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Obec Řepiště zve své občany na veřejné projedná-

vání záměru stavby splaškové kanalizace a čistírny 

odpadních vod v Řepištích, 1.etapy, a seznámení se 
s projektovou dokumentací, a to ve středu 29. dubna 

2015 od 16.00 hodin v Tělocvičně Řepiště, Mírová 555. 

Na této schůzce budou občané seznámeni se stavem 
přípravy, s aktualizovanou projektovou dokumentací pro 
územní rozhodnutí, se změnou umístění čistírny odpad-
ních vod, s fi nančním rozpočtem stavby a s časovým 
harmonogramem dalších prací včetně předpokládaného 
termínu realizace. Přítomni budou projektanti stavby, 
kteří odpovědí na vaše případné technické dotazy. 

Stavba splaškové kanalizace, 1.etapa, zahrnuje 
cca 4 km kanalizačních řádů v centrální části obce 
a řeší odkanalizování ulic Slezská (od odbočky k vo-
dojemu směrem k Mírové), Vinohradská (od ul. U Vrtu 
k Mírové), Horní, Výstavní, Bratří Musálků, Sportovní, 
U Hřiště, Mírová (od ZŠ po Zemědělskou + nemovitosti 
Pod Dvorem), Zemědělská (od JZD k Mírové), Selská, 
Úvozová a části O.Stibora (od Selské k Mírové). Stavba 
čistírny odpadních vod byla posunuta na ul. O.Stibora 
(za areál cvičiště psů). Především vlastníci nemovitostí 
na uvedených ulicích by se měli přijít seznámit s při-
pravovanou stavbou, jelikož jejich nemovitosti budou 
na novou kanalizaci napojovány.

Rostislav Kožušník, starosta

Prázdniny v Řepištích
„Dětský tábor“ v Řepištích proběhne ve dnech 

20.7. – 24.7.,  27.7. – 31.7. a 3.8. – 7.8.2015.

Přihlašovat děti z Řepišť ve věku od 5 do 11 let 
bude možno od 11. května 2015 na obecním úřadě. 
Cena je stanovena na 180,- Kč/den. První záloha (polovina 
částky) musí být zaplacena do 12. června, doplatek do 
10. července. 

Těšíme se na Vás :-) .

Za kolektiv vedoucích

 Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Veřejné projednání přípravy výstavby
splaškové kanalizace v Řepištích

ZASTUPITELSTVO OBCE

58. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní 
Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana Tomáše 
Břenka a Jana Kukučku a ověřovateli zápisu pana Tomáše 
Laníka a Jana Kožušníka.

59. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 
3. zasedání:
1. Zahájení,
2.  Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce k 30. 9. 

2014,
5. Hospodaření obce za rok 2014,
6. Rozhodnutí rady obce,
7. Rozpočet obce na rok 2015,
8. Rozpočtový výhled 2015 - 2021,
9. Investiční projekty obce v r. 2015,
10. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2015,
11. Dopravní obslužnost obce v r. 2015,
12. Funkce předsedy komise pro investiční rozvoj obce,
13. Zpráva o stavu přípravy Programu rozvoje obce Řepiště 

2015 - 2023,
14. Žádosti o dotace na realizaci projektů,
15. Splašková kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa – stav 

přípravy projektu, 
16. Vodovod Řepiště – lokalita Z 26, prodloužení vodovodu,
17. Uložení volných fi nančních prostředků obce,
18. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
19. Různé,
20. Závěr.

60. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kon-
trole plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce ze 
dne  10. 12. 2014.

61. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z fi nanč-
ního výboru ze dne 18. 2. 2015.

62. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis z dílčí-
ho přezkumu hospodaření obce k 30. 9. 2014 provedený 
společností OK – Audit, s.r.o. dne 11. 12. 2014.

63. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové 
opatření číslo 5/2014 k  31. 12. 2014 dle přílohy, které 
řešilo pouze přeúčtování mezi položkami výdajové části 
rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje schváleného 
rozpočtu.

64. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření 
a plnění rozpočtu obce Řepiště za rok 2014:

 celkové příjmy:  28.559.522,94 Kč,   95,71% rozpočtu
 celkové výdaje: 23.748.167,74 Kč,  66,58% rozpočtu
 saldo (přebytek): 4.811.355,20 Kč.
65. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 

o  hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště v r. 2014, stav rezervního fondu 
k 31. 12. 2014 a hospodářský výsledek za rok 2014.

66. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště, příspěvková organizace, sestavenou k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2014.

67. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí 
rady obce v období prosinec 2014 až únor 2015. 

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 25. 2. 2015

v Osvětovém domě v Řepištích
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68. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet obce 
Řepiště na rok 2015 dle přílohy:

 Příjmy celkem           27.237.000,- Kč,
 Výdaje celkem       27.968.000,- Kč,
 Financování             731.000,- Kč.
 Saldo rozpočtu je fi nancováno prostředky z minulých let 

a hospodářskou činností obce.
69. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěvkovou 

organizaci obce Základní škola a Mateřská škola Řepiště 
neinvestiční příspěvek pro rok 2015 ve výši 2.086.000,- Kč, 
v tom odpisy ve výši 822.000,- Kč.

70. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi realizovat 
aktivity obsažené v  rozpočtu obce Řepiště na rok 2015 
v souladu se schváleným rozpočtem.

71. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový výhled 
na léta 2015-2021 dle přílohy.

72. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované investiční 
projekty obce v r. 2015 v celkové výši 9.231.000,- Kč dle 
přílohy.

73. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení částky 
70.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu obce na 
rok 2015 do Zaměstnaneckého fondu.

74. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému 
svazu včelařů, ZO Paskov, na údržbu nemovitého majetku 
ve výši 10.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2015.

75. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Českému sva-
zu včelařů, ZO Horní Datyně, na podporu včelařství v obci 
Řepiště ve výši 4.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D2/2015. 

76. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci MYSLIVECKÉ-
MU SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., na zajištění provozu 
myslivecké chaty Hubertka ve výši 8.000,- Kč na základě 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D3/2015. 

77. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové 
organizaci Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, na podporu ekologických aktivit žáků školy ve výši 
5.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2015. 

78. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové 
organizaci Základní umělecká škola Vratimov, na nákup 
hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na základě veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce 
Řepiště č. D5/2015. 

79. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci příspěvkové 
organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov na projekt ŘEPIŠTĚ 
DĚTEM a činnost mažoretek ve výši 35.100,- Kč na základě 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D6/2015.

80. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému 
sdružení Moravskoslezská Sinfonietta, na koncertní sezónu 
v roce 2015 ve výši 82.000,- Kč na základě veřejnoprávní 
smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Řepiště 
č. D7/2015. 

81. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Svatomichael-
skému pěveckému sboru, zastoupeném prezidentem sboru 
panem Janem Kožušníkem, bytem Na Kůtách 76, 739 31 
Řepiště, na činnost sboru v roce 2015 ve výši 20.000,- Kč 
na základě veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2015. 

82. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Klubu seniorů 
Řepiště, zastoupeném předsedkyní klubu paní Zdeňkou 
Březinovou, bytem Vinohradská 242, 739 31 Řepiště, na 
činnost Klubu seniorů Řepiště v roce 2015 ve výši 20.000,- 
Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2015. 

83. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému 
sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na provoz a údržbu 
sportovišť a příslušenství ve výši 84.000,- Kč na základě 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D10/2015. 

84. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému 
sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na práci s mládeží 
ve výši 100.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D11/2015. 

85. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému 
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště na činnost 
soutěžního družstva a podporu činnosti ve výši 30.000,- 
Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D12/2015.

86. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci občanskému 
sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště na práci s mlá-
deží ve výši 65.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2015.

87. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar Inte-
grovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, p.o., se 
sídlem Komorní Lhotka 210, PSČ 739 53, IČ: 00847038, na 
dofi nancování provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na 
základě darovací smlouvy.

88. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar Do-
movu pro seniory Ondráš, p.o., se sídlem Fryčovická 518, 
Brušperk PSČ 739 44, IČ: 66933722, na dofi nancování 
provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě darovací 
smlouvy.

89. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar Domovu 
sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem Hraniční 21, Frýdek-Mís-
tek, Lysůvky PSČ 739 42, IČ 29386063, na dofi nancování 
provozních nákladů ve výši 4 000,- Kč na základě darovací 
smlouvy.

90. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar domovu 
se zvláštním režimem Pohoda, se sídlem Dolní Domaslavice 
249, PSČ 739 38, IČ 70258171 na dofi nancování provozních 
nákladů ve výši 20.000,- Kč na základě smlouvy o spolufi -
nancování.

91. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar domovu 
se zvláštním režimem Medela – péče o seniory o.p.s., Ostra-
vice 855, 739 14 Ostravice, IČ 02141531, na dofi nancování 
provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě darovací 
smlouvy.

92. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar společ-
nosti Žirafa – integrované centrum Frýdek – Místek, p.o., 
Fibichova 469, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 00847011, na 
podporu rozvoje sociální péče občanů ve výši 10 000,- Kč 
na základě darovací smlouvy. 

93. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar Své-
pomocné společnosti Mlýnek, o.s., Nádražní 365/196, 702 
00 Ostrava 2, IČ 01821504, na dofi nancování provozních 
nákladů ve výši 10 000,- Kč na základě darovací smlouvy.

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

95. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí fi nančního 
daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, 
Třanovice, IČ: 72567091, na podporu činnosti z rozpočtu 
obce ve výši 1.000,- Kč na základě darovací smlouvy.

96. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční spoluúčast 
obce na tradičním Řepišťském krmáši v r. 2015 z rozpočtu 
obce ve výši 15.000,- Kč.

97. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů doprav-
ní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro linku MHD 
č. 915081 na období roku 2015 a úhradu prokazatelné ztráty 
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za r. 2015 ve výši předběžného odborného odhadu v částce 
753.825,- Kč na základě Dodatku č.9 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění 
ostatní dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti s dopravcem Dopravním podnikem 
Ostrava a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o..

98. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů do-
pravní obslužnosti obce linky č. 860322 a 860352 v r. 2015 
a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2015 ve výši odborného 
odhadu v  částce 70.270,- Kč na základě Dodatku č.  7 
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopra-
vě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce 
Řepiště s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s..

99. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zřízení komise 
rady – Komise pro investiční rozvoj obce, od 1. 1. 2015, 
předseda komise PhDr. Jan Schönwälder.

100. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce předsedy 
komise pro investiční rozvoj obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn. 

101. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o stavu 
přípravy Programu rozvoje obce Řepiště 2015 - 2023.

102. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 23/779 z 23. 
zasedání zastupitelstva obce ze dne 11 .6. 2014, ve znění: 
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu 
dětského hřiště u mlýnku v omezeném rozsahu s náklady 
do 300 tis. Kč.

103. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2015 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na projekt „Dětské 
hřiště U Mlýnku“, celkové náklady 584.914,- Kč, požadovaná 
dotace 400.000,- Kč, realizace do 31. 12. 2015.

104. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu 
„Dětské hřiště U Mlýnku“ pouze v případě získání dotace.

105. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování koncepce 
rozvoje systému zeleně obce Řepiště.

106. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o do-
taci na MŽP ČR ze SFŽP ČR z Programu podpory sídelní 
zeleně dle podmínek programu na zpracování koncepce 
rozvoje systému zeleně a výsadbu a obnovu zeleně vybra-
ných ploch.

107. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektů 
výsadby a obnovy zeleně vybraných ploch v obci obsaže-
ných v žádosti o dotaci v případě získání dotace z Programu 
podpory sídelní zeleně.

108. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci do OPŽP na realizaci projektu „Stabilizace sesuvu, 
Řepiště-Vinohrady, ul. Dolní 171“ pokud projekt splní pod-
mínky výzvy a schvaluje v případě získání dotace realizaci 
projektu.

109. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o do-
taci na Úřad práce ČR na vytvoření 1 společensky účelného 
pracovního místa pro obec Řepiště v rámci technické čety 
obce pro obsluhu strojů pro údržbu zeleně a komunikací, 
a schvaluje v případě získání dotace zřízení tohoto pracovní-
ho místa nejdříve od 1. 4. 2015 a pověřuje starostu v případě 
získání dotace podepsat smlouvu o dotaci a uzavřít pracovní 
smlouvu s vybraným uchazečem.

110. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o do-
taci na Úřad práce ČR na vytvoření 2 pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací pro obec Řepiště pro 
údržbu zeleně a komunikací, a schvaluje v případě získání 
dotace zřízení těchto pracovních míst nejdříve od 1. 4. 2015 
a  pověřuje starostu v  případě získání dotace podepsat 
smlouvu o dotaci a uzavřít pracovní smlouvy s vybranými 
uchazeči.

111. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce v přípa-
dě vypsání vhodných dotačních titulů na realizaci projektů 

obsažených v rozpočtu obce Řepiště na rok 2015 zpracovat 
a podat žádosti o dotace u poskytovatelů.

112. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 12/386 z 12. 
zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2012, ve znění: 
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti o do-
taci z OPŽP z prioritní osy 6 na realizaci projektu „Výsadba 
aleje O.Stibora, Řepiště“.

113. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Rámcovou příkazní 
smlouvu na poskytování služeb se společností DERHAMS 
s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00  Praha 2, IČ 
01537211 spočívající ve zpracování dotačních analýz a kon-
zultační činností z hlediska koordinace přípravy investičních 
projektů dle podmínek uvedených ve smlouvě.

114. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o sta-
vu přípravy projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, I.etapa“.

115. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 23/774 z 23. 
zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.6.2014, ve znění: 
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
oprávněnými Obcí Řepiště, Pavlem a Hanou Sýkorovými, 
bytem Beskydská 1713, 738 01 Frýdek-Místek, Janem 
a  Hanou Kukučkovými, bytem Vinohradská 289, 739 31 
Řepiště, a Stískalovou Jarmilou, bytem Bedřicha Václavka 
12/991, 700 30 Ostrava – Bělský les, a povinnými vlastníky 
pozemků Stískalovou Jarmilou, bytem Bedřicha Václavka 
12/991, 700 30 Ostrava – Bělský les, pro pozemek parc.č. 
PK 532 k.ú. Řepiště, a Radislavem Stiborem, bytem Mírová 
368, 739 31 Řepiště pro pozemek parc.č. PK 542/1 k.ú. 
Řepiště, v souvislosti se stavbou „Řepiště – lokalita Z 26, 
prodloužení vodovodu“.

116. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 23/775 z 23. 
zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.6.2014, ve znění: 
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o  právu stavby mezi stavebníky Obcí 
Řepiště, Pavlem a Hanou Sýkorovými, bytem Beskydská 
1713, 738 01 Frýdek-Místek, Janem a Hanou Kukučkový-
mi, bytem Vinohradská 289, 739 31 Řepiště, a Stískalovou 
Jarmilou, bytem Bedřicha Václavka 12/991, 700 30 Ostrava 
– Bělský les, a vlastníky pozemků  Stískalovou Jarmilou, 
bytem Bedřicha Václavka 12/991, 700 30 Ostrava – Bělský 
les, pro pozemek parc.č. PK 532 k.ú. Řepiště, a Radislavem 
Stiborem, bytem Mírová 368, 739 31 Řepiště pro pozemek 
parc.č. PK 542/1 k.ú. Řepiště, v  souvislosti se stavbou 
„Řepiště – lokalita Z 26, prodloužení vodovodu“.

117. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvu o právu provést stavbu „Řepiště – lokalita Z 26, 
prodloužení vodovodu“ mezi stavebníkem Obcí Řepiště 
(budoucím oprávněným) a panem Radislavem Stiborem, 
bytem Mírová 368, 739 31 Řepiště (budoucí povinný) na 
pozemku parc.č. PK 542/1 k.ú. Řepiště.

118. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvu o právu provést stavbu „Řepiště – lokalita Z 26, 
prodloužení vodovodu“ mezi stavebníkem Obcí Řepiště 
(budoucím oprávněným) a paní Jarmilou Stískalovou, bytem 
Bedřicha Václavka 12/991, 700 30 Ostrava – Bělský Les, pro 
pozemek parc.č. PK 532 k.ú. Řepiště.

119. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření Dohody 
o uzavření dodatku ke smlouvě o pachtu a provozování vod-
ního díla č. 00577031/SONP/FM/V/2010 ze dne 11.10.2010  
se společností Severomoravské vodovody a kanalizacemi 
Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava – Mari-
ánské Hory, IČ 451936653, za účelem pachtu nemovitého 
majetku, budoucího vodního díla – vodovodu pro veřejnou 
potřebu „Řepiště – lokalita Z 26, prodloužení vodovodu“ na 
základě zveřejněného záměru pachtu nemovitého majetku 
ze dne 9. 2. 2015.



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

120. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu uložením 
volných fi nančních prostředků obce na spořící účty, krátko-
dobé termínované vklady a dále pověřuje starostu připravit 
řešení aktivní správy fi nančních prostředků obce.

121. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
ze svazku obcí Region Slezská brána včetně hospodaření 
svazku obcí v r. 2014:

 celkové příjmy:        3.499.941,93 Kč,
 celkové výdaje:      2.927.995,19 Kč,
 saldo:          571.946,74 Kč,
 konečný stav na účtu k 31.12.2014 částka 466.170,42 Kč.
122. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřejněný 

návrh rozpočtu svazku obcí Region Slezská brána na rok 
2015:

 Příjmy celkem               676.000,- Kč,
 Výdaje celkem                       1.140.000,- Kč,
 Financování                          464.000,- Kč.
123. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 

z činnosti spolku MAS Slezská brána, z.s..
124. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č.  2/32 

z 2.  zasedání zastupitelstva obce dne 10. 12. 2014, ve 
znění: 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 da-
rovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem 
a zřízení služebnosti.

125. Zastupitelstvo obce Řepiště schva-
luje 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 par-
c.č. 469/1 (orná půda), k.ú. a obec 
Řepiště, a to bezplatně, vč. úhrady 
nákladů spojených s podáním návr-
hu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitým věcem 
a zřízení služebnosti. 

126. Zastupitelstvo obce Řepiště schva-
luje zvýšení nájemného o  inflaci 
0,4% pro rok 2015 u  uzavřených 
smluv o nájmu nebytových prostor 
v majetku obce Řepiště, ve kterých 
je zvýšení nájemného zakotveno.

127. Zastupitelstvo obce Řepiště schvalu-
je uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 
o  nájmu nebytových prostor s  ná-
jemcem Dopravní podnik Ostrava, 
a.s. týkající se zvýšení nájemného 
o infl aci 0,4% pro rok 2015.

128. Zastupitelstvo obce Řepiště schva-
luje Dodatek č. 2 ke smlouvě o ná-
jmu a  provozování vodního díla 
č.00577031/SONP/FM/V/2014/D2 

se společností Severomoravské vodovody a kanalizacemi 
Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava – Mari-
ánské Hory, IČ 451936653, za účelem pachtu nemovitého 
majetku – vodních děl – vodovodů pro veřejnou potřebu 
v majetku obce Řepiště na základě zveřejněného záměru 
pachtu nemovitého majetku ze dne 9. 2. 2015 z důvodu 
změny legislativy a doplnění některých dalších ustanovení 
smlouvy.

129. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu o posky-
tování sociálních služeb s neziskovou organizací Podané 
ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, 738 01 
Frýdek – Místek, IČ: 70632596, na terénní sociální služby 
pro občany obce Řepiště, do 31. 12. 2015, za podmínek dle 
smlouvy.

130. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o ukončení soudního sporu a smírném řešení ve věci odstra-
nění reklamovaných závad a vydání zádržného ve výši 1 mil. 
Kč s příslušenstvím za stavební práce „Tělocvična Řepiště“ 
na základě Dohody o narovnání s JUDr. Evou Janíkovou, 
insolvenční správkyní dlužníka interdecor s.r.o., se sídlem 
Špálova 413/2, Ostrava, Přívoz, IČO 26790777.

131. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí změnu velitele 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Řepiště, nově 
pan Jaromír Adamus, Mírová 574, Řepiště, a změnu starosty 
Sboru dobrovolných hasičů obce Řepiště, nově Ing. Tomáš 
Černý, Mírová 144, Řepiště.

132. Zastupitelstvo obce Řepiště oceňuje práci bývalého sta-
rosty Sboru dobrovolných hasičů Řepiště pana Jaromíra 
Adamuse a bývalého velitele jednotky obce pana Vítězslava 
Kukučky a pověřuje starostu odměnit tyto hasiče. 

133. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 
4. zasedání zastupitelstva dne 21.4. 2015 v 17.00 hod.

OBEC  EPIŠT  
 

P O Z V Á N Í 
 

na 4. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskute ní ve st edu 22. dubna 2015 

v 17.00 hodin 
v Osv tovém dom  v epištích. 

 
Program:  

1. Zahájení, 
2. Kontrola usnesení, 
3. Rozhodnutí rady obce, 
4. Zpráva o hospoda ení obce v dob  rozpo tového provizoria, 
5. Kanalizace a OV epišt , 
6. Objemová studie objekt  – Centrum obce, 
7. Stav p ípravy a realizace investi ních projekt , 
8. Region Slezská brána a MAS Slezská brána, 
9. Rozpo tové opat ení . 1/2015, 
10. R zné, 
11. Záv r. 

Zasedání zastupitelstva obce je ve ejné. 
 
               Rostislav Kožušník 
                starosta   
 
V epištích dne 8.4.2015 
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ROZPOČET NA ROK 2015

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY                    2015
Paragraf Položka Text Částka v Kč
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze z.čin. a fun.pož. 3 500 000
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 400 000
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 325 000
0 1211 Daň z přidané hodnoty 7 900 000
0 1333 Poplatky za uložení odpadů (příjem ze skládky) 3 100 000
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000
0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 900 000
0 1341 Poplatek ze psů 40 000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 60 000
0 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 180 000
0 1361 Správní poplatky 25 000
0 1511 Daň z nemovitostí 1 010 000
0 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veřej.rozp.územn.samospr.celk. 200 000
0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 76 000
0 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (výkon státní správy) 319 000
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu (Úřad práce) 104 000
0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 93 000
2119  Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (dobývací prostor plyn) 150 000
2299  Ostatní záležitosti v dopravě (pronájem čekárny na Konečné) 3 000
2310  Pitná voda (nájem obecních vodovodů) 29 000
3117  První stupeň základních škol (odvody odpisů) 822 000
3319  Ostatní záležitosti kultury (ples+tábor+taneční+keramika) 304 000
3392  Zájmová činnost v kultuře (Osvět.dům) 18 000
3412  Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) 497 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště Rakovec) 1 000
3612  Bytové hospodářství (obecní byty) 780 000
3613  Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor) 150 000
3632  Pohřebnictví (pronájem hrobových míst) 70 000
3636  Územní rozvoj (Region Slezská br.-vyúčtování tajemníka) 39 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů (Ekokom za separovaný sběr) 110 000
3724  Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (nájem z poz.) 49 000
4359  Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy senioři+rozvoz) 200 000
5512  Požární ochrana „dobrovolná část“ (hasičárna, JPO V, SDH) 11 000
6171  Činnost místní správy 81 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací (úroky) 610 000

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 27 237 000

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech - čerpání rezervy z minul.let 701 000
8901 Operace z peněž.účtů - hospodářská činnost tělocvična 30 000

