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ZASTUPITELSTVO OBCE

17. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení 
paní Marii Bednářovou a  pana Jana Kožušníka 
a ověřovateli zápisu paní Kateřinu Gemrotovou a pana 
Rostislava Mojžíška.

18. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 2. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce k 30. 11. 2014,
5. Rozhodnutí rady obce,
6. Rozpočtové provizorium na rok 2015,
7. Příprava zpracování strategického plánu obce 

Řepiště,
8. Obecně závazné vyhlášky - odpady,
9. Informace o realizaci investičních projektů obce 

2014,
10. Majetkoprávní smlouvy,
11. Různé,
12. Rozpočtové opatření č. 4/2014,
13. Usnesení, závěr.

19. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
Zprávu o  kontrole plnění usnesení z  24. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne  10. 9. 2014.

20. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce ze dne  6. 11. 2014.

21. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy finančního 
výboru: pan Tomáš Břenek, pan Rostislav Mojžíšek, 
pan Jaroslav Jeřábek a pan Tomáš Staníček.

22. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy kontrolního 
výboru: paní Kateřina Gemrotová, pan Tomáš Laník, 
paní Gabriela Kalužová a pan Martin Kaloč.

23. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce k 30. 11. 2014:
Příjmy celkem 24.213.529,17 Kč (81,22%),
Výdaje celkem 21.356.423,10 Kč (59,98%),
Saldo (přebytek)   2.857.106,07 Kč.

24. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
rozhodnutí rady obce v období říjen 2014 až prosinec 
2014.

25. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria obce na rok 2015 dle přílohy.

26. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční 
zprávu školy za školní rok 2013/2014.

27. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
přípravy a  zpracování strategického plánu obce 
Řepiště na léta 2015 – 2023.

28. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č.2/2014 o  místním systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

29. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č.3/2014, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2002, o poplatku za komunální 
odpad ze dne 13. 12. 2002, ve znění pozdějších 
předpisů. 

30. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
realizace investičních projektů v roce 2014.

31. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
pozemku parc. č. 1231/5 orná půda o výměře 35 m2, 
k. ú. a obec Řepiště, odděleného geometrickým  plánem 
č. 1097-54/2014, včetně všech součástí a příslušenství, 
od dárce pan Jaromíra Krupy, bytem Rakovecká 
357, 739 31 Řepiště, a  schvaluje zřízení služebnosti 
stezky, průhonu a cesty ve prospěch pozemku parc. 
č. 1231/4 orná půda o výměře 1043 m2, k. ú. a obec 
Řepiště, odděleného geometrickým  plánem č. 1097-
54/2014, a to bezplatně, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy o  převodu vlastnictví 
k nemovitým věcem a zřízení služebnosti.

32. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
pozemku parc. č.  469/2 orná půda o  výměře 361 
m2, k. ú. a  obec Řepiště, včetně všech součástí 
a  příslušenství, od dárců pana Otakara Garnola, 
bytem Dobrá 295, 739 51 a  paní Daniely Žídkové, 
bytem Krakovská 1153/22, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, 
a  schvaluje zřízení služebnosti stezky, průhonu 
a cesty ve prospěch pozemku parc. č. 469/1 orná 
půda o výměře 1043 m2, k. ú. a obec Řepiště, a to 
bezplatně, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 
darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým 
věcem a zřízení služebnosti.

33. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pověření pana 
Rostislava Kožušníka, nar. 24. 12. 1972, starosty 
obce, určeným zastupitelem pro územní plán a s ním 
spojené úkony pro volební období 2014 – 2018.

34. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
podmínky a  rozsah spolupráce v  rámci Dohody 
o spolupráci a vzájemných stycích ze dne 11. 11. 2014 
mezi obcemi Řepiště, Lekawica (Polská republika) 
a Vavrečka (Slovenská republika).

35. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na 
provozování tří linek městské hromadné dopravy 
č. 1, 5 a 21 provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-
Místek ve stanoveném rozsahu pro rok 2015 v částce 
244.000,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti se Statutárním 
městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a. s.

36. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o  kompenzaci za plnění tarifních závazků při 
zabezpečení přepravy občanů starších 70 let v zóně 
č. 18 ve výši 55.642,- Kč na rok 2015.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 10. 12. 2014 v Osvětovém domě v Řepištích
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37. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
č.186/600/2014 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.

38. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o  dotaci z  programu Podpory obnovy a  rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na realizaci 
projektu dětského hřiště.

39. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činnosti svazku obcí Region Slezská brána.

40. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený 
Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána za 
rok 2013 včetně Zprávy o  výsledku přezkoumání 
hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2013, 
a to výrokem souhlasu s celoročním hospodařením 
bez výhrad.

41. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o realizaci projektu „Infrastruktura školských zařízení 
v Regionu Slezská brána I.“.

42. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční 
vypořádání   projektu „Infrastruktura školských 
zařízení v Regionu Slezská brána I.“.

43. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o  finančním vypořádání projektu „Infrastruktura 
školských zařízení v  Regionu Slezská brána I.“ 
s investorem projektu Regionem Slezská brána.

44. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o  realizaci projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
úsek Vratimov-Sviadnov ze dne 15. 9. 2014.

45. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční 
vypořádání  projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
úsek Vratimov-Sviadnov.

46. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o finančním vypořádání projektu Cyklostezka Ostrava-
Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov s  investorem 
projektu Regionem Slezská brána.

47. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činnosti MAS Region Slezská brána, z. s. p. o.

48. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zařazení území 
obce Řepiště do územní působnosti MAS Slezská 
brána, z. s. p. o. na období 2014-2020.

49. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o půjčce s dlužníkem MAS Slezská brána 
z. s. p. o. ze dne 12. 3. 2014, kterým se mění sjednaná 
doba půjčky 100.000,- Kč nově do 31. 12. 2015.

50. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská brána 
z. s. p. o. ze dne 2. 6. 2014, kterým se mění sjednaná 
doba půjčky 100.000,- Kč nově do 31. 12. 2015.

51. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zřízení 
komise rady – Komise sociální a  pro občanské 
záležitosti.

52. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zřízení 
komise rady – Komise sportovní a kulturní.

53. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
a  harmonogram zpracování návrhu rozpočtu obce 
Řepiště na rok 2015.

54. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet 
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2015 na 13 při úvazku 
13, z toho jsou 2 místa pro veřejně prospěšné práce.

55. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 4/2014 dle přílohy: zvýšení příjmů 
rozpočtu o  30.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o  67.000,- Kč, rozdíl je kryt ve třídě financování – 
změnou stavu na bankovních účtech (rezervou) ve 
výši 37.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet 
následovně:
Příjmy celkem  29.841.000,- Kč,
Výdaje celkem  35.670.000,- Kč
Financování    5.829.000,- Kč.

56. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
a  místostarostku společně s  účetní obce provést 
nejpozději k  31. 12. 2014 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.

57. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
termín konání 3. zasedání zastupitelstva obce dne 
25. 2. 2015 v 18.00 hodin.

