
NA·I JUBILANTI
V dne‰ním ãísle posíláme srdeãné pfiání v‰eho nejlep‰ího, pevného zdraví a mnoha proÏit˘ch let jubilantÛm v na‰í obci, 

ktefií své narozeniny oslavili nebo budou slavit v kvûtnu, ãervnu,  ãervenci, srpnu, záfií a fiíjnu

kvûten ãerven ãervenec srpen
Kroviáfiová BoÏena Krasulová ZdeÀka Golíková Marta Adamusová BoÏena
Kaloãová ·tûpánka Hrnãárková Helena Michenka Rudolf ·odková Helena
Sojka Miroslav Kubaãák Ladislav Baláãová Vilemina Hrdliãka Ladislav
Frydrych Ladislav Klepková ZdeÀka Kaloãová Anna Burdová Radomíra
Hurtová Magdalena Svobodová Alenka Kuchafi Bohumil Husník Miroslav
Chlupat˘ Josef Lorencová Marta Klasa Rudolf Matûjová Jifiina
Slonková Anna Stejskalová Monika Blahut Václav Kramoli‰ Miroslav
Holkup Vladimír Nespû‰n˘ Antonín Husníková Dorit Smichoviã Vladimír
Blahutová Irena Kumberová Libu‰e Zbonãák Alois Bömerová Hana
Petru‰ka Antonín ·rubafiová RÛÏena Mareãková Marcela Suchanec Jan
Kramoli‰ová Vladimíra Petrovsk˘ Jifií
Veliãka Petr Válek Bohuslav

Lech Libor
Hrd˘ Václav

záfií fiíjen
KoÏu‰níková Emílie Adamus Karel
Kopiová Helena ·odek Josef
Jandaãková Hedvika ·iková Jana
Hru‰ka Jaromír Musálek Jaroslav
Lisková Verona Krasulová Marcela
Morbicer Karel
Valgová Milu‰ka
Lyãková Ludmila
Krupová Zdenka
·odková Alena
Proke‰ová Svûtlu‰e
Mindeková Anna
Musálek Oldfiich
Polach Jifií
Jan‰ová Jitka
·taffa Radomír
Hrabec Jaromír

Narodili se
V měsíci únoru Vilém a Anna Lerachovi, 

v květnu Petra Polachová, Pavel Michenka,
v červnu Hana Kopelová 

a v srpnu Michal Slaný a Tadeáš Přikryl.

HYPO-stavební spořitelna
NEVÁHEJTE!

Sjednejte smlouvu ještě dnes a zajistěte si současné
výhodné podmínky:
- státní podporu ještě ve výši 25 %!!!
- u nás úrok z vkladu stále 4% !!!
Podmínky se již brzy změní podstatně k horšímu!
Máte již smlouvu o stav. spoř.??? Nevadí, můžete uzavřít
další s bezkonkurenčním úročením vkladu 4 % !!! (v bance
máte úročení do 0,8%)
Poradíme jak změnit státní podporu z Vaší 
„starší” smlouvy na novou smlouvu.
- Státní podpora 25% (až 4500Kč)
- I od 1. 11. 02 zůstává max. úrok z vkladu 4% !!!
- Úrok z úvěru jen 3,9 % (stačí 40% z CČ)
- Nadstandartní spoření i nadstandartní úvěry.
Pozn.: zajišťuji i stavební půjčky a hypoteční úvěry
u Č. moravské hypot. banky, KB, GECapital…!!!

Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová + R. Bednář
Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671 

E-mail: rabem@email.cz

GENERALI 
pojištění bez hranic

Nabízíme Vám výběr z řady asi 50 produktů Generali, která
je od 1/2003 nejv. poj. v Evropě; má u nás 170-ti letou
tradici a působí ve více, než 50-ti státech světa.
- ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první v Evropě!)
- možný daňový odpočet až 12000 Kč/rok.
- výběr z 8-mi druhů živ. pojištění… 
- INVESTIČNÍ živ. poj. (zhodnocení 7-15% !!)
- STAVEBNÍ SPOŘENÍ (s HYPO st. spoř.)
- PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
- PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombinace hypotéky 

a živ. poj. - Velice výhodné!
- ÚRAZOVÉ pojištění 
- Pojištění rodinných domů a bytů
- Pojištění motorových vozidel
- Cestovní pojištění
- Poj. průmyslových a podnikatelských rizik
- Pojištění zemědělství a mnoho dalších…