8000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 731 000

CELKEM  PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 27 968 000
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                    2015
Paragraf Text  Částka v Kč
1014 Ozdravování hosp.zvířat a spec.plod.a zvl.vet.p. (odch.psů, včel.,mysl.) 53 000
2212 Silnice (místní komunikace, údržba, opravy, plužení, stavby, výkupy pozemků) 2 160 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-autobusy) 1 124 000
2299 Ostatní záležitosti v dopravě (provoz čekárny na Konečné) 24 000
2310 Pitná voda (projekt vodovodu Cihelní, real.prodloužení vodov.Mírová) 210 000
2321 Odvádění a čištění odp.vod (kanalizace-DSP+ DPP, provoz ČOV,výkupy poz.) 2 887 000
3111 Předškolní zařízení (MŠ oplocení) 220 000
3113 Základní školy (dotace ZUŠ, DDM, ZŠ Lískovec) 61 000
3117 První stupeň základních škol (příspěvková organizace ZŠ a MŠ, provoz.nákl.) 2 117 000
 V tom neinvestiční příspěvek přísp.org. ZŠ a MŠ Řepiště 2086 tis.Kč  
3314 Činnosti knihovnické (činnost místní knihovny) 384 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kultura, sport, Sbor, Simf.,keramika, tábor,ost.) 1 115 000
3326 Pořízení, zachování a obnova místn.kult.pov.(dřev.mlýnek) 5 000
3330 Činnost registrovaných církví a náb.s. (rezerva na dotaci na opravy kostela) 50 000
3341 Rozhlas a televize (internetová TV) 30 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 109 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (Osvětový dům) 239 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (SPOZ, Klub důchodců) 98 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična, v tom provozní nákl. 885 tis.) 1 385 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ, v tom 150 tis. na investice) 357 000
3421 Využizí volného času dětí a mládeže (dětské hřiště U mlýnku) 680 000
3429 Ostaní zájmová činnost a rekreace (Společenské centrum - revize projektu) 100 000
3612 Bytové hospodářství (v tom 1600 tis.na rekonstrukce 4 bytů) 1 841 000
3613 Nebytové hospodářství (Hospoda U Máně, studie) 100 000
3631 Veřejné osvětlení 550 000
3632 Pohřebnictví (provoz hřbitova, příprava míst na pohřbívání) 318 000
3636 Územní rozvoj (RSB, MAS půjčka, pracovní místo) 356 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 290 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (kompostéry udržitelnost) 20 000
3744 Protierozní,protilavinová a protipožární ochrana (sesuv Dolní) 280 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (nákupy pozemků, techniky, projekty) 1 700 000
4222 Veřejně prospěšné práce (technická četa) 1 460 000
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel. (komise SPOZ) 140 000
4356 Denní stacionáře 50 000
4357 Domovy (příspěvek - domovy důchodců) 140 000
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy pro seniory+sociální služb.) 400 000
5512 Požární ochrana dobrovolná část (jednotka JPO 5+hasičárna+SDH Řepiště) 400 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 750 000
6171 Činnost místní správy (obecní úřad) 2 230 000
6223 Mezinárodní spolupráce (Polsko, Slovensko) 100 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 20 000
6320 Pojištění funkčně nespecifi kované (pojištění obecního majetku) 90 000
6399 Ostatní fi nanční operace (daň z příjmu za obec) 1 325 000

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 27 968 000

Přebytek/schodek                                 0

Rozpočet obce byl po předchozím zveřejnění projednán a schválen na 3.zasedání zastupitelstva obce Řepiště dne 
25.2.2015 usnesením č. 3/68.

V Řepištích dne 25.2.2015 

Jaroslava Bezecná, DiS.                                                                                    Rostislav Kožušník
místostarostka                                                                                                     starosta
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Osvobození Řepišť

Místní akční skupina Slezská brána

Už jsou tady zprávičky, z naší pěkné školičky.

V květnu letošního roku si celý svět připomene 70. vý-
ročí konce 2. světové války v Evropě. I v naší obci se najdou 
ještě pamětníci událostí, kdy se po šesti letech mohli opět 
svobodně nadechnout. Jejich svědectví jsou velmi půso-
bivá, výřečná a živá.

A můžeme se opřít ještě o  jeden důležitý pramen, 
obecní kroniku. Její cena spočívá v tom, že události zde 
byly zapsány bezprostředně poté, co se odehrály, a proto 
nesou velkou část ucelených informací. Tak tedy zalistuj-
me…

Od 30. dubna 1945 začaly na Řepiště dopadat první 
ruské granáty, neboť tudy ustupovala od Ostravy na Frýdek 
velká část německé armády. 1. května začal boj o paskov-
ské nádraží a o půlnoci na 2. května dojel první ruský tank 
do dvora velkostatku. Za rozednění pak obsadila Rudá 
armáda střed obce a pokračovala po silnici na Frýdek. Ve 
škole si zřídila vojenské velitelství, v hostinci u Musálků 
skladiště a z různých míst v obci odstřelovala cestu mezi 
Těšínem a Frýdkem, kudy Němci ustupovali. Přesun rus-
kých vojáků probíhal celé dva dny. Dne 4. května pak přišla 
do Řepišť část pěchoty a začala „čistit“ od Němců lesy od 
Rakovce, Oblesek, Pisárek směrem na Lískovec a Sedliště. 
Teprve tímto aktem byly osvobozeny celé Řepiště.

Během osvobozování naší obce padlo 9 ruských vojá-
ků. Ruští i němečtí padlí byli dočasně pohřbeni na místním 
hřbitově.

K těmto událostem si na závěr dovolím připojit jednu 
historku. Traduje se, že při průchodu Rudé armády byl 
zraněn jeden ruský důstojník. Svá zranění přežil a po letech 
se zde údajně vrátil, děkoval a vzpomínal, že jej na nohy 
postavila místní „zázračná medicína“.

Mgr. Jan Kukučka

Místní akční skupina (MAS) je organiza-
ce místního partnerství zastupující veřejné 

a soukromé zájmy, skupiny občanů, neziskové 
organizace, spolky, podnikatele, obce a svazky obcí. V ČR 
je 170 místních akčních skupin a pokrývají 95% území 
republiky. MAS Slezská brána je jednou z nich a na území 
regionu, které tvoří města Vratimov, Šenov, Paskov a obce 
Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Žabeň, Václavovice a Kaňovi-
ce, je jejím hlavním cílem zlepšování kvality života ve ven-
kovských oblastech a propojení veřejného a soukromého 
sektoru. 

Partnerem, tedy budoucím žadatelem o dotaci, pro 
MAS Slezskou bránu jsou různé zájmové skupiny – sta-
rostové měst a obcí, školská zařízení, živnostníci, země-
dělští a nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, 
myslivecké a další zájmové spolky, profesní svazy, círk-

ve atd. Cílem činnosti MAS je tedy podpora realizace 
smysluplných projektů těchto subjektů, které vycházejí 
z reálných potřeb našeho regionu a co nejlépe do fi nan-
cování zapojují prostředky evropských fondů i národních 
dotačních programů.

V současné době MAS Slezská brána připravuje pro-
story pro svoji činnost v Paskově na adrese Nádražní 38 
(areál zámku) a dokončuje přípravu strategického plánu, 
aby po schválení evropských a národních fondů mohla 
zahájit vypisování dotačních výzev pro partnery v území 
a jejich realizaci.

O aktuálních možnostech spolupráce a výzvách bu-
deme města, obce a  jejich veřejnost včas informovat. 
Podrobnější informace rovněž naleznete na webu MAS: 
www.masslezskabrana.cz.

Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána, z.s.

Ráda bych se s vámi podělila o zážitky, které prožíváme 
v naší mateřské škole.

Druhé pololetí školního roku jsme zahájili výletem do 
Planetária, kterým jsme obohatili projekt Království Slun-
ce, kdy jsme si povídali nejen o Slunci, ale také planetách 
a vesmíru.

Připomněli jsme si narozeniny Večerníčku v knihovně, 
který slavil 50 let.

Ve spolupráci se ZŠ a Klubem rodičů se děti mohly 
vydovádět na maškarním karnevalu v tělocvičně, kde se 
letos sešlo skutečně mnoho dětí i dospělých. Mimo to, že 
děti shlédly pěkné divadlo ve školce, jsme únor zakončili 
lyžařským výcvikem na Bílé.

Po jarních prázdninách nás navštívila paní Polachová, 
která u nás provádí besedy s hasičskou tématikou, a děti 
následně kreslily obrázky do hasičské soutěže. 

Pozvánka
Vážení občané, představitelé spolků a organizací, 

dovolte mi vás pozvat na vzpomínkovou akci a kladení 
kytic u příležitosti 70. výročí osvobození obce Řepiště 

a ukončení 2. světové války. Vzpomínková akce se 
uskuteční v úterý 5. května 2015 v 18 hodin u pamětní 
desky obětí 2. světové války před hasičskou zbrojnicí 
na ulici Mírová 56 v Řepištích. V  rámci akce bude 
slavnostně vztyčena státní vlajka místními hasiči a vystoupí 
Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště.