Poděkování za dlouholetou práci pro obec
a Sbor dobrovolných hasičů Řepiště

Vážení občané, dovolte mi jménem obce a  jménem 
svým touto formou poděkovat bývalému starostovi Sboru 
dobrovolných hasičů Řepiště panu Jaromíru Adamusovi 
a  bývalému veliteli jednotky SDH panu Vítězslavu 
Kukučkovi za jejich dlouholetou práci pro naši obec 
a pro řepišťské hasiče. Oba pánové mají za sebou 25 let 
ve svých funkcích a zůstává za nimi velký kus poctivé 
a nezištné práce a mnoho úspěchů ale i starostí. Chtěl 
bych jim poděkovat především za to, kam hasiče pod svým 
vedením dovedli, za jejich odbornost, nasazení a ochotu 

jak ve věcech požární ochrany, tak ve věcech spolkové 
činnosti. Pod jejich vedením se hasiči stali nedílnou 
a neodmyslitelnou součástí veřejného života v naší obci. 
Myslím, že při pohledu na početné mladé hasiče a jejich 
úspěchy, jak v požárním sportu, tak ve spolkové činnosti, 
musí mít oba velkou radost. Pánové, mnohokrát děkuji 
a doufám ve vaši nápomocnou ruku novému vedení 
hasičů.

Rostislav Kožušník, starosta
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UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

OBEC ŘEPIŠTĚ
Obecně závazná vyhláška

č. 2/2014

V naší obci se opět a opakovaně vyskytují neza-
bezpečení volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru 
pohybují  po veřejných prostranstvích, ohrožují  a  obtěžují 
ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné 
prostranství i soukromé majetky. Upozorňujeme jejich 
majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali  
zákon na ochranu zvířat proti týrání. Pobíhání pejsků 
po obci upravuje § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. 
o ochraně zvířat proti týrání. Kdo nezajisti zvíře proti úniku, 
porušuje zákon dle §13 odstavce 1 zákona č. 246/1992 
Sb na ochranu zvířat proti týrání a dopouští se dle § 27 
odstavce 2 písmena f) téhož zákona přestupku. Za tento 
přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Dále 

se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona č. 200/1990 
Sb. o přestupcích dopouští přestupku ten, kdo znečistí 
veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 
prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřej-
ného prostranství. Za tento přestupek lze dle § 47odstavce 
2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000 Kč.

Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků 
a doufáme, že majitelé těchto psů zajistí nápravu a umožní 
ostatním občanům naší obce svobodný   a   bezpečný  
pohyb  na všech veřejných prostranstvích, které nejsou 
znečištěny výkaly těchto psů.

Zastupitelstvo obce Řepiště se na svém zasedání dne 10. 12. 2014 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška) 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na katastrálním území obce Řepiště, včetně 
nakládání se stavebním odpadem 1).

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) Sklo,
e) Kovy,
f)  Nebezpečné komunální odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý 
komunální odpad po stanoveném vytřídění podle 
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).
_
1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních 
sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na 
stanovištích dle Přílohy č. 1.

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny 
a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá (120l, 240l), 

kontejner
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů, 

barva žlutá
d) Sklo, barva zelená
e) Kovy, barva žlutá, kontejner v  rámci svozu 

objemného odpadu 2x ročně
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat 

jiné složky komunálních odpadů, než pro jaké jsou 
určeny.

Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 

odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního 
odpadu 2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně 
jejich odebíráním na předem vyhlášených 

o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k  tomuto sběru určených. 
Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední 
desce obecního úřadu, webových stránkách 
obce, ve Zpravodaji obce Řepiště a na výlepových 
plochách obce.

2) Shromažďování nebezpečných složek 
komunálního odpadu podléhá požadavkům 
stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke 
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob. 

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát 
ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených 
přechodných stanovištích přímo do zvláštních 
sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace 
o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního 
úřadu, webových stránkách obce, ve Zpravodaji obce 
Řepiště a na výlepových plochách obce.

3) Sběr a svoz objemného odpadu podléhá 
požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).
_
2)  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu

5) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných 
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami 
rozumějí:

6) Typizované sběrné nádoby, popelnice, určené ke 
shromažďování směsného komunálního odpadu,

7) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných 
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného 
směsného komunálního odpadu.

8) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné 
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem 
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem 
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou 
individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční 
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze 
zákonem stanoveným způsobem.

3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat 
obecní kontejner, který bude přistaven a odvezen za 
úplatu. Objednávky přijímá Obecní úřad Řepiště.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška obce č. 3/2002, o místním systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

Příloha č. 1
vyhlášky č. 2/2014, o místním systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, ze dne 10. 12. 2014

Stanoviště:
1. Ul. Mírová – hasičská zbrojnice

- sklo
- plast
- papír

2. Ul. Mírová – obchod
- sklo
- plast

3. Ul. O. Stibora – křiž. Na Kůtách
- sklo
- plast

4. Ul. Rakovecká – Rakovec
- sklo
- plast
- papír

5. Ul. Slezská – křiž. Horní
- sklo
- plast
- papír

6. Ul. Urbišova – křiž. Cihelní
- sklo
- plast

7. Ul. Vinohradská – byt. domy
- sklo
- plast
- papír

8. Ul. Vinohradská – křiž. Dolní
- sklo
- plast
- papír

9. Ul. Zemědělská – křiž. Na Kůtách
- sklo
- plast
- papír

10. Ul. Zemědělská (bývalý areál zemědělského 
družstva) 
- biologický odpad
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Poděkování sponzorům 
obecního plesu

Bezplatná přeprava seniorů nad 70 let v tarifní zóně 18

Akce Klubu seniorů

OZO Ostrava s. r. o.
Změna při dodání nádob

Poplatek za komunální a biologický odpad pro rok 2015

Proběhl zápis do 1. třídy

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, Ing. Jarmila 
Jusková, Rostislav Mojžíšek, cukrárna Miluška, kadeřnictví 
Marcelka – Marcela Foldynová, společnost A.S.A, Dagmar 
Hrušková, Jolana Riessová.

Děkujeme.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

V Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského 
kraje ODIS v  tarifní zóně 18, kam patří města Paskov 
a Vratimov a obec Řepiště je od 1. 1. 2015 umožněna 
bezplatná přeprava občanům nad 70 let na linkách 
a spojích dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA 
MORAVA a.s. Cestující se musí prokázat platným osobním 
dokladem (buď občanský průkaz, nebo cestovní pas). 
Kompenzaci za vzniklou ztrátu v tržbách dopravců hradí 

tyto města a obec přímo dopravcům. Občané Paskova, 
Vratimova a Řepiště nad 70 let se tak mohou bezplatně 
přepravovat do Ostravy, kde je tato bezplatná přeprava 
již dlouhodobě umožněna. POZOR: Bezplatná přeprava 
neplatí pro jiné linky, např. pro linky ČSAD Frýdek-Místek 
a.s. nebo vlaky České dráhy, a.s., či linky mimo ODIS.

