
Zdenek Šodek
Jaromír Adamus

ČERVEN  
Libor Kostelný
Bohumil Sládeček
Eva Šodková
Milan Drienovský
Pavla Ramíková
Jaromíra Šnajdrová
Antonín Jaskiewicz
Miroslava Ferfecká
Zdeněk Vaštyl
Petr Šnapka
Milan Janša

Henrieta Bednarčíková
Jiří Slaný
Josef Fluxa
Ivana Pavlasová
Ilona Dvořáčková
Šárka Rosívalová
Štěpánka Kaločová
Vilém Kožušník
Marcela Jurečková
Jana Marenčáková

Blahopřejeme

KVĚTEN  
Vítězslav Kubenka
Anděla Bednářová
Jarmila Špetíková
Anna Kožušníková
Zdenka Bednářová
Zdeňka Kroviářová
Lubomír Vašíček
Helena Kubošová

Narodili se:
Březen - Ema Šešulková, Dominika Kalužová
Duben  - Dominika Libišová
Květen - Martina Bradáčová, Jan Hrazdílek

     

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Duben  - Jaroslava Adamusová, Emilie Michenková
Květen - Josef Sedláček

Zpráva o činnosti Klubu důchodců
v Řepištích

Náš klub má členskou schůzi spojenou se svátkem matek vždy 
v květnu. Máme 84 členů. Výbor má 7 členek a se zajišťováním akci 
pomáhají 4 důvěrnice.

Letos nám na schůzi zazpíval Svatomichaelský smíšený pěvec-
ký sbor z Řepišť. Toto vystoupení bylo moc hezké.

Akce Klubu důchodců za uplynulé období:
Každoročně bývá smažení vaječiny, zájezd autobusem, tento-

krát do Lednice a v lednu Společenský večírek. V prosinci členky 
výboru a důvěrnice navštíví a předají dárky našim jubilantům.

Dále jsme měli exkurze do pivovaru v Nošovicích, Mydlárny ve 
Vratimově a Marlenky ve Frýdku-Místku. Bylo zajištěno 9 lístků na 
Lysou horu.

Závodit a pobavit se jsme byli 2x na bowlingu v Rakovci. Výherci 
obdrželi malou pozornost.

Dostáváme pozvání z Klubu důchodců Sedliště a Paskov na  
jejich akce, kterých se naši členové rádi zúčastňují. Členky Klubu 
důchodců se schází každý čtvrtek v klubovně, kde se pobaví a oslaví 
své narozeniny a domluví různé vycházky. Například do Hájku, Rou-
benky, na výstavu o dřevěných kostelích a kapličkách v Sedlištích, 
keramický kroužek v Řepištích.

Zúčastňujeme se také akcí pořádané obecním úřadem. Na člen-
ské  schůzi 18.5.2012 bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku do Klu-
bu důchodců na 100 Kč.

Anna Lehkoživová

Akce klubu důchodců na měsíc
červenec, srpen a září:
18.7.2012 Dobratice - Minipivovar U Koníčka – vlakem
 z Paskova ve 13.00 hod.
  9.8.2012 Včelařské muzeum v Chlebovicích – autobus místní 

doprava 12.05 hod.
25.8.2012 Výlet na Hukvaldy – autobus místní doprava odjezd 

upřesníme
12.9.2012 Zájezd Malá Fatra – celodenní. Odjezd v 7.00 hod.
20.9.2012 Bowling Rakovec – začátek oznámíme předem

Srdečně zveme všechny na tyto akce, bližší informace bu-
dou mít důvěrníci.