Rostislav Kožušník, starosta
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje 
Vážení čtenáři, návštěvníci knihovny a příznivci besed,  

srdečně Vás zveme v úterý 28. dubna 2015 v 17.30 
hodin na besedu Pavla Zubka s názvem „Průmyslový 
Ural aneb jak jsem v Rusku zešedivěl“. V dubnu 2013 se 
vydali tři fotografové z ČR a Německa zdokumentovat 
stav ruské průmyslové revoluce na Uralu. Tato expedice 
byla v historii fotografování těžkého průmyslu v této zemi 
zcela unikátní, protože ještě donedávna fotit industriální 
objekty znamenalo zatčení, výslechy a likvidaci fotoma-
teriálu v tom lepším případě! Pavel Zubek vám představí 
své fotografi e z hutí, které jsou staré téměř 300 let a po-
vídání doplní o své postřehy, které na Uralu poznal a zažil. 
Vstup zdarma. 

Výstavy:

Zapomenutá a opuštěná místa – fotografi e Táni Baštinské. 
Výstava potrvá od 3. do 24. dubna. 

Pěkně od začátku – výstava plakátů a  knih z  Goethe 
Institutu. Výstavu bude možné zhlédnout od 28. dubna 
do 29. května 2015 v půjčovní době v úterý od 10-12 a od 
13-17 hod. a v pátek od 9-12 a od 13-15.30 hod. 

V březnu - měsíci čtenářů se žáci 1.,2. a 3. třídy Základní ško-
ly v Řepištích seznámili s dílem básníka a spisovatele Pavla 
Šruta. Besedy nesly název Od veršování k Lichožroutům.

4. a 5. třída se zase seznámila s orientací v knihovně 
a s ON-line katalogem a také s projektem 

Čtení pomáhá.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní si-

tuaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie 
České republiky Brušperk.  V rámci služebního obvodu, 
který zahrnuje Města Brušperk a Paskov a obce Řepi-
ště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí
a Krmelín, Policie České republiky prověřovala od 1. 1. 
2014  do 31.12.2014 celkem  278  trestných činů, 752 pře-
stupků, včetně dopravních přestupků a dalších 348 spisů 
běžné pořádkové agendy, což je celkem 1378 spisů. Lze 
konstatovat, že ve srovnání s rokem 2013 došlo k výraz-
nému, téměř 27 % poklesu trestné činnosti, konkrétně cca 
o 100 trestných činů méně, přičemž výsledky,  respektive 
objasněnost trestné činnosti se nám podařilo zvýšit na 
téměř cca 47 %. 

V samotné obci Řepiště došlo od 1.1.2014 do 
31.12.2014 k 13 trestným činům, 38 přestupkům (včet-
ně dopravních), což v porovnání s rokem 2013 znamená 
pokles trestné činnosti o 18 trestných činů. U trestných 
činů obecně převažují majetkové delikty, zejména kráde-
že vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů, 
bytů, sklepů a komerčních objektů, nemalou měrou se 

na trestné činnosti však podílí i  trestné činy zejména 
zanedbání povinné výživy, dále trestné činy proti zdraví 
a trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro před-
stavu se jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení 
motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření 
úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psycho-
tropních látek, apod.  

Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat, 
abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší 
obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na 
Policii ČR,  na telefonní číslo 558 666 222, což je  přímo 
na naše obvodní oddělení  PČR  Brušperk,  možno i na 
služební mobilní telefon a to na číslo 725516485, nebo na 
tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy 
tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V roce 2014 jsme 
na základě všímavosti občanů objasnili několik trestných 
činů s tím, že byl pachatel zadržen přímo na místě trest-
ného činu nebo byl na základě významných a přesných 
informací od občanů, později dohledán. 

Za kolektiv OOP Brušperk
Npor. Mgr. Kamil Václavík

V březnu také obvykle začínáme jezdit do plavání na 
Olešné. Letos jezdíme se 47 plaváčky.

Jaro jsme přivítali netradičně. Každá třída samostat-
ně absolvovala „ Jarní muzikohrátky“, při kterých si děti 
vyzkoušely relaxaci pomocí muzikoterapie a seznámily se 
s netradičními nástroji. Uskutečnili jsme také již tradiční 
vynášení Moreny, loučení se zimou. Tuto delší vycházku 
do Paskova k řece Ostravici vždy zpestříme zpíváním za 
doprovodu rytmických nástrojů, aby o nás věděli místní 
občané, kteří bydlí po trase. 

V průběhu měsíce března jsme se připravovali na Ve-
likonoce, kdy jsme zdobili vajíčka, pozorovali jsme první 
jarní kytičky na zahrádkách. Přemýšleli jsme také, jak bu-
deme s dětmi pracovat na naší ekologické zahradě a co 
si vypěstujeme. V současné době děti zahradu navštěvují, 
seznamují se z možnostmi hry, občas jsou i více špinavé, 

např. při zdolávání kopce. Nadále budeme pokračovat 
v projektu, který seznamuje děti se základními podmínkami 
života „Království půdy“, kdy se děti budou hravou formou 
dovídat co je půda, kdo ji potřebuje, půda a lidské činnosti. 
Na pomoc si přizveme paní Barákovou, která nám zajistí 
sazenice do našich malých políček.

V měsíci dubnu se budeme věnovat dopravní tématice 
a děti shlédnou představení „ Červená, stát! Zelená jedem!“ 
Navštíví nás muzikant pan Martin Zábranský se svoji tou-
lavou kytarou, který děti vždy zaujme svou interpretací 
dětských písniček.

Měsíc květen je u nás ve znamení zápisu dětí do ma-
teřské školy, focením dětí, Oslav Dne matek, ale o  tom 
zas někdy příště. 

Jana Nožičková
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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. 
Pro usnadnění splnění této povinnosti proběhne hromad-
né očkování proti vzteklině v obci Řepiště 

v sobotu 18. dubna 2015,

a to na následujících svodových místech:

u Obecního úřadu  13,00 – 13,30 hod

Rakovec   13,45 – 14,00 hod

Vakcinace se týká psů starších 3.měsíců. S ohledem 
na novelizaci zákona se  prodlužuje účinnost vakcíny na 
2 roky . Každý chovatel je povinný při vakcinaci zajistit 
odbornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je 
plně hrazena chovatelem a poplatek za naočkování jed-
noho zvířete činí 230,- Kč včetně 21% DPH.

Pokud se majitel nemůže zúčastnit hromadné vakcina-
ce v uvedený den, je možno provést vakcinaci na těchto 
pracovištích veterinární kliniky AlfaVet:

veterinární ošetřovna Paskov Po – Pá            14-16 hod

veterinární ošetřovna Vratimov Po,St,Pá           09-13 hod

    Út, Čt            14-18 hod

Veterinární klinika AlfaVet FM Po – Pá            07-19 hod

    So – Ne           13-17 hod

Popelnice na zeleň – bioodpad 
(biologicky rozložitelný odpad 

ze zahrad - tráva, listí, plevel, 

rostlinné zbytky)

Pro obyvatele Řepišť nabízí Obecní 
úřad Řepiště ve spolupráci s OZO 
Ostrava, s.r.o. pravidelný odvoz zeleně 
v průběhu vegetačního období (duben 
- listopad). Hnědá odvětraná popelnice 
o objemu 120/240 litrů bude v rámci 
služby přistavena k domu objednatele 
a svážena 1x za 14 dní. (pondělí, lichý 
týden)

Cena svozu včetně DPH činí:

Nádoba 120 litrů   800 Kč/rok  (resp. 8 měsíců)

Nádoba 240 litrů   950 Kč/rok  (resp. 8 měsíců)

Případní zájemci o tuto službu se mohou hlásit na  
Obecním úřadě v Řepištích:

Pondělí a středa: 7.30 – 17.00 hod.

Úterý a čtvrtek:   7.30 – 15.00 hod.

Pátek:        7.30 – 12.30 hod.