Koordinátor ODIS s.r.o.

11. 3. 2015 Exkurze do pivovaru Ostravar. Odjezd autobusu 
č. 81 v 8.16 hodin na ÚAN, kde přestoupíme na linku č. 37. 
Exkurze je objednaná na 9.30 hodin, trvá asi 90 minut.  
Zájemci hlaste se u svých důvěrníků, předem musíme 
nahlásit počet účastníků.

23. 4. 2015 se sejdeme na BOWLINGU v Rakovci, sraz je 
ve 13.30 hodin. 

Nově se budou občanům přistavovat 120l nádoby 
plastové. 110l plechové budou dodávány pouze na 
vyžádání. To samé u výměn.

SDĚLENÍ PRO OBČANY
S přihlédnutím k mnoha výhodám, které mají plastové 

nádoby oproti plechovým budou  dodávány nové nádoby 
v uvedeném provedení. Za stejnou cenu obsluhy dostanete 
kapacitu o 10 cm3 větší, s nádobou je snazší manipulace 
a má delší životnost. Důrazně ovšem žádáme, abyste do 
nádoby neukládali horký popel, pokud topíte pevným 
palivem. Pokud by došlo k poškození nádoby z tohoto 
důvodu, byli bychom nuceni požadovat úhradu.

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 popisné domu / 2015 do 30. června 2015.

Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se na naší škole konal zápis 
dětí do 1. třídy. Každý budoucí prvňáček předvedl paní 
učitelce své znalosti v rozeznávání barev a geometrických 
tvarů, přiřazování čísel a  teček, poznávání písmenek 
a stínů obrázků, přednášení básní.

Asi nejobtížnějším úkolem bylo pro děti zavázání 
uzlíku na svou písmenkovou medaili, ale paní učitelky jim 
ochotně pomáhaly. Všichni budoucí prvňáčci zvládli zápis 
na jedničku, a tak si odnesli ze školy za odměnu aktovku 
plnou dárků. 

Všem dětem k zápisu gratulujeme a těšíme se na ně 
v září v naší škole.

Mgr. Jana Šnajdrová

Poplatek za komunální odpad (v Kč za rok)

Objem
sběrné nádoby (litry)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

1 x 14 dní 1 x 7 dní
1 x 14 dní léto 1 x 7 

dní zima*
1 x 7 dní zima*

70 1350,- 2250,- --- ---
110 1650,- 2750,- 2300,- 1800,-

* zimní období je od 1. 10. do 30. 4., tj. 7 měsíců

Poplatek za biologický odpad (v Kč za rok)
Objem

sběrné nádoby (litry)
Frekvence obsluhy sběrných nádob

1 x 14 dní
120 800,-
240 950,-

svoz v období od 1. 4. do 30. 11., tj. 8 měsíců
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Pravidelný svoz velkoobjemových
a nebezpečných odpadů 2015

Kácení dřevin od listopadu přísnější

SDH Řepiště si zvolilo nové vedení

Oznamujeme občanům, že pravidelný sběr a svoz 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu v r. 2015 
proběhne v termínech:

jaro - v pátek 10. dubna 2015 od 15.00 - 19.00 hod.,
podzim - v pátek 18. září 2015 od 15.00 - 19.00 hod.
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru 

mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci 
objektů na území obce, kteří jsou zapojení do systému 

nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské 
činnosti a stavební odpady (okna, suť, lepenka, střešní 
krytiny) nebudou ve sběrně přijímány a  je nutné s nimi 
naložit v souladu s platnou legislativou.

Upozorňujeme občany, že elektrozařízení a  lednice 
musí být odevzdávány v kompletním stavu, tj. vč. šňůr, 
obrazovek, výparníků, kompresorů apod.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, která umožňovala 
kácení dřevin na některých zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, byla novelizována. Od 1. 

listopadu 2014 se kácení dřevin na zahradách opět zpřísňuje. 

Co zůstává stejné?
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto 

nejsou součástí významného krajinného prvku nebo 
stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody 
a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky nevyžaduje 
pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 
130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud 
celková plocha kácených zapojených porostů dřevin 
nepřesahuje 40 m2 a pro dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako 
plantáž dřevin.

A co platí nově?
Od 1. listopadu není třeba povolení ke kácení dřevin, 

za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného 
krajinného prvku nebo stromořadí, pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se 
způsobem využití pozemku zeleň. Mezi ovocné dřeviny 
patří např. kaštanovník jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, 
ořešák vlašský, jabloň, třešeň, višeň, slivoň, hrušeň, 
broskvoň. Pro ostatní nevyjmenované dřeviny a pro ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích mimo zastavěné území 
nebo evidované v katastru nemovitostí jinak, než jak je 
uvedeno výše, platí, pokud jejich obvod kmene měřený ve 
výši 130 cm nad zemí přesáhne 80 cm nebo celková plocha 
kácených zapojených porostů dřevin přesáhne 40 m2, je 
pro jejich kácení nutné povolení orgánu ochrany přírody. 
Kácení všech dřevin, jež jsou součástí významného 
krajinného prvku nebo stromořadí, je možné vždy jen 
s příslušným povolením. Pokud si nejste jisti, zda ke kácení 
stromu na pozemku ve vašem vlastnictví je nebo není 
potřeba vyřídit povolení, informujte se na Obecním úřadě 
v Řepištích u paní místostarostky Jaroslavy Bezecné, DiS..

V pátek 23. ledna 2015 proběhla 90. výroční valná 
hromada SDH Řepiště, která byla po 5 letech také valnou 
hromadou volební. Proto i  její ráz byl více slavnostní 
a bilanční. Z hostů přijali pozvání zástupci okolních sborů, 
obce Řepiště i ředitel Hasičského záchranného sboru MS 
kraje, územního odboru Frýdek-Místek plk. Ing. Vojtěch 
Nezval. 

Valnou hromadu zahájil a vedl br. Vítězslav Kukučka. Po 
nezbytných úkonech zazněly jednotlivé zprávy, hodnotící 
nejen uplynulý rok, ale celé pětileté období. Zprávu 
starosty sboru přednesl br. Jaromír Adamus st., velitele 

br. Vítězslav Kukučka, revizora účtů br. Miroslav Lyčka, 
za mládež ses. Pavla Polachová a br. Josef Kukučka 
a za muže br. Petr Németh. Ve výše zmíněných zprávách 
zaznělo mnoho hodnocení, úspěchů a splněných cílů, 
stejně jako spousta plánů do další činnosti. Vyplynulo 
z nich, jaký kus cesty náš SDH za těch posledních 5 let 
urazil a  jak moc se ve své práci posunul výš. Ostatně 
o naší činnosti jste pravidelně informováni na stránkách 
Zpravodaje. 

Nejdůležitějším bodem výroční valné hromady 
však byla volba nového výboru. V nejvyšších funkcích 

Poplatek za psa 2015
Kalendář na rok 2015

Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit 
poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2015 
v termínu do 30. června 2015 na základě platné obecně 
závazné vyhlášky o  místních poplatcích č.  2/2010 
a Dodatku č. 2/2011.