Zástupci GENERALI pro okres F-M:
PaedDr. M+R Bednářovi 558/671 121,

zavolejte 777/161 671
Těšíme se na Vás!!! 608/447 265

Rozlouãili jsme se ze zesnul˘mi:
František Bednarčík
Alžběta Malinovská
Kristina Adamusová

Jiří Šik
Danuše Gemrotová
Ludmila Stachovská
Jarmila Hrbáčková
Jaroslava Golíková

Břetislav Sklář
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3. zasedání zastupitelstva obce se konalo v úterý 18. března 2003. Zastupitelé schválili rozpočet na r. 2003 (viz. Zpravodaj
č. 74). Dále zastupitelstvo schválilo následující smlouvy: smlouvu na dopravní obslužnost s DPO a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o.,
smlouvu na zajišťování dopravní obslužnosti s Městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a.s., smlouvu o závazku veřejné
dopravy s ČSAD Frýdek-Místek a.s., smlouvu o provedení auditu s firmou OK-AUDIT s.r.o., Ostrava, servisní smlouvu se spo-
lečností E+M Plus s.r.o. na zabezpečovací zařízení a smlouvu o dílo na tvorbu geoinformačního systému se společností DIGIS
s.r.o. Zastupitelstvo pověřilo starostu k zastupování obce ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., schválilo výstavbu autobusové-
ho stanoviště a chodníku kolem ul. Mírová dle urbanistické studie – varianta C – a pověřilo starostu přípravou smlouvy na pro-
jektovou dokumentaci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí ustavení komise pro projednávání přestupků. Zastupitelé dále na svém jed-
nání prominuli dluh TJ Řepiště ve výši 130 tis. Kč, schválili na žádost nájemce ukončení nájmu cukrárny v osvětovém domě a po-
věřili starostu vyhlášením záměru pronájmu nebytových prostor, prominuli místní poplatek ze vstupného Sboru dobrovolných ha-
sičů Řepiště a TJ Řepiště, na základě doporučení finančního výboru schválili poskytnutí příspěvku pro včelaře (léčení včelstev),
pro ZŠ Lískovec (ekologické aktivity žáků) a rodičovské sdružení při ZŠ Řepiště (Den dětí). Zastupitelstvo schválilo změny v od-
měňování zastupitelů v souladu s nařízením vlády, vzalo na vědomí zřízení pečovatelské služby pro rozvoz obědů a vyhodnoce-
ní územního plánu za rok 2002.

4. zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 11. června 2003. Hlavním bodem programu bylo schválení závěrečné-
ho účtu obce za rok 2002, jehož součástí byl výsledek přezkumu hospodaření obce (auditu). Zastupitelstvo schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2003, dále potom projednalo a schválilo následující smlouvy: smlouvu o dílo na projekt točny autobusů s ATOS–6
s.r.o., smlouvu na zřízení věcného břemene pro Český Telecom, a.s., pro vedení telefonního kabelu na ulici Vinohradská a smlou-
vu na připojení objektu na pult centrální ochrany s E+M Plus, s.r.o. Zastupitelstvo obce jako zřizovatel příspěvkové organizace
Základní škola Řepiště, okres Frýdek-Místek schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině. Zastupitelé schválili realizaci půdních ve-
staveb nájemních bytů v obecních domech č. p. 289 (1 byt), č. p. 290 (1 byt) a č. p. 291 (2 byty) s použitím dotace ze SFRB a po-
věřilo starostu k podpisu smlouvy se SFRB. Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí občanů z ulice Slezská na odvodnění
a celkovou opravu komunikace a navrhlo provizorní řešení stavu komunikace pozvednutím šachtic na úroveň vozovky a osazení
mřížových vpustí. Zastupitelstvo schválilo nákup podílových listů Sporoinvestu za 2 mil. Kč. Zastupitelé schválili nový název ulice
U Vodojemu. P. místostarosta seznámil přítomné s náklady, příjmy a pohledávkami za komunální odpady za r. 2002.