Poděkování sponzorům 
večírku Klubu seniorů 

Děkujeme obecnímu úřadu za pomoc při přípravě 
večírku Klubu seniorů a dar, také za dary od kadeřnictví 
Marcelka – Marcela Foldýnová, palírna – Rostislav 
Mojžíšek , zahradnictví – Barakovi a Bowling Rakovec.

Výbor klubu seniorů

Akce Klubu seniorů
Dne 15.5.2015 - v 15.00 hodin se sejdeme v tělocvičně 
na výroční členské schůzi a oslavě dne matek. Srdečně 
Vás zveme. 

3.6.2015. - Tradiční smažení vaječiny u hasičské zbrojnice, 
začátek v 15.00 hod.  Dobrou náladu sebou. 

18.6.2015 – Celodenní výlet – Vrbno pod Pradědem – 
Mnichov, sklárna Jakub. Další zastávka , město Zlaté 
Hory a hornický skanzen  zlatorudnými mlýny. Návrat ve 
večerních hodinách. Zájemci hlaste se u svých důvěrníků. 
Odjezd Rakovec 6.15 hod. - Řepiště obecní úřad 6.30 hod. 
Cena 50,- Kč.

popelnice na 
zeleň 120 l a 240 l

Oznámení občanům 
Obecní úřad Řepiště ve spolupráci s OZO Ostrava, s.r.o. 

stále nabízí pytle na směsný komunální odpad pro občany 
Řepišť, kterým občas vznikne určité množství odpadů 
navíc, než s  jakým počítá kapacita popelových nádob. 
Pytle jsou označeny logem společnosti OZO, osádky je 
bezpečně poznají a zcela legálně odpad v nich uložený 
odvezou. Cena 1 pytle i s úhradou za likvidaci odpadu činí 
30,- Kč včetně DPH. Pytle slouží pouze na komunální 

odpad (nikoli na stavební suť, listí, trávu apod.). Odpad 

uložený v pytlích bude vyvážen zároveň s popelovou 

nádobou ve svozový den.

OZNÁMENÍ
dne 22. 5. 2015 bude obecní úřad uzavřen.
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Bezplatné semináře pro občany Řepišť
Vážení občané Řepišť, rádi bychom vás pozvali na 

vzdělávací semináře, díky kterým si můžete prohloubit své 
znalosti. Jedná se celkem o 3 semináře, na nichž se můžete 
dovědět například něco o rodinných fi nancích, či jak pou-
žívat tablety nebo jak si přivydělat. Můžete se přihlásit na 
všechny nebo vybrané semináře, všichni účastníci obdrží 
Osvědčení. V  rámci jednotlivých seminářů Vám budou 
zodpovězeny otázky, které si můžete předem připravit. 

Podmínkou pro účast je bydliště v Řepištích. Semi-
náře jsou určeny pro ekonomicky aktivní občany, tj. pro 
zaměstnané i nezaměstnané, na rodičovské dovolené. 

1. Finanční gramotnost pro každého občana
Rodinné fi nance, půjčky, jak získat správný úvěr, 

dluhy, jak se vyhnout exekuci, exekuce na majetek, 
práva a povinnosti dlužníka, co dělat pro oddlužení, 
možnosti zhodnocení úspor, příklady z praxe.

2. Digitální technologie pro snadnější život
Moderní technologie, jak používat tablety, jak najít 

správné webové stránky, jak používat GPS, chytré te-
lefony a další aplikace si můžete vyzkoušet přímo na 
tabletech, které vám zapůjčíme.

3. Základy podnikání aneb cesta k fi nanční a časové svo-
bodě

Chcete si jen přivydělat při práci, nebo rovnou začít 
podnikat? Jak na to? Jak vyhrát nad úředním šimlem? 
Jak využít IT při podnikání a sebepropagaci? To vše 
s praktickými radami pro občany, kteří uvažují o samo-
statné výdělečné činnosti.

Kdy? 

Ve středu 29.4.2015 od 16.00 hodin – Kurz č. 1
(Finanční gramotnost)

Ve středu 6.5.2015 od 16.00 hodin – Kurz č. 2
(Digitální technologie)

Ve středu 13.5.2015 od 16.00 hodin – Kurz č. 3
(Základy podnikání)

Kde?

Osvětový dům, Mírova 302, Řepiště

Občerstvení zdarma.

Jak se přihlásit?

Prosím, kontaktujte: 
Renata Vašíčková, MSDK: r.vasickova@msdk.cz, 
tel. 558 272 428, mobil 731 613 966   nebo
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarosta obce Řepiště: 
bezecna@repiste.eu, tel. 558 671 925

Realizátor projektu: 

Moravskoslezský dřevařský klastr, o. s. 
Studentská 6202, 708 33  Ostrava-Poruba
www.msdk.cz 

stránky projektu:
http://www.msdk.cz/projekty/gramotnost-obcanu/

Vzdělávání je fi nancováno z prostředků OPVK v rámci pro-
jektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Rozvoj gramotnosti občanů 
v oblasti obecných a odborných kompetencí.

Desátý ročník o Pohár starosty ve slalomu 
Poslední únorový víkend se mnoho lidí rozhodlo strávit 

na horách a někteří se odhodlali i závodit v již tradičním 
závodě na lyžích o Pohár starosty. Tohoto 10. ročníku se 
zúčastnilo celkem 53 závodníků různých kategorií. Počasí 
nám opravdu přálo, tak se všem dobře závodilo.

Jak ten 10. ročník skončil?
Kategorie – muži   1. místo – František Tofel
                                 2. místo – Ondřej Šimík
                                3. místo – Jakub Navrátil

Kategorie – ženy  1. místo – Veronika Moravcová
                                 2. místo – Jana Levá
                                 3. místo – Lenka Henychová

Kategorie děti 6 – 9 let
   1. místo – Karolína Kišová

   2. místo – Karolína Veselá
   3. místo – Monika Švancerová

Kategorie děti 9 – 14 let   1. místo – Karolína Navrátilová
                                 2. místo – Tereza Sasýnová
                              3. místo – Tina Klimánková

Kategorie -  lyžníci   1. místo – František Nekoranec
                         2. místo – Zdeněk Chyba
                               3. místo – Libor Staníček

     – bohužel zranění mu nedovolilo  
       závod dokončit.

Všichni dostali medaile a dárky a všem zúčastněným byl 
nabídnut výborný guláš od p. Dáši v Kafé baru, kde si všichni 
mohli sdělit své zážitky z tohoto krásného zimního dne.

Děkuji moc naší sportovní a kulturní komisi za perfektní 
organizaci a průběh opravdu náročné akce a p. Chybovi za 
zprostředkování lyžařského svahu a za organizaci závodu. 

Budeme se těšit na další ročník.

Za sportovní a kulturní komisi PaedDr. Marie Bednářová
Hledám podnájem 1 +1 v Řepištích nebo v blízkém 

okolí. Prosím volejte tel. 608 447 265.
Děkuji.                PaedDr. Marie Bednářová



č. 127 www.REPISTE.eu

Jarní badmintonový turnaj dvojic

Snížení nákladů pro domácnosti 

Byl krásný první jarní den, všichni Radkové měli svátek 
a naše sportovní a kulturní komise pořádala již tradiční 
turnaj v badmintonu dvojic.

Ženy měly jednu skupinu – 8 dvojic, hrály tedy každá 
s každou.

Muži si vylosovali nejdříve skupinu – 7 dvojic a 8 dvojic, 
ve skupině hráli každý s každým a pak ze skupin postu-
povali první 3 hráči, druzí hráli se třetími z druhé skupiny 
a první postupovali automaticky. Pak následovalo fi nále.

Jak to po 9 hodinách hry vše dopadlo?

V obou kategoriích byly odměněny první 4 dvojice. 
Všichni účastníci dostali malý dárek na památku.
Ženy:  1. místo – Simona Velčovská, Pavla Adamusová
   2. místo – Milka Tichá, Eva Pavlovičová
   3. místo – Jarka Bezecná, Lucka Bezecná 
   4. místo – Jana Klimková, Markéta Rajecká

Muži:  1. místo – Michal Vítek, Radek Šodek
   2. místo – René Nováček,Pavel Záruba
   3. místo – Rosťa Pikonský, Mirek Bača
   4. místo – Radek Šrubař, Dalibor Sládeček 

Po celou dobu turnaje panovala příjemná nálada všech 
sportovců, kteří se mohli pravidelně občerstvovat v hale 
tělocvičny.