Žádáme občany Řepišť, aby si vyzvedli kalendář na rok 
2015 na obecním úřadě do konce března. Po tomto datu 
budou kalendáře věnovány (prodány) dalším zájemcům.

Do každého domu (dle čísla popisného) máme 
připravený jeden kalendář. Kalendář není možné doručovat 
do poštovních schránek.

Děkujeme za pochopení.
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výboru SDH Řepiště dochází ke generačnímu posunu. 
Po 25  letech předává štafetový kolík svému nástupci 
starosta br. Jaromír Adamus st., po 26 letech velitel 
br. Vítězslav Kukučka. Za jejich úctyhodnou činnost, a to 
nejen dobou trvání, kdy převzali sbor v neklidných dobách, 
upevnili jej, přivedli do 21. století a pozvedli na nynější velmi 
vysokou úroveň, byli oceněni svým SDH Řepiště, obecním 
úřadem a v neposlední řadě i upřímným potleskem 
přítomných vestoje. Jsme rádi, že ve výboru zůstávají 
a  i nadále nám budou jistě nápomocni svými radami, 
zkušenostmi a možnostmi.

Nový výbor SDH bude mít v následujícím období 
13 členů. V nejvyšších funkcích došlo k této volbě: 
- starosta SDH – br. Tomáš Černý,
- náměstek starosty SDH – br. Vítězslav Kukučka,

- velitel SDH – br. Jaromír Adamus ml.,
- předseda kontrolní a revizní rady – br. Miroslav Lyčka.

Noví členové výboru stojí zcela určitě před nelehkými 
úkoly, ale na druhou stranu jsou odhodlaní a jistě i schopní 
je naplnit, mj. i proto, že jim nechybí elán a nadšení vytvářet 
něco nového a posouvat věci dál. 

Jsme přesvědčeni, že volbou nového výboru bude 
pokračovat nadstandardní spolupráce s obecním úřadem 
i s okolními sbory, ať už v rámci 3. okrsku i mimo něj, a také 
radost ze setkávání s občany místními i přespolními při 
našich akcích během roku.

Za SDH Řepiště 
Jan Kukučka

Výroční zpráva o činnosti SDH Řepiště za rok 2014
a stručný pohled do minulých pěti let

Každý rok pro nás začíná již tradičně plesovou sezonou, 
pak následuje fyzická příprava hasičských sportovců pro 
jarní a  letní soutěže v požárním sportu, ať jsou to MH, 
dorostenci nebo muži, školení a odborná příprava členů 
JPO obce. Následuji halové soutěže MH, okrsková soutěž 
v PS I. Kolo, což je podmínkou pro další soutěže, pohár 
sv. Floriána a naše netradiční soutěž s PS8 i pro okolní 
SDH, dále hasičská galuska (letos to bude už 10. ročník), 
tréninky na pohárovky, účast na pohárových soutěžích.  
Rovněž tak kolektivy MH jsou velice aktivní a ze soutěží 
vozí další a  další poháry. Čtvrtým rokem absolvovali 
soutěže v MSL MH.

Další zaměření mimo hasičských povinností dle plánu 
činnosti jednotlivých roků byla určitá údržba v HZ. V roce 
2010 byla provedena oprava stropu v  garáži včetně 
výměny osvětlení, ekologický nátěr podlahy, v roce 2012 
velká svépomocná oprava historického vozu T 805 za 
finanční podpory obce. Byla to náročná práce, která se 
povedla, a „Kačena“ nakonec vyjela a prezentovala nejen 
práci zapálených jednotlivců SDH ale i Obec (tady řeknu, 
je to pomyslné dítě Marka Ferfeckého). Kluci se zúčastnili 
IV. propagační jízdy historických hasičských vozidel pod 
záštitou SH ČMS, která projela naším okresem, dále 
setkání veteránů v Tatře Kopřivnice, předvedli dynamickou 
ukázku ve Vratimově, dále předvedli ukázku při výročí 
SDH Klimkovice a SDH Polanka nad Odrou. Ale co hlavní, 
předvedení s ukázkou, jak se dříve prováděl výcvik, bylo při 
soutěží o Vesnici roku 2012 a následně ukázka při oslavách 
získání titulu „Vesnice roku 2012 MSK“.

K Vesnici roku ještě musím doplnit, že to nebyly jen 
ukázky a předvedení „Kačeny“, ale spousta jiných úkolů, 
kterými jsme byli pověření Obcí a které jsme se ctí splnili.  

A pak došlo po dlouhých letech také k  opravě 
další historické techniky, a  to dvoukolové stříkačky 
DS 12 Sigmund z roku 1939. Byl to rok 2013, kdy se parta 
nadšenců pustila do renovace od „ a do z“. 

Ale byla potřeba finančního pokrytí. Naskytla se výzva 
získat grant z fondu „Nadace OKD“. Patronem k získání 
grantu musel být zaměstnanec OKD, a to byl Tomáš Černý. 
Zpracovali jsme projekt na zachování historie a získali jsme 

na opravu této stříkačky cca 20 000 Kč, samozřejmě, že 
s dofinancováním z našich prostředků, což se podařilo 
(tady zase musím říct, je to pomyslné dítě Tomáše 
Černého). Samozřejmě, jak u T 805, tak u Sigmunda byla 
spousta hodin práce a rad dalších členů, která se nedá ani 
spočítat jak časově, tak finančně. Byla to práce lidí, kteří 
nechtějí historii zpeněžit ve sběrných surovinách.

V roce 2014 před načasováním oslav 90. výročí 
založení SDH, nastala potřeba zkulturnit klubovnu v HZ 
vymalováním a nějakou obnovou zařízení. Ze strany obce 
nakonec došlo ke komplexní rekonstrukci včetně nového 
nábytku. Samozřejmě, že ne všechny práce na klubovně 
jsme mohli provádět sami, některé musela provést firma, 
ale přístupem a zapojením hlavně mladých členů, jsme 
opět ušetřili nemalé finanční náklady z dotace obce. Dnes 
klubovna slouží nejen nám, ale i jiným fungujícím složkám 
v obci.

Dále co se dá hodnotit z činnosti sboru pro veřejnost, je 
„Hasičská galuska“, každoročně výběr trasy a překvapení 
v  repertoáru Pepy a  Blanky Kukučkových. Pak je to 
netradiční soutěž v  hasičské disciplíně požární útok 
se strojem PS 8, vždy 8. května, toto pro změnu pod 
taktovkou Vítě Kukučky. Účast na obecních slavnostech, 
krmášové slavnosti a další. 

Samozřejmě do naší celoroční činnosti spadá i práce 
s mládeží, především soutěže kolektivu mladých hasičů 
a  dorostu od jarních soutěží přes pohárové soutěže, 
MSL MH až do podzimních dnů. Zde bych chtěl alespoň 
vyzvednout práci instruktorů dorostu, kterým se podařilo 
dvakrát prosoutěžit až do krajského kola. Zásluhu na tom 
mají Jaromír Adamus ml. a Jan Kukučka.  