5. zasedání zastupitelstva obce se konalo v pondělí 8. září 2003. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2003, dále
pak projednali a schválili následující smlouvy: smlouva o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje (účelová) na financování
školení hasičů, dodatek č.1 ke smlouvě o daňovém a finančním poradenství s Ing. Turoněm a smlouva o dílo SM 0330 na do-
dávku stavebních prací Řepiště – 4NB (půdní vestavby obecních domů) s fy Stavby Havelka, a.s. Zastupitelstvo schválilo přijetí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1 mil. Kč na akci „Bezpečnost chodců v lokalitě Návsí”. V různém starosta
informoval přítomné se stavem školství v obci a v kraji, se stavem konkursu Zemědělského obchodního družstva Řepiště, o pro-
bíhající projektové přípravě rekonstrukce mostu do Paskova, s postupem prací na projektu autobusové točny a chodníku v Ře-
pištích. V diskusi s přítomnými občany byla probírána situace výstavby tělocvičny, točny autobusů a nových půdních bytů.

Rostislav Kožušník - místostarosta

Tento Zpravodaj č. 75 
vyšel 30. září 2003

Probíhající reforma veřejné správy způsobila mimo jiné někte-
ré změny ve vyřizování úředních záležitostí občanů. Od 1. 1.
2003 byly zrušeny okresní úřady a začaly fun-
govat nové obce s rozšířenou působností. Ne
všechny věci však začaly fungovat na 100 %
hned od ledna, změny budou probíhat ještě
nějakou dobu tak, aby ve výsledku došlo ke
zjednodušení a zpřehlednění výkonu státní
správy. Jelikož se jedná o složitý proces spojený
s množstvím změn, které nelze učinit ve stejnou
dobu, je potřeba se obrnit trpělivostí. Přehled ak-
tuálního stavu uvádíme níže.

Obecní úřad Řepiště
Obecní úřad Řepiště vyřizuje v přenesené působnosti státní

správu v následujících agendách:
- evidence obyvatel – trvalý pobyt,

- silniční správní úřad pro místní komunikace (po-
volování překopů, povolování sjezdů na po-
zemky, zásahů do místní komunikace, omezení

apod.),
- přestupková komise (řešení přestupků proti veřej-

nému pořádku, občanskému soužití),
- stavební komise (ohlašování drobných staveb,

stavebních úprav a udržovacích prací apod.),

Reforma vefiejné správy aneb kam na úfiad



- ochrana přírody (povolení kácení stromů rostoucích mimo
les).

Pro informaci uvádíme další vybrané záležitosti, které obec vy-
řizuje v samostatné působnosti:

- vydávání obecně závazných vyhlášek
- správa místních poplatků (za psy, komunální odpad, za uží-

vání místního prostranství, ze vstupného),
- provozování místního hřbitova (správa, údržba, povolení vý-

kopu hrobu, zřizování a údržba pomníků, evidence, nájem
hrobových míst),

- zřizovatelské funkce vůči příspěvkové organizaci základní
škole,

- správa obecního majetku (budovy, pozemky, komunikace),
- správa místních komunikací,
- správa veřejného osvětlení,
- provoz systému nakládání s komunálním odpadem,
- přidělování čísel popisných,
- sociální záležitosti,
- pečovatelská služba (rozvoz obědů),
- územní plán,
- vydávání rybářských lístků 
- vyřizuje žádosti o výpisy z rejstříku trestů apod.

Městský úřad Vratimov
V současné době Městský úřad Vratimov vykonává pro obec
Řepiště:

- matriční úřad,
- stavební úřad (územní rozhodnutí a souhlasy s dělením po-

zemků, stavební povolení, kolaudace staveb),
- vyřizuje občanské průkazy a cestovní doklady,

Telefonní čísla Městského úřadu Vratimov:
Jitka Langrová – matrika, státní občanství 595 705 925
Věra Hurtová – podatelna, občanské průkazy, pasy 595 705 953
Ing. Renáta Pavlovská – odbor výstavby a ŽP 595 705 941

Městský úřad ve Frýdku-Místku
je pro naší obec obcí s rozšířenou působností a pověřeným ú-
řadem a vykonává následující agendy: vydávání cestovních
a osobních dokladů, vydávání řidičských průkazů, vedení re-
gistru motorových vozidel, vodoprávní řízení, odpadové hospo-
dářství, ochrana životního prostředí, státní správa lesů, mysli-
vosti a rybářství, doprava, státní sociální podpora (přídavky na
děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na dopravu a bydlení, po-
rodné a pohřebné), sociálně právní ochrana dětí, péče o nepři-
způsobivé občany, dávky a služby sociální péče, péče o staré
a zdravotně postižené občany, živnostenský úřad apod.
Telefonní číslo na spojovatelku je 558 609 111.