Medaile tentokráte byly netradiční z výborného perní-
ku, které nám napekla p. Pavla Polachová a někteří je tedy 
ani nedonesli domů….

Po vyhlášení výsledků se nikomu nechtělo domů, byl 
to opravdu sportovně strávený den.

Děkuji naší komisi – Jarce, Pavlovi, Radkovi, Dájovi, 
Lucce a dalším, kteří nám pomohli při organizaci turnaje.

Těšíme se už na podzimní turnaj!
Majka Bednářová

Chcete snížit své náklady? Zapojte se do elektronické 
aukce určené pro domácnosti a fi rmy z celé České repub-
liky. Společnost eCENTRE, a.s., pořadatel elektronických 
aukcí, připravuje projekt s názvem „Pojďme společně uše-
třit za energie“.

Občané a fi rmy obce Řepiště a okolí se mohou již brzy 
opět připojit k obyvatelům dalších měst a obcí v České 
republice, kterým se podařilo díky elektronickým aukcím 
uspořit až desetitisíce korun ročně za dodávky energií.

94 % domácností, které se zapojily v průběhu minulého 
roku do e-Aukcí, ušetřilo více než 20 % svých dosavadních 
nákladů na soutěžené komodity. 

Mnozí klienti ušetřili v prvních aukcích tohoto roku 
i více než 20 % svých nákladů na energie, a  to i oproti 
ceníkovým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán 
a všeobecně oznamován pokles.

„Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento 
způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé, protože 
je postaven na principu sdružené poptávky,“ vysvětluje 
Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.

Pro obyvatele i fi rmy je služba zcela ZDARMA.
Pro ty, kteří budou mít zájem o podrobnější informa-

ce, je možné setkání s obchodním partnerem společnosti 

eCENTRE, který v krátké presentaci představí, jak se aukce 
organizují, z čeho se skládají Vaše platby a co je možné 
soutěžit, co znamená 100% administrativní servis a odpoví 
na Vaše případné dotazy.

Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické 

aukce na energie zapojit, je třeba předložit:

- kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či 
zemního plynu, včetně všech případných dodatků, 
(v případě, že smlouvy nelze najít, je potřeba zavolat 
stávajícímu dodavateli a požádat ho o zaslání opisu 
nebo výpisu smluvních údajů)

- dále kopii ročního vyúčtování energií.

Samotný sběr podkladů pro zájemce o aukci bude 

probíhat v měsíci dubnu, v prostorách Osvětového 

domu v Řepištích v tyto dny a časy:

Pondělí:            13.4. od 14:00 do 17:00
Pondělí:            20.4. od 14:00 do 17:00
Pondělí:            27.4. od 14:00 do 17:00
 

Kontakt na obchodního partnera společnosti:
Alexandra Skokanová,  Mobil:  +420 605 865 535,
E-mail: alexandra.skokanova@partnerecentre.cz,
www.ecentre.cz

„BADATEL VÍKEND“
Máme pro rodiče a děti otázku: „Víte co je to elektro-
statika?“. Většina odpovědí bude správná. Ale teď si 
představte. My jsme si dokázali v  listopadu celý víkend 
s elektrostatikou hrát. Pro děti byly připraveny pokusy. 
Vyrobily si vlastnoručně auta z papíru i autodráhu, kde 
byla daná pravidla, podle kterých mohly „formule“ jezdit. 
V dubnu se opět vyprávíme do Frenštátu pod Radh. na 
BADATEL VÍKEND. A co připravujeme? Nahlédneme do 

světa optiky. Pokusy budou děti provádět samy. Snad se 
nám vše podaří a každý účastník odjede s krátkým fi lmem. 
Těšíme se na všechny „badatele“. 
Víkendový pobyt 17. – 19. 4. 2015 je pouze pro přihlá-
šené děti. 
Následuje poslední víkend v měsíci květnu 15. – 17. 5. 2015.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách 
DDM Vratimov. Renáta Míčková, Václav Dušek
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Co nabízíme: 

- vzd lávání podle školního vzd lávacího programu 
   s názvem „Ve zdraví je síla“ 
- kroužek logopedický 
- plavecký a lyža ský kurz 
- aktivity a innosti pro všestranný rozvoj d tí 
- tvo ivá odpoledne s rodi i 
- vlídné a vst ícné prost edí.  

 
 
 

Zápis do Mate ské školy epišt  se koná dne 12.5.2015
v dob  od 8,00 – 16,00 hodin v budov  mate ské školy  
na ulici Brat í Musálk . 

 

T šíme se na vás! 

www.odpadacek.cz

Pomozte mladým hasičům Sdh Řepiště, kteří se zapojili do soutěže ve 
sběru použitého rostlinného oleje.

„Olejový bandita“ olej od Vás uvítá

SMAŽÍTE? FRITUJETE? 
KAM POTOM S OLEJEM, KTERÝ JIŽ NENÍ VHODNÝ NA 
SMAŽENÍ?
Olej nepatří do záchodu ani do dřezu,  nepatří ani do koše na 
odpadky 

Je to odpad, který způsobuje v odpadním potrubí a dále pak v kanalizaci 
značné problémy

KAM TEDY S NÍM?
 Použitý olej z fritovacího hrnce/pánvičky slívejte do 1,5 l 

PET láhve
 Přípustné je 5% znečištění
 Noste na sběrné místo do hasičárny v Řepištích.
 V době schůzek mladých hasičů a to každý pátek od 

17:00 do 18:30
 Kontaktní osoba pro sběr:
 Pavla Polachová  tel.č.  725 036 747

…PROČ SBÍRAT POUŽITÝ OLEJ???
 Snížíte znečištění odpadní vody
 Ochráníte odpadní potrubí před ucpáním
 Pomáháte efek  vně a ekologicky využívat odpad
 Šetříte neobnovitelný zdroj energie (ropu)

Odměna za každý kilogram bude použita na činnost mladých hasičů.

Blahopřejeme
 jubilantům
v měsících květen
- červen 2015.
Vážení jubilanti přejeme Vám
do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a životní pohody.

Vá

Narodi li seNarodi li se
Eva Tománková, Amálie Chovančíková
– březen

Pavel Březina

Zdeňka Kyselová

Zdenka Bednářová

Eva Langerová

Stanislava Ivanková

Zdeněk Slížek

Věra Musálková

Květen

Jiřina Tesariková

Jana Černá

Vlastimil Horák

Blaženka Janíková

Stanislav Jandačka

Alena Čecháková

Vilém Kožušník

Ludmila Vojtková

Jarmila Doškářová

Bohumil Sládeček

Eliška Pospíšilová

Eduard Slížek

Červen

Michaela Pavelková

Miluše Hrdá

Petr Klasa

František Vitásek

Anna Čmielová

Rozloučili jsme seRozloučili jsme se
                  se zesnulými:                  se zesnulými:
Stanislava Krumniklová, Vladimír Frydrych
– únor 

Václav Blahut, Ivan Valas – březen 
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11. 4. – 12. 4. workshop HTLM a CSS

 pouze pro přihlášené

17. 4. – 19. 4. BADATEL VÍKEND

 Frenštát pod Radh.
 pouze pro přihlášené

24. 4. DEN ZEMĚ

 okolí KS Vratimov
 od 15:30 do 18:00 hod
 Akce za každého počasí.

3. 5. POHÁDKOVÝ LES

 Obecní les Důlňák – U hájenky Horní Datyně
 start v čase 15:00 – 16:30
 Za deště se akce nekoná.

15. 5. – 17. 5. BADATEL VÍKEND

 Frenštát pod Radh.
 pouze pro přihlášené

16. 5. BADMINTONOVÝ TURNAJ

 tělocvična Řepiště
 pouze pro přihlášené

17. 5. RYBNÍČEK

 areál restaurace Roubenka  
 start 10:00 od DDM Vratimov
 Za deště se akce nekoná.