Samozřejmě i  zde je třeba potřebných finančních 
prostředků. Kromě účelové dotace obce pro práci 
s mládeží hledáme prostředky i  jinde. Zde se nám daří 
dlouhodobě dosáhnout na určitou dotaci MŠMT, kde 
čerpáme materiální výpomoc, samozřejmě i  zde se 
spoluúčastí. Podařilo se nám taky získat grant z Nadace 
OKD SRDCOVKA (opět prostřednictvím Tomáše Černého, 
coby patrona projektu), kde jsme získali cca 10 000 Kč 
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na reprezentační dresy MH. Je třeba také zmínit další 
významnější sponzory pro MH, jako firma KES, Dante, 
p. Musálek, za jehož přispění jsme pořídili přívěsný vozík 
za osobní auto pro přepravu soutěžního nářadí MH. Fa 
RioMade a další jako Rosťa Mojžíšek, za jistých okolností 
p. Rostislav Krupa z Vřesiny.

Dalším naším posláním je preventivně výchovná 
činnost jak mezi dětmi v ZŠ a MŠ, tak mezi občany. Co 
se týká PVČ ve škole, zde je každoroční zaměření na 
soutěž POOD, kde máme v hodnocení v  okrese dobré 
výsledky. Každoročně provedeme besedu s  dětmi jak 
v  MŠ, tak na ZŠ, v  minulosti tuto akci prováděly vždy 
před soutěží POOD Pavla Polachová a Blanka Kukučková, 
v současnosti Jaromír Adamus st. a Pavla Polachová. Pro 
MŠ provádíme v květnu Den otevřených dveří HZ s různým 
předvedením práce hasičů, soutěže, ukázky. 

Uplynulý rok byl pro nás ve znamení oslav 90. výročí 
založení SDH, kdy v tomto duchu jsme pořádali všechny 
akce. Hlavní událostí byla slavnostní valná hromada 
4.  května, které předcházela slavnostní mše sv. při 
svátku patrona hasičů, sv. Floriána. Tato událost proběhla 
za účasti delegace hasičů z  Polska, města Žory. Pak 
následně 23. srpna pro veřejnost to byla velkolepá slavnost 
s  předvedením množství techniky, jak historické, tak 
současné včetně výškové techniky HZS MSK, a rovněž 
historické vojenské techniky Army Land Vratimov a dalším 
doprovodným programem. Při této slavnosti nás poctily 

delegace O.S.P. Gmina Lenkavica a  dobrovolní hasiči 
z obce Vavrečka ze Slovenska. Bylo to na pozvání Obce.

MORÁLNÍ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ
Je už samozřejmostí, že za každou práci je děkování 

od organizátorů, od představitelů vyšších orgánů atd. A při 
naší 90 to nebylo jinak. Nejaktivnější členové byli ocenění 
počínaje ČU OSH a vyšším, někteří obdrželi medaile za 
odvedenou práci. A při této příležitosti byl náš Sbor oceněn 
medailí „Za zásluhy“ a Obec Řepiště čestným uznáním 
OSH „Za příkladnou spolupráci a podporu SDH“. To bylo 
na návrh a rozhodnutí VV OSH.

To vše by však nebylo možné bez aktivní podpory 
samosprávy obce v  minulém období.  Proto v  závěru 
jménem nás všech jim děkuji, děkuji i kulturní a sportovní 
komisi obce za spolupráci při organizování našich 
akcí. Věřím, že i  v tomto volebním období prakticky se 
staronovou samosprávou budou korektní vztahy a dobrá 
spolupráce.

K 31. 12. 2014 máme v evidenci 73 členů, z toho MH do 
6 let 3, 6 - 14 let 24, 15 – 17 let 7, 18 – 25 let 10 členů. A vyšší 
věková kategorie je 23 mužů a 11 žen, to je 34 členů. Dále 
ještě máme 7 mimořádných členů.

Přeji, aby se náš sbor nadále udržel v  okresním 
hodnocení na těch vyšších příčkách. Ještě jednou děkuji. 

 Jaromír Adamus st.

Činnost ZO ČSV Paskov
Rok 2014

Rok 2014 si pro nás připravil nejedno překvapení. Dle 
statistik patřil mezi nejteplejší roky v historii měření teplot. 
A prakticky nesněžilo. Vzhledem k  tomu, že se příroda 
na jaře probudila docela brzy (a už počátkem března 
bylo možno udělat první jarní prohlídky), nezahálely ani 
včely, a když všechno rozkvetlo, byly se svými „batohy“ 
připraveny a v plné síle. Na počátku dubna už bylo možné 
nasadit medníky. Vyhlídky se jevily jako velmi příznivé 
a první vymetání medu naznačilo, že sezóna by mohla být 
nadprůměrná. Léto však v jarních šlépějích nepokračovalo 
a naděje brzy pohasly. V celkovém souhrnu tak lze říci, že 
medu, kvalitního medu, bylo málo.

Avšak nejen medem živ je včelař, a  proto je třeba 
přiblížit i  letošní činnost spolkovou. V  plánu jsme měli 
především nátěr vnějšího pláště naší včelařské chaty. 
Brigáda k  tomuto účelu se konala 31. 5. Účastni byli 
př. M.  Sedlaczek, J. Polášek, O. Bartoš, J. Bubik, 
M. Andrýsek, D. Supík a A. Varkoček. Jen o několik dní 
dříve, 21. 5., připravil př. M. Garnol poutavou přednášku 
přímo u svých úlů pro prvňáčky ZŠ Řepiště. 

V  červnu jsme se sešli při smažení vaječiny, 
u které kromě dobrého jídla nechybí ani dobrá nálada. 
Většina našich členů se také 13. 6. zúčastnila exkurze 
u př. J. Kopečka na jeho včelařské farmě v Pržně, kde si 
mj. rozšířili poznatky o nástavkovém včelaření, kočování 
se včelami či přímo zhlédli přidávání matky do osiřelého 
včelstva.

Po ukončení včelařské sezóny se v  říjnu konala 
ještě jedna brigáda, která se věnovala dalšímu nátěru 
chaty a  odstranění spadlého stromu. Přítomni byli př. 
M. Sedlaczek, A. Varkoček, M. Andrýsek, O. Bartoš, 
P. Čelinský, P. Žiška, V. Válek, P. Mynář, D. Supík, A. Staňko 
a J. Arleth. Je potěšující, že se do činnosti naší organizace 
aktivně zapojili také noví členové.

Z důvodu vysokého počtu včelstev a značně širokého 
pole působnosti naší organizace se výbor rozhodl pořídit 
druhý aerosolový vyvíječ, aby nezbytné podzimní léčení 
včelstev bylo rychlejší a efektivnější. Většinou hlasů našich 
členů bylo také rozhodnuto, že si naše organizace zřídí 
webové stránky. Hlavním důvodem je lepší informovanost 
o základní organizaci a možnost větší atraktivity pro nové 
členy, zejména mladší. Zřízením a provozováním stránek 
byl pověřen př. P. Mynář.