Rostislav Kožušník - místostarosta

Obûdy 

ze ‰kolní 

jídelny 

v ¤epi‰tích

Od začátku září
začala školní
j í d e l n a
v Řepiš-
tích vařit ne-
jen pro naše nejmenší, děti
školou povinné a zaměstnan-
ce školy, ale také pro starší
občany. Pro obědy je možné
docházet osobně nebo pro-
střednictvím obecního úřadu
využít pečovatelské služby,
která obědy rozváží domů.
V případě zájmu se občané
mohou informovat na obec-
ním úřadě u p. Bezecné, 
tel. 558 671 925 nebo 
558 672 450.

Bezpeãnost chodcÛ v lokalitû Návsí

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky ul. Mírová (sil-
nice II/477) a ul. Zemědělská a Vinohradská (místní komunikace) v obci Řepiště

(dnešní prostor točny autobusů). Tento dílčí projekt je součástí komplexního řešení
celé lokality středu obce v návaznosti na schválený územní plán. Zastupitelstvo ob-
ce zadalo v r. 2001 zpracování urbanistické studie Investiční záměr zóny B.

Součástí této studie je i dopravně-bezpečnostní řešení uvedené křižovatky, ve kte-
ré je v současné době umístěna konečná zastávka linek městské dopravy Ostravy
a Frýdku-Místku, a výstavba chodníku podél ul. Mírová a Zemědělská. Projekt ře-

ší následující dílčí části:
- rekonstrukce točny autobusů (odklonění mimo křižovatku),
- vytvoření „klasické” křižovatky dvou komunikací různých tříd,
- usměrnění neuspořádaného pohybu chodců – přechody, chodníky,
- snížení rychlosti projíždějících automobilů – optické zůžení komunikace, přechody,
značení,
- zpřehlednění celého území – stání autobusů, osvětlení, označení.

V současné době je připraven projekt pro územní řízení, na základě kterého bude
jednáno s vlastníky pozemků ohledně výkupu. Po vydání územního rozhodnutí bude
následovat stavební řízení. Předpokládaná připravenost stavby k realizaci je začátek
r. 2004. Na uvedený projekt schválil Moravskoslezský kraj dotaci ve výši 1 mil. Kč.
Předpokládané investiční náklady stavby činí cca 5 mil. Kč.

Rostislav Kožušník

Obec Řepiště převzala po odtržení od Města Vratimov v r.
1990 do svého majetku nemovitosti, mimo jiné i tři bytové do-
my na ul. Vinohradské. Stav těchto domů je s ohledem na jejich
stáří a zanedbanou dřívější údržbu velmi špatný, z vybraného
nájemného se financuje běžná údržba a havarijní stavy v do-
mech.

Obec Řepiště od r. 2000 opakovaně žádá o dotaci na vý-
stavbu půdních bytů v obecních domech, a to 4 nových bytů (2
byty 3+1, 1 byt 1+1 a 1 byt garsoniéra). Jedním z důvodů pro
realizaci vestaveb je i nutnost řešení špatného stavu střech

těchto domů (stáří 50 let). Náklady na opravu střech ve všech
domech jsou cca 1 500 tis. Kč. V letošním roce Státní fond roz-
voje bydlení rozhodl poskytnout Řepištím dotaci na nové byty
ve výši 320 tis. Kč na jeden byt, celková částka při 4 bytech je
1 280 tis. Kč. V rámci výběrového řízení na realizaci stavby by-
la vybrána nabídka firmy Stavby Havelka a.s., Ostrava, za cel-
kovou cenu 4 308 tis. Kč. Výstavba bude zahájena v září 2003
a ukončena do konce ledna 2004.

Rostislav Kožušník

V˘stavba pÛdních bytÛ
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Cíle při práci s mladými hasiči
a) seznamovat mladé hasiče s hlavními zásadami požární ochrany

a vypěstovat v nich trvalé návyky k požární bezpečnosti,
b) vést mladé hasiče k rozšiřování získaných vědomostí mezi 

ostatní mládež,
c) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organi-

zacemi či výchovnými institucemi,
d) vést mladé hasiče k poznávání a ochraně přírody, poznávání 

sebe a svých kamarádů doma i v zahraničí,
e) uceleným systémem školení a vzdělávání vychovávat své mladé

hasiče a jejich vedoucí,
f) sdružovat podněty pro práci mladých hasičů a zastupovat jejich

zájmy.
Zásady mladých hasičů
a) prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti v požární ochraně,
b) poznávat a chránit přírodu, poznávat historii naší vlasti a historii

hasičského hnutí,
c) být čestným, ukázněným a kamarádským, aktivně pracovat

v kolektivu mladých hasičů, spolurozhodovat o jeho činnosti
a pomáhat tam, kde je to zapotřebí,

d) soustavně pečovat o své zdraví a celoroční systematickou 
činností zvyšovat svou fyzickou i psychickou kondici, ověřovat jí
prostřednictvím soutěží.