1. 6.  DEN DĚTÍ

 okolí KS Vratimov
 od 15:30 do 18:00 hod
 Akce za každého počasí.

KALENDÁŘ AKCÍ

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
TÁBORY – LÉTO 2015

1. pobytové

BADATEL    24. 7. – 31. 7. 2015    cena 3 300 Kč
ubytování v budově – areál Dětský mlýn Vlkovice
Týden pokusů, přírodovědných her.

VÝTVARNÍK    24. 7. – 31. 7. 2015    cena 3 300 Kč
ubytování v budově – areál Dětský mlýn Vlkovice
Týden výtvarných technik.

STRAŠIDELNÝ MLÝN

16. 8. – 22. 8. 2015    cena 3 200 Kč
ubytování v budově – areál Dětský mlýn Vlkovice
Pro děti připraveny strašidelné i veselé zážitky.

2. příměstské

MAŽORETKY    27. 7. – 31. 7. 2015    cena 990 Kč
v prostorách Komunitního centra Paskov
Soustředění pro mažoretky a nové zájemce: 
Řepiště, Paskov, Vratimov (Nováčci a Spirálky).

Podrobnější informace naleznete
na www.ddmvratimov.cz .

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

Oprava krajských silnic 
– ulice Mírová a Cihelní

V průběhu června bude provedena poslední etapa 
oprav krajských silnic v naší obci. Jedná se celoplošné 
opravy 2 úseků silnice II.třídy ulice Mírová: od křižovatky 
s Cihelní směrem na Vratimov a dále po katastru města 
Vratimov ul. Frýdecká až po křižovatku s ul. Datyňská 
ve Vratimově a úseku od konečné zastávky v Řepištích 
směrem na Lískovec. Dále bude také opravena silnice 
III třídy ulice Cihelní, a to v celém úseku od křižovatky 
s ul. Mírovou až po most na Paskov. Opravy budou prová-
děny v období prázdnin a za plného provozu a potrvají 
cca 2 – 3 měsíce. Silnice patří Moravskoslezskému kraji, 
který opravy financuje. Vlastní projektovou přípravu 
a realizaci stavby zajišťuje Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje.

Rostislav Kožušník, starosta
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na ceny přispěla firma: 

                                                                        aa  OObbeecc  ŘŘeeppiiššttěě  
                                              ppoořřááddaajjíí    

BBAADDMMIINNTTOONNOOVVÝÝ  TTUURRNNAAJJ    
PPRROO  DDĚĚTTII  oodd  88  ddoo  1155  lleett  

vv  ssoobboottuu  1166..  kkvvěěttnnaa  22001155    
ttěěllooccvviiččnnaa  ŘŘeeppiiššttěě  

Prezence: 09:45 - 10:00 kategorie A  
Prezence: 11:45 - 12:00 kategorie B  
Prezence: 13:45 – 14:00 kategorie C 
podrobnosti o kategoriích v propozicích  

Startovné : 50 Kč 
V ceně: občerstvení, pitný režim, poplatek DDM 

 
        TERMÍN REGISTRACE: ČTVRTEK 14. 5. 2015 
 
Bližší informace: Marcela Grácová tel.: 739 201 077, 596 732 333 
                    m.gracova@ddmvratimov.cz 
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ANGLIČTINAANGLIČTINA
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

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ 
BÝVALÝ AREÁL VOKD

ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ  BILINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE

VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ

Polské – NEVEDEME

Po – Pa: 7:30 – 15:00 hod.

Web-ceník: prodejuhlicz.cz

INFO: Tel. Objednávky:

Po – Ne: 6:00 – 19:00hod.

Tel.: 608 827 288

Truhlářství
Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru.
Vestavěné skříně, kuchyně,

kancelářský nábytek...
Tel.: 737 880 655

Řepiště 284
Info: www.mustol.cz

Café Bar Dagmar Hrušková
Zmrzlina od 1. 5. 2015,

v případě pěkného počasí dříve

Výroba kuchyní, vestavěných skříní, 

postelí, dveří a zahradního nábytku, 

včetně uměleckých výrobků ze dřeva.

Jan Hruška, tel.: 736 440 580

Obec SEDLIŠTĚ ve spolupráci s ATELIÉREM BYLOK
POŘÁDAJÍ

PRODEJNÍ VÝSTAVU
„JARO NEJEN V PŘÍRODĚ ,

ALE I V DUŠI“
V MUZEU LAŠSKÁ JIZBA

7.4. - 26.4.2015
NA VÝSTAVĚ PŘEDSTAVÍME 

mimo jiné ručně vyráběné svíce, skleněné
tácky metodou lehaného skla, igurální tvorbu 

technikou vitráže Tiffany
Otevírací doba:

PONDĚLÍ A STŘEDA
8.00 - 16.30 hod.

ÚTERÝ A ČTVRTEK
8.00 - 14.30 hod.

Po telefonické domluvě ( Monika Rusková 603 959 412 )
výstavu zpřístupníme kdykoliv mimo otevírací dobu .

WORKSHOP ČTVRTEK 9.4.
od 14.00 – 16.00 hod. – ukázka

tvorby vinutých perel nad kahanem a povídání o historii
a současnosti této techniky.

Hlavní vystavovatel a organizátor
Chráněná dílna Palonín - výroba zdobených svící

Manlomka s.r.o., chráněná dílna - šité hračky, 
patchwork, dárky

T-WOOD s.r.o., chráněná dílna – kostkoviště, 
hrací stěna pro mateřské školy

Jaroslava Lukšová, dílna RADOST – strojní výšivky
Handicap-chráněná dílna s.r.o. - výrobky z perníku

VÝSTAVA OSLOVÍ
VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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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 fi nanční 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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ZAHRADNICTVÍ ŘEPIŠTĚ
NABÍZÍ K PRODEJI SAZENICE 
ZELENINY, BALKONOVÉ KVĚTINY, 
LETNIČKY, JEHLIČNANY, 
TRVALKY, SUKULENTY, OSAZENÉ 
ZÁVĚSNÉ KVĚTINÁČE A JINÉ.

NA ADRESE:
MARTA BARÁKOVÁ
SLEZSKÁ 95
ŘEPIŠTĚ
TEL:: 737 519 709

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO – ZAVŘENO
ÚT – PÁ    8.00 – 12.00
       14.00 – 17.00
SO     8.00 – 12.00

********************************************** 

********************************************** 
 

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 
550 K /hod. bez DPH 

        
 výkopy základ pro domy, výkopy pro

p ípojky a kanalizace, bazény, jímky,
žumpy

 svahovou lžící lze provád t r zné terénní
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové
dlažby

 bagr je vhodný k výkop m kolem dom
a budov (je bez p esahu zádi)

 
DOPRAVA – nosnost 9 t 

(26 K /km bez DPH, 
600 K /hod. bez DPH) ) 

 
 št rky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
 odvozy stavební suti na skládku, odvozy

výkopové zeminy…

 
Ji í Fluksa 
Tel: 608 877 165  

PLOTY,  PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,

THUJE NA ŽIVÉ PLOTY 
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na 
dálkové ovládání. Typizovaná i na 
míru. Standardní barvy i imitace dřeva. 
Doplňková výbava.

Ploty - pletivo 
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
levné pletivové branky a brány, nebo 

i ozdobné kované. 

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.
Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.

Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, 
klece, krmivo pro křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá,  8:00 - 15:00. 
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.
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1. května 2015 Vás zveme k účasti na jubilejním 10. ročníku tradiční Hasičské galusky.
Příjemná projížďka jarní přírodou je vždy zpestřena zajímavým programem a to jak na trati, 

tak i po dojezdu u hasičské zbrojnice, kde bude zajištěno občerstvení a zábavné odpoledne 
pro děti i dospělé. Sraz účastníků je v 9°°hodin u hasičské zbrojnice.

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
zve všechny občany obce k účasti na akcích

pořádaných našim sborem.

Za SDH Řepiště Vás srdečně zvou a přeji dobrou zábavu

a příjemně strávené dny pořadatele.

Dále dne 8. května 2015 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řepiště od 10°° hodin 
již devátý ročník netradiční hasičské soutěže družstev mužů s historickými stříkačkami PS 8. 