Závěr roku byl trochu bilancující, zvlášť na přátelském 
posezení u př. Andrýska, na druhou stranu jsme nezaháleli 
a mysleli i na příští sezónu, zvláště pak nákupem materiálu, 
neboť naším nejbližším cílem je další etapa zabezpečení 
včelařské chaty proti posunu svahu nad ní.

Z pohledu uplynulého roku je pro nás potěšující, že 
se řady naší organizace rozšiřují a noví členové se hned 
zapojují do společného díla. V  roce 2014 jsme přivítali 
5 nových členů. Nezapomínáme však ani na naše jubilanty 
a zasloužilé včelaře, kterým již zdraví nedovoluje se aktivně 
účastnit práce v  organizaci či včelařit. Na konci října 
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jsme navštívili našeho nejstaršího člena, přítele Františka 
Bednáře z Řepišť, který se rozhodl ke konci roku ukončit 
členství. Včelařil neuvěřitelných 80 let, z  toho mnoho 
desetiletí v naší organizaci. Děkujeme mu za poctivou práci 
a přejeme ještě jednou mnoho pevného zdraví a elánu do 
dalších let.

Na závěr jako každoročně mně dovolte trochu statistiky. 
Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. 
Na jaře a podzim se konaly mimořádné členské schůze 
(na jaře výroční a na podzim spojená s výplatou dotací na 
podporu včelařství). Z dalších činností, které jsme letos 
uskutečnili, to bylo např. smažení vaječiny v červnu, údržba 
areálu včelařské chaty či rozloučení se starým rokem 
mimořádně až na začátku ledna u př. Andrýska. Tímto bych 
mu chtěl poděkovat za celoroční angažovanost. Za pomoc 

a podporu děkuji také paní Martě Andrýskové, všem výše 
zmíněným a dalším aktivním členům.

K 1. 1. 2015 měla naše organizace 33 členů a 1 nečlen je 
k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2014 jsme obhospodařovali 
195 včelstev, k 15. 9. 2014 pak 277. Vyprodukovali jsme 
2055 kg medu a 76 kg vosku, vychovali 34 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

Ještě jsem tady – Miroslav Šolc

Upozornění čtenářům 

Naše první setkání bylo více než symbolické. Událo 
se 26. ledna 2015, v předvečer 70. výročí osvobození KT 
Osvětim Rudou armádou, koncentračního tábora, kde 
prožil Miroslav Šolc 7 měsíců života. Ale měli bychom 
začít pěkně popořádku. 

Pan Miroslav Šolc se narodil ještě za Rakousko-
Uherska, 12. února 1918 v  Řepištích. Po absolvování 
základní školy studoval Veřejnou obchodní školu ve 
Frenštátu p. Radhoštěm. V roce 1937 nastoupil jako voják 
československé armády k  8. pěšímu pluku Slezskému 
ve Frýdku-Místku. Když 14. března 1939 začali Němci 
obsazovat 2. republiku, byla Čajánkova kasárna v Místku 
místem jediné ozbrojené obrany proti postupujícím 
německým jednotkám. Mezi obránci byl tehdy i  21letý 
Miroslav Šolc, který měl k  dispozici kulomet a  pouze 
20 nábojů, protože zásoby munice byly po Mnichovu 
omezeny.

Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava byl M. Šolc 
propuštěn do civilu. Vzápětí se zapojil do protinacistického 
odboje, a to ve skupinách „Za vlast“ a „Lvice“. Podílel se 
také na převádění osob z Protektorátu do Polska. Jeho 
činnost však byla prozrazena a 13. ledna 1943 byl zatčen 
a  po krutých výsleších 18. ledna 1943 deportován do 
Osvětimi, kde se stal vězněm číslo 89 821.

Byl zařazen do skupiny, která těžila říční štěrk. 
Několikrát se ocitl v blízkosti smrti, kdy byl např. surově 
zbit a následně dostal zápal plic, nebo když se na základě 
oznámení včas dostal z  ošetřovny, protože za několik 

dní měla jít celá marodka do plynu. V  srpnu 1943 byl 
M. Šolc transportován do KT Buchenwald, kde pracoval 
v asi 80 km vzdálené podzemní továrně Dora Mittelbau 
u Nordhausenu, která vyráběla rakety V2. Zde se také dožil 
8. dubna 1945 osvobození americkou armádou. Poté byl 
převezen do Lipska a později do Prahy, kde si doléčoval 
svá válečná zranění. Domů se dostal až v prosinci 1945. 

Po válce pracoval Miroslav Šolc na generálním 
ředitelství Ostravsko-karvinských dolů. Do důchodu 
odešel v roce 1976, avšak dodnes vede byť nenápadný, 
přesto aktivní život.

Jan Kukučka

V pátek 20. února bude od 9 do 11 hodin omezen vstup 
do knihovny z  důvodu konání akce pro základní školu, 
která začne v  8 hodin. Knihovnu navštíví pan Ladislav 
Holba se svým vodícím psem Pedrem z Charity Ostrava.

V pátek 27. března bude knihovna z provozních důvodů 
ZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Od 23. ledna si můžete nově zapůjčit Tematické 
krabice FERDA a Ferda a jeho mouchy.

Více informací naleznete na webové stránce knihovny 
www.knihovna-repiste.cz.

Těšíme se na Vás!
Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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Výsledky 
Tříkrálové 

sbírky 2015 
v obci Řepiště

V prvních čtrnácti dnech 

roku 2015 od 1. 1. 2015 do 

14. 1. 2015 nás opět navštívili 

koledníci Tříkrálové sbírky.

Vedoucí skupinek se svými 

koledníky vykoledovali: 

Anna Uhrová 15.071,- Kč

Josef Kukučka  12.467,- Kč

Václav Kožušník   5.295,- Kč

Celkem za rok 2015 v obci 

Řepiště bylo vykoledováno 

32.833,-Kč

Všem dárcům patří 

obrovské poděkování, stejně 

jako koledníkům a vedoucím 

skupinek. Moc děkujeme.

NOVINKY z řepišťské knihovny
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, srdečně zveme 

všechny zájemce v úterý 17. 3. 2015 na besedu PŘÍBĚH 
ČAJE s Romanem Pernickým z Dobré čajovny ve Frýdku-
Místku.

Beseda začne v 17.00 hodin a bude doplněna nejen 
čerstvými zážitky a poznatky z Cejlonu, ale i ochutnávkou 
různých druhů čaje.

Vstup je jako vždy zdarma. 

Výstavy:
Má pařížská zastavení Anny Chrapkové – trvá do 
24. 2. 2015
BAD JOKER’S CREAM – Live – fotografie glam-rockové 
kapely, které zachytila Michaela Paulini Petrošová. Výstava 
potrvá od 27. 2. do 24. 3. 2015 a zhlédnout ji lze v půjčovní 
době v úterý od 10-12 h. a od 13-17 h. a v pátek od 9-12 h. 
a od 13-15.30 h.