Schůzky mladých hasičů budou probíhat dle věkových kategorií:
- mladší hasiči (6-11let) každé pondělí od 15.30 do 17.30 hod.
- starší hasiči (11-15 let) každý pátek od 16.30 do 18.00 hod.
Roční poplatek za dítě činí 57,-Kč.

Vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Řepiště
Hlavní vedoucí: Roman Polach telefon 604 147 678
Vedoucí starších hasičů: Jan Kukučka telefon 604 967 166
Vedoucí mladších hasičů: Lenka Hrdá telefon 603 444 895

Termíny akcí a soutěží na měsíc září a říjen pro mladé hasiče:
• 22.9., 29.9., 6.10., 13.10., 20.10.,27.10., v době od 15.30 – 17.30

hod. mladší hasiči
• 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., v době od 16.00 –

18.00 hod. starší hasiči
• 4.10. od 8.00 do 12.00 hod. soutěž ve Vratimově
• 18.10. od 8.00 do 15.00 hodin soutěž v Tošanovicích
• 22.10. kino (Bláznivá školka) cena 70,- Kč i pro doprovod

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
žádá občany Řepišť a okolí, zda by
pomohli mladým hasičům se sběrem
papíru. Pokud máte zbytečný papír,
doneste ho, prosím, do budovy hasič-
ské zbrojnice nebo se s námi spojte 
na výše uvedených telefonních číslech
a my odvoz zajistíme.

Předem děkují mladí hasiči
kontaktní osoba: Lenka Hrdá (tel.: 603 444 895)

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE
EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička, Úvozová 257, 739 31 Řepiště
tel.: 558 671 919, 736 602 647

Firma ENESPO vyrábí a montuje: garážová vrata,
vjezdové brány včetně dálkového ovládání, PVC a Al ro-
lety, žaluzie, látkové rolety, sítě proti hmyzu, shrnovací
dveře, centrální vysavače, těsnění oken a dveří.

Kontakt: ENESPO, Buničitá 201, 739 32 Vratimov, 
telefon 800 555 558

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz

NEPROPÁSNĚTE POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST
a zajistěte sobě i svým dětem dlouhodobě (až 15 let) vý-
hodné státní příspěvky stavebního spoření ve výši 25%,
až 4 500,-Kč ročně.
Kontaktujte ještě dnes odborného poradce stavebního
spoření Josefa Kukučku a informujte se o těchto možnos-
tech!

Josef Kukučka, Úvozová 55, 739 31 Řepiště
tel.: 558 671 887, 605 261 223

Prodám Ford Mondeo 1,8 TD. Rok výroby 1993, velmi
dobrý stav, najeto 180 tis. km, šíbr, světlý interiér, 

spotřeba 6 l / 100 km, cena 110 000,- Kč.

Informace na tel. 605 119 538
Břenek Tomáš

Revize el. zařízení a hromosvodů
Opravy el. nářadí

provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky, tel.: 605942406
Příjem zakázek: Po – Čt 15.00 – 18.00

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ¤epi‰tû, kolektiv mlad˘ch hasiãÛ

Holičství, kadeřnictví Lenka

Řepiště, Bratří Musálků 424
tel.: 603 444 895, 558 671 263

Vratimov, ul. Frýdecká 59 (zdravotní středisko), 
tel.: 608 147 747

Prac. doba: po 13 – 18 Vratimov
út 8 – 18 Vratimov
st 8 – 18 Řepiště
čt 8 – 18 Vratimov
pá 8 – 12 Řepiště, 13 – 18 Vratimov
so: na objednávku

BT MARKET s.r.o. Vám nabízí
- granulované krmivo pro psy „DUKÁT“
- granulované krmivo pro kočky „CATMIX”
- krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
- krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
- krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
- pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
- vitaminózní doplňek pro zvířata „AXAVIT”

při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám.