Velká letní zábava
Dne 23.6.2012 od 19h se uskuteční ve venkovním 

areálu vedle tělocvičny v Řepištích letní akce,
kde zahrají skvělé kapely Bagoy a Nagauč 

známe již z loňského ročníku. Tato akce se bude 
konat za každého počasí a věříme, že nebudete 

litovat. V případě deštivého počasí zajištěny
obří stany pro kapelu i hosty. Alko,nealko

a grilování zajištěno! Vstupné na akci 70 Kč.
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VÝROBA
- bytového textilu
- sedacích vaků
- vybavení do postýlek
- kapsáře za postel
- přehozy, deky
- závěsy
- patchwork
- a jiné textilní doplňky
 na zakázku

Volná Lucie
Slezská 95, Řepiště (v zahradnictví)

Tel.: 773 962 947
www. ler.cz/lucijanas

www.mimibazar.cz/lucijanas



www.KANCLIR.cz 

Hrabovská 5/39, Ostrava
–Nová Bělá, 724 00

Otevírací doba:
Po – Pá  8:00 - 16:00 

Tel.: 722 550 000,
732 650 203. 

Rozvoz 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. 
Typizovaná i na míru.

Standartní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo 

pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mo-
bilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných 

panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná 
výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na naše 

okrasné dřeviny

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
od 10 Kč/kus.

Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy.

Koupíte u nás také stínicí tkaninu
– stínovka.

VODA  
TOPENÍ  PLYN

Lukáš Navrátil
VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

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

vodáren, atd. Koupelny na klíč

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

( obec Raškovice )
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ŽIVÉ RYBY VRATIMOV
Prodej konzumních živých ryb:pstruh, kapr, štika, candát, sumec, amur, lín…

Úprava ryb:zabíjení, kuchání, stahování kůže,odšupinování, iletování
Prodej nástražních rybiček

pro sportovní rybolov
Produkce plůdku a násad lososovitých 

a reo ilních druhů ryb
Prodej okrasných jezírkových ryb 

Přeprava živých ryb
Obchodní činnost v rybářství

Otevřeno: st., čt., pá., so. 9-18 hod.

tel. 608 500 402www.ziveryby-vratimov.czNajdete nás mezi restauracemiŠodek a Nimrod

Investiční a majetkové
poradenství

– Ing. Radim Tisoň• Zajištění na důchod, inancování bydlenía studia vašich dětí.• Zhodnocení 8-12%, Hypotéka bez navýšení!!!• Investice jsou uloženy mimo ČRa nepodléhají zdanění! • Penzijní, stavební či podobné produktyVám 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

Truhlářství 
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru.

Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz
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GENERALI 
POJIŠŤOVNANejvětší změna v zákonném pojištění AUTOMOBILŮ 

ZA POSLEDNÍCH 10 LET! Poprvé v historii se zohled-ňují  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 další SLEVA na JEHO pojištění! I jako jediní máme už i v zák. poj. „KOMPLET“ navíc poj. možnost „STŘETU SE ZVĚŘÍ“ - VÝŠE ŠKODY 
DO 100 000 KČ, SPOLUÚČAST jen 1000 KČ! Nabízí-me rovněž několik typů ŽIVOTNÍCH A ÚRAZOVÝCH 
POJISTEK - např.  „BENEFIT EXTRA, GENIO, FAMILY“ Možnost poj. VŠECH druhů NEMOVITOSTÍ - nový pro-dukt „VARIO“,včetně různýchdoplňků“ - pergol, bazé-nů, altánků apod... Na Vaše zavolání nebo e-mail se těší 
R. BEDNÁŘ, GENERALI POJ. A.S.- druhá největší poj. na světě!
Kontakt: 
Tel.: 558 671 121,
mob.: 777 161 671
E-mail: 
radomir_bednar@generali.cz
-radomir.b@centrum.cz

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

!!! NOVINKA !!!
• omlazení pleti
   galvanickou žehličkou
• kosmetické ošetření
   ultrazvukovou špachtlí

Dále:
• reflexní terapie 
   – masáž plošek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 

Marcela Foldynová
tel.: 603 531 785

Koupím rodinný dům ve Vaši obci
nebo v blízkém okolí s dobrou dostup-
ností do centra FM. Máme vyřízenou 

hypotéku do 2,5 mil. Za nabídky děkuji. 
Tel: 724 670 51
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