Charita Frýdek-Místek
Přehled výtěžků TS 2014/2015
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GALA PŘEHLÍDKA Paskov, Řepiště

DDM VRATIMOV
2. pololetí školního roku 2014/2015

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH
pobočka ŘEPIŠTĚ

V neděli 25. ledna 2015 se sešly děti a vedoucí z kroužků 
– pobočka Paskov a Řepiště na GALA PŘELHLÍDCE v kině 
Panorama Paskov. Byl připraven pestrý program z činností 
zájmových útvarů. Můžeme si připomenout mažoretky, 
taneční i sportovní kroužky, angličtinu, badatele. Celkem 
vystoupilo 100 dětí. Velké poděkování patří nejen 
dětem, ale i externím pracovníkům (vedoucím kroužků). 
Přehlídka byla pestrá a  zajímavá. Rodiče a  veřejnost 

získali představu, jak pracujeme s dětmi a jaká je náplň 
jednotlivých zájmových útvarů.

Zároveň děkuji Městu Paskov za bezplatné poskytnutí 
prostor kina Panorama a pracovníkům Základní umělecké 
školy Paskov za zapůjčení techniky a zpřístupnění prostor 
ZUŠ. 

Bc. Renáta Míčková 
pedagog volného času

ANGLIČTINA I.   1. třída ZŠ  ÚTERÝ     15:00 – 15:50  600 Kč
SPORTOVKY   6 – 8 let   STŘEDA    15:00 – 15:50  500 Kč
MAŽORETKY ŽÍŽALKY 5 – 10 let  ČTVRTEK    16:00 – 16:50  550 Kč

Podrobnější informace o kroužcích naleznete na www.ddmvratimov.cz .

Pozn.: Uvedené kroužky můžete nezávazně 1x navštívit. Po dohodě s vedoucím kroužku přihlaste své dítě 
osobně v recepci DDM, telefonicky, e-mailem nebo on-line. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace 
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333 
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz
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Nabídka letních táborů a odborných soustředění DDM Vratimov na léto 2015 

 

POBYTOVÉ TÁBORY 

HRA O TRŮNY  
Místo: Louka Nadějov, Lukavec u Fulneku 
Typ ubytování: stany s podsadou 
Termín: 3. 7. – 17. 7. 2015 (15 dní) 
Vhodné pro děti 9 - 17 let 
Cena: 3 800 Kč 
Hlavní vedoucí: Jan Kludka 
 
MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY 
Místo: hotel Partyzán, Morávka 
Typ ubytování: budova 
Termín: 4. 7. – 11. 7. 2015 (8 dní) 
Vhodné pro děti 8 - 16 let 
Cena: 2 900 Kč 
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová 
 
ÚTĚK Z ALKATRAZU 
Místo: hotel Partyzán, Morávka 
Typ ubytování: budova 
Termín: 11. 7. – 18. 7. 2015 (8 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 2 900 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Kateřina Neuwirthová 
 
BADATEL   
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek 
Typ ubytování: budova 
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2015 (8 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 12 let 
Cena: 3 300 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 
 
VÝTVARNÍK   
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek 
Typ ubytování: budova 
Termín: 24. 7. – 31. 7. 2015 (8 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 12 let 
Cena: 3 300 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 
 
TAJUPLNÝ OSTROV 
Místo: TZ Myšinec, Budišovice 
Typ ubytování: chatky 
Termín: 8. 8. – 15. 8. 2015 (8 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 15 let 
Cena: 2 900 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm 
 
STRAŠIDELNÝ MLÝN  
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek 
Typ ubytování: budova 
Termín: 16. 8. – 22. 8. 2015 (7 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 14 let 
Cena: 3 200 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá 

Více informací k táborům můžete získat na www.ddmvratimov.cz, nebo na tel.: 596 732 333. 

EXPEDICE JADRAN IV. 
Místo: Baška Voda, Chorvatsko 
Typ ubytování: apartmánová vila 
Termín: 10. 7. – 19. 7. 2015 (10 dní) 
Určeno pro rodiny s dětmi 
Cena: od 3 550 Kč do 8 000 Kč 
V ceně zahrnuta doprava, ubytování,  
polopenze, pojištění, program, výlet,  
pedagogický dozor, zdravotník a balíček  
na zpáteční cestu. 
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm 
 
LOĎ „ITÁLIE“  
Místo: kemp Cesenatico, Itálie 
Typ ubytování: karavany 
Termín: 4. 8. – 13. 8. 2015 (10 dní) 
Vhodné pro děti 8 - 15 let 
Cena: do 12 let 6 490 Kč,  
13 - 15 let 6 590 Kč 
V ceně zahrnuta doprava, ubytování,  
5x denně strava, pojištění, program, výlet,  
pedagogický dozor, zdravotník. 
Hlavní vedoucí: Lenka Velčovská 

TÁBORY V ZAHRANIČÍ 

MAŽORETKY 
ZIK - ZAK a Srdíčka ZIK - ZAK 
Místo: TZ Horní Lhota 
Typ ubytování: budova 
Termín: 11. 7. – 18. 7. 2015 (8 dní) 
Cena: 3 400 Kč 
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová 
 
TAEKWON-DO 
pro členy ZÚ Klub Taekwon-do 
Místo: hotel Kamzík, Malá Morávka 
Typ ubytování: hotelová ubytovna 
Termín: v jednání 
Cena: v jednání 
Hlavní vedoucí: Ing. Kamil Šamal 
 
STRAŠIDELNÁ HUDBA  
Místo: Dětský mlýn, Vlkovice - Fulnek 
Typ ubytování: budova 
Termín: 16. 8. – 22. 8. 2015 (7 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 14 let 
Cena: 3 200 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá 
 
MAŽORETKY - příměstský 
Komunitní centrum Paskov 
Pro mažoretky - Nováčci, Spirálky,  
a mažoretky Paskov a Řepiště 
Termín: 27. 7. – 31. 7. 2015 (5 dní) 
Cena: 990 Kč 
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová 

ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ 

KROK ZA KROKEM Z Vratimova I.  
Termín: 29. 6. – 3. 7. 2015 (5 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 10 let 
Cena: 990 Kč / od 1. 7. 2015 - 790 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 
 
S DOMEČKEM NA CESTÁCH  
Termín: 20. 7. – 24. 7. 2015 (5 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 12 let 
Cena: 990 Kč 
Hlavní vedoucí: Klára Pastorková 
 
KROK ZA KROKEM Z Vratimova II.  
Termín: 17. 8. – 21. 8. 2015 (5 dní) 
Vhodné pro děti 7 - 10 let 
Cena: 990 Kč 
Hlavní vedoucí: Bc. Renáta Míčková 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
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Statistika evidence obyvatel 
za rok 2014

Počet obyvatel k 1. 1. 2015 – 1812
Úmrtí 12 občanů – 2 ženy, 10 mužů 
Narodilo se 17 dětí – 5 dívek a 12 chlapců
Stěhování:
- přihlášeno 72 občanů (20 žen, 15 mužů, 24 chlapců, 