Příjem objednávek na tel.: 558 671 846, 605 119 538 
Selská 468, 739 31 Řepiště, Břenek Tomáš
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Občané vyřídí dávky sociální péče a dávky státní sociální
podpory v jedné budově Městského úřadu Frýdek-Místek na u-
lici Palackého 115 (budova bývalého okresního úřadu).
Zároveň upozorňujeme, že Okresní správa sociálního zabez-
pečení po přestěhování z hotelového domu na ulici Pionýrů
v Místku od 25. 9. 2003 zahajuje provoz rovněž v budově na
Palackého 115 v Místku.

Od 22. září 2003 je oddělení péče o nezaměstnané, odděle-
ní péče o rodinu a dítě, oddělení péče o seniory a zdravotně
postižené občany a provozní oddělení odboru sociální péče
a státní podpory přestěhováno z budovy Městského úřadu
Frýdek-Místek na Radniční 1149 ve Frýdku do budovy
Městského úřadu Frýdek-Místek na ulici Palackého 115
v Místku. V další části článku podáváme upřesňující informace
dle jednotlivých oddělení. Základní údaje o umístění jednotli-
vých oddělení sociální péče budou taky poskytovány na infor-
macích v přízemí budovy Palackého 115, tel. 558 609 444.

Vzhledem k tomu, že provoz jednotlivých oddělení bude pro-
bíhat přechodně v návaznosti na omezené prostorové mož-
nosti, upozorňujeme klienty, aby se při vyřizování svých záleži-
tostí řídili danými pokyny. Současně se předem omlouváme za
případné drobné problémy, které se při zavádění vyřizování so-
ciálních dávek v nových kancelářích mohou zpočátku vyskyt-
nout.

Provozní oddělení
Dříve zajišťovalo vydávaní tiskopisů žadatelům

o dávky sociální péče v úředních i neúředních
dnech v informační kanceláři sociální péče. Zde
se v úřední dny hlásili i klienti oddělení péče
o nezaměstnané a části oddělení péče o ro-
dinu a dítě. Po přestěhování tato možnost
již nebude, vše potřebné se dozvíte přímo
u sociálních referentů příslušných oddě-
lení a to pouze v úředních dnech.
Provozní oddělení se dále zabývá vy-
máháním pohledávek vzniklých na
dávkách sociální péče (kancelář č.
414 ve 4. nadzemním podlaží) a za-
jišťováním provozních záležitostí ce-
lého odboru (kancelář č. 140 v 1.
nadzemním podlaží. Vymáhání po-
hledávek bude věnována zvýšená
pozornost.

Oddělení péče o nezaměstnané
Jednání s klienty bude probíhat ve 3. nadzemním podlaží bu-

dovy Palackého 115 v Místku – přepážkové pracoviště.
V souvislosti s přestěhováním  u p o z o r ň u j e m e klien-

ty, kteří bydlí v hotelových domech a ubytovnách a dávka soc.
péče jim byla vyplácena 1. úřední den po vydání platebního
poukazu sociálním referentem, že s účinností od 1.10. 2003 bu-
de předán jmenný seznam klientů do pokladny v budově
Palackého 115 a na základě tohoto seznamu budou vyplaceni
vždy 1. úřední den v měsíci. Nemusí se tedy hlásit u svého so-
ciálního referenta, pouze v případě reklamací.

Dále upozorňujeme klienty, že určené pravidelné výplaty dá-
vek sociální péče budou i nadále probíhat ve stanovených ter-
mínech na pokladnách v budově Městského úřadu Frýdek-
Místek na Radniční 1148 ve Frýdku.

Pouze mimořádně poskytované dávky, budou vypláceny po-
kladnou v budově Palackého 115, po předložení platebního
poukazu, vydaného sociálním referentem.

Vzhledem k novému prostorovému uspořádání je zrušen do-

savadní systém informací a vyvolávání. Veškeré informace ob-
drží klienti u sociálního referenta v příslušné přepážce.

Při příchodu k přepážkám věnujte zvýšenou pozornost nové-
mu rozdělení klientů, protože z kapacitních důvodů nebylo
možno zachovat původní. U některých klientů dojde ke změně
sociálních referentů. Jednotlivé přepážky budou na viditelném
místě označeny a abecedně rozděleny s uvedením jmen pří-
slušných sociálních referentů.

Doporučujeme klientům, kteří docházejí na kontroly, aby své
návštěvy vykonávali převážně v době od 10.00 – 11.30 hod
a od 12.00 – 14.00 hod, kdy je nejkratší čekací doba.

Oddělení péče o rodinu a dítě
Kanceláře sociálních referentů se nacházejí ve 3. nadzem-

ním podlaží budovy Palackého 115 na číslech 325, 327, 328,
329, 330 (dávky sociální péče z důvodu nízkých příjmů) a 331
(příspěvek na výživu). Nadále se klienti rozdělují dle místa tr-
valého pobytu - je viditelně označeno na jednotlivých kancelá-
řích. Úřední dny zůstávají v pondělí a ve středu od 8 – 17 ho-
din. Po dohodě se sociálním referentem je možno si domluvit
i jiný termín. V neúředních dnech nebudou neohlášení klienti
přijímáni (zpracovávají se žádosti, sociální. referenti provádějí
sociální šetření v domácnostech klientů apod.). Je zrušen
systém vyvolávání jednotlivých klientů, tito docházejí přímo
k sociálním referentům.

Doklady potřebné k vyřízení dávek sociální péče je možno
získat v úředních dnech u sociálních refe-
rentů. V neúředních dnech získáte základ-
ní tiskopisy a pokyny v prostoru k tomu
vyhrazeném ve 3. nadzemním podlaží –

například tiskopis na potvrzení příjmu,
evidence na úřadu práce apod.

Dávky sociální péče z důvodu níz-
kých příjmů se nadále vyplácejí v po-
kladnách Městského úřadu Frýdek-
Místek v budově na ulici Radniční 1148
ve Frýdku ve výplatních termínech,
o kterých je každý příjemce dávky infor-

mován sociálním referentem. Další mož-
ností zůstává výplata dávky na účet, pro
příjemce dávek z přilehlých obcí i poš-

tovní poukázkou.
Od července 2003 je součástí

oddělení péče o rodinu a dítě, od-
boru sociální péče a státní podpo-
ry i příspěvek na výživu dítěte

(podle zákona č. 482/1991 Sb.paragrafu 5).Tento příspěvek vy-
řizuje v 3.nadzemní podlaží v kanceláři č. 331 - paní Brodová.
Jeho výplata je nadále prováděná pouze poštovní poukázkou
anebo na účet.

Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené občany
Příspěvky pro seniory a občany zdravotně postižené, které

byly poskytovány ve Frýdku v budově Radniční 1149 se vyřizují
v Místku v budově Městského úřadu Frýdek-Místek na
Palackého 115 v kancelářích č. 332 a č. 333 ve 3. nadzemním
podlaží. Dávky, které jsou poskytovány těžce zdravotě postiže-
ným občanům, zůstávají nadále ve stávajících prostorách v pří-
zemí budovy Palackého 115 v kancelářích č. 141, 142 a 143
v Místku.

Ing. Petr Mikulec
- vedoucí odboru sociální péče a státní podpory

Informace z Mûstského úfiadu ve Fr˘dku-Místku
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Na žádost občanů stručně zveřejňujeme
údaje o chystané investiční akci Společenské
centrum Řepiště.

V r. 1999 zakoupila obec pro výstavbu
pozemek o rozloze 10 023 m2. Obec má
dokončenu realizační projektovou doku-
mentaci na celou stavbu a má vydáno sta-
vební povolení na celý areál. Součástí celé-
ho areálu bude víceúčelový sál o velikosti
15x27 m a výšce 7 m, který bude sloužit ja-
ko tělocvična (volejbal, bangbinton, košíko-
vá) pro základní školu a veřejnost a jako
společenský sál (přednášky, školení, vy-
stoupení, koncerty, plesy, ochot. divadlo).
Sál bude mít komplexní zázemí (4 šatny vč.
soc. zař., 2 sklady nářadí) s možností hro-
madného ubytování pro zájmové skupiny
a oddíly v podkroví. Na sál bude navazovat
budova s restaurací (kapacita 60 míst), foy-
er, víceúčelová zasedací a přednášková
místnost, zájmová klubovna a ubytovací ka-
pacita (3 pokoje). Součástí areálu budou
další prostory umožňující všestranné vyžití:

kuželna (2 dráhy), fitnes, sauna, 2 squas-
hové kurty, venkovní sportoviště (tenisový
kurt, víceúčelové hřiště, dětský koutek, bě-
žecká dráha, skok daleký). Celý areál bude
doplněn dostatkem parkovacích míst a do-
provodné zeleně. Uspořádání budov umož-
ní využít některých místností jako kanceláří
soukromých firem. Rozpočet celé stavby je
62 mil. Kč.
Podrobný rozpočet:
Sekce A (fitnes, kuželna, sauna, squash)