13dívek, z toho 17 narození)
- odhlášeno 50 občanů (22 žen, 21 mužů, 5 chlapců, 

2 dívky, z toho 12 úmrtí)

Jubilanti
Blahopřejeme jubilantům 
v měsících březen - duben.
Vážení jubilanti přejeme Vám do dalších let 
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Ludmila Zachariová – prosinec 2014
Miluška Valgová, Helena Morbicerová,
Pavel Venglář – leden 2015
Marie Ševčíková – únor 2015

Narodili se
Ondřej Vandrol – listopad 2014
Samuel Holek – prosinec 2014
Markéta Šlachtová – leden 2015

Vlastimil Musálek
Josef Salamon
Jan Vysloužil
Rostislav Bezruč
Květoslava Molatová
Zdeňka Škopková
Stanislav Kopaňák

Březen

Alena Sitková
Taťana Černá
Marie Kaločová
Drahomír Kroviář
Zdeněk Prokeš
Antonín Břenek
Jiří Poloch

Aleš Škurek
Jaroslav Vostal
Ludmila Šelová
Vladimíra Sotorníková
Jiřina Hrbáčková

Duben

Miluše Zbončáková
Stanislava Šimíková
Oldřich Fluxa
Olga Lukesová
Jana Gelnerová

ANGLIČTINA
Potřebujete doučování při studiu angličtiny 

anebo chcete pouze prohloubit své znalosti? 

Nabízím doučování anglického jazyka 
s nadstandardním přístupem
a podle individuálních potřeb.

Tel.: 725 747 076, s.ruckova@seznam.cz, Růčková

Truhlářství 
Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru. 
Vestavěné skříně, kuchyně, 

kancelářský nábytek...
Tel.: 737 880 655

Řepiště 284
Info: www.mustol.cz

Dřevěné, hranaté  
brikety RUF, bukové

za cenu 46,- Kč / 10 kg
Vynikající výhřevnost, minimální 

popelnatost, dobrá skladovatelnost
Více informací:

BT - MARKET s. r. o.
Selská 468, 739 31 Řepiště, tel.: 605 119 538 

e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení 
PÁRTY STANY

o rozměrech 6 m x 12 m, vhodné na  
rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce 

  Více informací:
  BT - MARKET s. r. o.
  Selská 468, 739 31 Řepiště
  tel.: 605 119 538 
  e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz
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NABÍZÍME POMOC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Palackého 131, 738 02 Frýdek-Místek 
 558 434 961
(naproti Národního domu u starého AS)
e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
tel. sociální pracovnice:
731 078 299, 731 492 840
e-mail sociální pracovnice:
lenka.pracovni@seznam.cz
michaela.pracovni@seznam.cz

Nabízíme:
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A NAPSÁNÍ 
NÁVRHŮ:
-	 na	úpravu	poměrů	nezletilých	dětí
-	 na	zvýšení	výživného
-	 na	rozvod	manželství
-	 o	určení	otcovství	k	nezletilému	dítěti

-	 o	opření	otcovství	k	nezletilému	dítěti
-	 o	příspěvek	na	výživu	a	některé	náklady	

neprovdané matky
-	 o	zajištění	úhrady	výživy	a	některých	 

nákladů	neprovdané	matky
-	 na	vydání	předběžného	opatření
-	 na	nařízení	výkonu	rozhodnutí	pro	výživné
- na odvolání, atd.

DALŠÍ	SLUŽBY
-	 kojenecká	výbavička	a	zapůjčení	kočárku	

nastávajícím	matkám	ve	finanční	tísni

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA – 603 210 999

Jsme tu pro vás!	 Po	 	 7:30	—	17:00
	 	 	 Út	–	Čt	 7:30	—	15:30
   Pá  pro	objednané

DISKRÉTNĚ A ZDARMA!

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Palackého 131, Frýdek-Místek 738 02
Tel.: 558 434 961, 731 492 840, 731 078 299
E-mail: michaela.pracovni@seznam.cz,
  lenka.pracovni@seznam.cz
www.poradnaprozeny.eu

Máte	doma	starší,	používaný	či	nepotřebný,	
ale	funkční	kočárek	nebo	jiné	potřeby	
pro	miminka?	Chcete	přispět	na	dobrou	
věc	a	pomoci	druhým?	Věnujte	je	do	naší	
poradny…

Přijímáme:
KOČÁRKY	–	hluboké,	kombinované,	sportovní,	
golfáčky
AUTOSEDAČKY	–	vajíčka	=	do	1	roku
POSTÝLKY  
JÍDELNÍ ŽIDLIČKY
CHODÍTKA
TAŠKY NA KOČÁREK, PŘEBALOVACÍ 
PODLOŽKY, 

NANOŽNÍKY (fusáky), DEKY, ZAVINOVAČKY
KOLOTOČE NA POSTÝLKU, HRAZDIČKY NA 
HRANÍ
LÁTKOVÉ PLENY A PLENKOVÉ KALHOTKY
OBLEČENÍ	–	do	jednoho	roku	dítěte

JSME VDĚČNI ZA KAŽDÝ DAR!!!

Tyto	věci	poskytujeme	k	zapůjčení	
maminkám,	které	jsou	v	obtížné	životní	
situaci.	Jejich	hmotnou	nouzi	ověřujeme.	
Po	domluvě	můžeme	pro	kočárek	i	osobně	
přijet,	pouze	však	v	okolí	Frýdku-Místku.

SBÍRKA NENÍ ČASOVĚ OMEZENA!!!

Provozní doba:
Po	 	 7:30	—	17:00
Út	–	Čt	 7:30	—	15:30
Pá	 	 pouze	pro	objednané
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X. ročník závodu ve slalomu
„O pohár starosty“

KDY?  22. 2. 2015 - neděle

KDE?  sjezdovka Zlatník

V KOLIK? start v 10.00 hodin

Pro zájemce je zajištěna autobusová doprava.
Odjezd v 8.30 hodin od Obecního úřadu v Řepištích, cena 100,- Kč /osoba.

Účast na závodě potvrďte do 20. 2. 2015 na obecním úřadě, startovné 100,- Kč.

Rozlosování startovních čísel proběhne v pátek 20. 2. 2015 v 18.00 hodin 
v sále Osvětového domu.

Přijďte se pobavit a zasportovat si!!!

Srdečně zve
Sportovní a kulturní komise Obce Řepiště a TJ Řepiště

Jarní badmintonový turnaj dvojic
 

Kdy?  21. 3. 2015 - sobota
Kde?   Tělocvična - Řepiště
V kolik? Prezentace v 8.30 hodin, 
  Zahájení turnaje v 9.00 hodin
Za kolik?  200,- Kč za dvojici

Podmínky účasti:
- dvojice muži nebo ženy
- startovné do 20. 3. 2015 v tělocvičně v Řepištích!!!

Systém hry bude oznámen na začátku turnaje podle počtu zúčastněných.

Občerstvení zajištěno!!!
Na Vaši účast se moc těšíme!!!

Za sportovní a kulturní komisi - Majka Bednářová
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