10 mil. Kč
Sekce B (zasedací a společenská míst-
nost, klubovny, ubytování, restaurace)

22 mil. Kč
Sekce C, D (víceúčelová tělocvična, šatny)

18 mil. Kč
Přípojky energií, oplocení

5 mil. Kč
Venkovní sportoviště (tenisový kurt, více-
účelové hřiště, dětský koutek, běžecká
dráha, skok daleký)

5 mil. Kč

Parkoviště, chodníky, sadové úpravy
2 mil. Kč

Obec chce v první fázi stavět sekci C,
D a následně (nebo současně) sekci B.
Sekce A se nebude v současné době reali-
zovat. Náklady na energie při plném provo-
zu (bez části A) jsou ve výši 432 tis. Kč roč-
ně. Na uvedený projekt je zpracována stu-
die proveditelnosti, která mimo jiné obsa-
huje finanční a ekonomickou analýzu. Tato
studie je uložena na obecním úřadě.

Obec má v současné době rozjednány
možnosti na získání dotace na výstavbu tě-
locvičny, případně dalších částí, je připra-
vena rovněž podat žádost o dotaci z evrop-
ských fondů. Cca 18 mil. Kč má obec odlo-
ženo pro uvedenou stavbu jako rozpočto-
vou rezervu, která je rovněž nutná pro zís-
kání dotací.

Podrobné informace je možné získat 
na obecním úřadě při osobní návštěvě.

Rostislav Kožušník

Webové stránky obce

Připomínáme možnost získat informace o dění v obci, o-
becním úřadě, zastupitelstvu, investičních akcích, rozpo-
čtu, vyhláškách, usnesení zastupitelstev, fotografiích ob-
ce a mnoho dalších na webových stránkách Obce Řepiš-
tě na adrese www.repiste.slezskabrana.cz

Velkoobjemov˘ 

a nebezpeãn˘ odpad
Oznamujeme občanům, že podzimní sběr velkoobje-
mového a nebezpečného odpadu proběhne v pátek
17. října 2003 v době od 13.00 - 18.00 hod. na parko-
višti u obecního úřadu. Uvedeného sběru mohou využít
pouze občané obce. Odpady vznikající z podnikatelské
činnosti nebudou ve sběrně přijímány.

Platba za komunální odpad za r. 2003
Upozorňujeme občany, kteří do dnešního dne nezaplatili poplatek za komunální odpad na rok 2003,

ať tak učiní neprodleně!

Splatnost poplatku za rok 2003 byla do 30. 6. 2003. Obecní úřad Řepiště přistoupí u zbylých dlužníků do konce r. 2003
k vymáhání tohoto poplatku včetně navýšení a případné pokuty za neplacení. Poplatek je možné zaplatit osobně 
na obecním úřadě, poštou nebo převodem z účtu na odpadový účet obce u České spořitelny a.s. na číslo účtu 
35-1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné domu / 2003. Výše poplatku 
na r. 2003 je stanovena obecně závaznou vyhláškou 2/2002 a pro připomenutí činí:

70 l plastová 1x14 dní 890,- Kč
110 l kovová 1x14 dní 1090,- Kč
110 l kovová 1x7dní 1830,- Kč
110 l kovová 1x14 dní léto a 1x7 dní zima 1520,- Kč
110 l kovová 1x7 dní zima 1200,- Kč

Spoleãenské centrum ¤epi‰tû

Pozvánka
Školská a kulturní komise ve spolupráci s OÚ Řepiště Vás co nejsrdečněji zvou 

na operetní zábavný pořad Umělecké agentury Aleny Bastlové

Líbánky s operetou
Účinkují sólisté opery a operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě:

Jana Hošťáková, Halina Kubeczková, Sylva Pivovarčíková, Jan Drahovzal, Jiří Halama, Petr Miller
Tančí: Darina Migašová, doprovází členové orchestru pod vedením dirigentů Josefa Ostřiby nebo Nenka Slabova

Průvodní slovo: sólista činohry Slezského divadla v Opavě František Štěpán a Alena Bastlová
Pořad se uskuteční v neděli 5. října 2003 v 16.00 v Osvětovém domě v Řepištích.
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