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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce 
Řepiště, konaného dne 24.4.2013 v Osvětovém 
domě v Řepištích

495. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Rostislava Mojžíška a pana Milana Laníka a ověřovateli 
zápisu paní Marii Bednářovou a pana Jana Kukučku.

496. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 16. zasedání:

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Rozhodnutí rady obce,
4. Zprávy o hospodaření obce,
5. Schválení účetních závěrek obce a ZŠ a MŠ Řepiště,
6. Stav a uložení finančních prostředků obce,
7. Stav přípravy a realizace investičních projektů obce,
8. Nákup automobilu pro potřeby obce,
9. Pronájem nebytových prostor – prodejna v prostoru 
 autobusové čekárny zastávky U Kříže,
10. Převod pozemků do majetku obce,
11. Poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2013,
12. Region Slezská brána,
13. Různé,
14. Rozpočtové opatření č. 1/2013,
15. Závěr.

497. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 15. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  20.2.2013.

498. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z finančního výboru ze dne 17.4.2013.

499. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí rady obce R006/2013 – R021/2013 v období 
únor - duben 2013.

500. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště v době rozpočtového provizo-
ria 2013:

celkové příjmy:    4.418.834,56 Kč,
celkové výdaje:   1.937.175,05 Kč,
saldo (přebytek):  2.481.659,51 Kč.

501. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště k 31.3.2013:

celkové příjmy:   5.904.808,41 Kč (20,9 % rozpočtu),
celkové výdaje: 3.405.573,79 Kč (9,59% rozpočtu),
saldo (přebytek): 2.499.234,62 Kč.

502. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku obce Řepiště sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2012.

503. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

Folklorní vystoupení
V rámci folklorních slavností, jenž proběhnou ve dnech 19. - 23.6.2013 ve Frýdku – Místku Vás srdečně zveme na 

vystoupení mexického souboru COMPANIA FOLKLORICA ORIZABA IRBAO a posezení u cimbálové muziky VRZUŠKA  
Základní umělecké školy Vratimov.

Tato kulturní akce proběhne  dne 21.6.2013 ve venkovním areálu u tělocvičny v Řepištích od 17 hodin. V přípa-
dě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách tělocvičny. 

Máme pro Vás připraveno občerstvení, vstupné dobrovolné.            

Těšíme se na Vás.              Sportovní a kulturní komise obce Řepiště

Vážení občané,

Při korekturách nového čísla Zpravodaje obce Ře-
piště jsem si uvědomil, kolik různých aktivit a činnos-
tí neustále probíhá v naší obci, které nám společně 
zlepšují a zpestřují život. Ačkoliv nálada v celé spo-
lečnosti je hodně pesimistická díky ekonomické kri-
zi, stát, firmy a lidé šetří a mají obavu z budoucnosti, 
tak se ukazuje, že lze v této době plnohodnotně žít 
a lidé mají stále potřebu společně sdílet a uchovávat 
hodnoty, na kterých je život postaven a které nejsou 
založeny pouze na ekonomickém růstu a materiálním 
blahobytu společnosti. Mnohdy pak stačí pouze mini-
mální podpora, finanční, materiální, vytvoření zázemí. 

Proto mám ohromnou radost z toho, že zpravodaj je 
plný článků o uskutečněných akcích a dalších nových 
pozvánek. Z těch letos nových věcí mě těší rozvoj ak-
tivit našich seniorů (blahopřeji jim za první místo ve 
vědomostní soutěži Regionu Slezské brány a absol-
vování kursů práce na PC v naší škole) a křesťanské-
ho společenství při našem kostele (uspořádání první 
Noci kostelů v Řepištích). Těším se na společné se-
tkání na obecních slavnostech ve dnech 21.-23 červ-
na, kdy je pro vás nachystán bohatý program a na 
jehož přípravě se podílí mnoho z vás. Přijďte se spo-
lečně pobavit.                       Rostislav Kožušník, starosta
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škola Řepiště, příspěvková organizace, sestavenou k roz-
vahovému dni 31.12.2012.

504. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateř-
ská škola Řepiště, příspěvková organizace, Mgr. Martiny 
Pollové k činnosti základní a mateřské školy.

505. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nákup spoří-
cích státních dluhopisů ČR, které budou emitovány v roce 
2013, a pověřuje starostu obce pana Rostislava Kožušní-
ka, narozeného 24.12.1972, bytem Nad Datyňkou 210, 
739 31 Řepiště, realizací nákupu dluhopisů, a to do výše 
5.000.000,- Kč, se splatností 3-5 let, a to za předpokladu, 
že výnos do splatnosti bude minimálně 2,5 % p.a..

506. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu pří-
pravou odborné správy finančních prostředků obce Řepi-
ště.

507. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
přípravy a realizace investičních projektů obce Řepiště.

508. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nezís-
kání dotace na projekt „Řepiště, Kanalizace – napojení 
veřejných budov“.

509. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dota-
ce z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013 
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „3. Oddě-
lení MŠ – přístavba, Bří. Musálků 249, Řepiště“, ve výši 
1 mil. Kč, realizace do 31.12.2013, a schvaluje realizaci 
projektu.

510. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu pří-
pravou projektu „Řepiště, Rozšíření parkoviště u mateř-
ské školy“.

511. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravu pro-
jektu „Realizace přírodní zahrady MŠ Řepiště“, celkové 
náklady 1.431 tis. Kč, požadovaná dotace 1.239 tis. Kč, 
termín ukončení realizace 1.7.2014, a schvaluje v případě 
získání dotace realizaci projektu.

512. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nezís-
kání dotace na projekt „Hřiště Řepiště“.

513. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Hřiště na parc.č. 1512/1, k.ú. Řepiště“ (hřiště 
u Domu zahrádkářů). 

514. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci pro-
jektu na rekonstrukce bytů v bytových domech na ul. Vi-
nohradská 289, 290 a 291 v majetku obce Řepiště.

515. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nákup no-
vého osobního automobilu pro potřeby obce a pověřuje 
starostu realizací nákupu.

516. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje ukončení 
pronájmu nebytových prostor v budově autobusové če-
kárny na základě Smlouvy o pronájmu nebytových pro-
stor ze dne 9.5.2002 ke dni 30.4.2013.

517. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
nemovitosti pozemku parc.č. 1457/11 orná půda o výmě-
ře 35 m2 v k.ú. a obci Řepiště odděleného geometrickým 

plánem č. 929-57/2011 ze dne 5.8.2011, od dárců man-
želů Jaromíra a Blaženy Hrdých do majetku obce včetně 
úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. 

518. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje maximální 
výši ceny za výkup pozemků pod místními komunikacemi 
v obci Řepiště do majetku obce, a to ve výši 70,- Kč za m2.

519. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci MYS-
LIVECKÉMU SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., na pod-
poru činnosti příjemce a péči o zvěř ve výši 5.000,- Kč na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D12/2013.

520. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční dar 
Domovu sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, 
Lysůvky, IČ: 293 86 063, na dofinancování provozních ná-
kladů domova ve výši 20 000,- Kč za jednoho umístěného 
občana obce Řepiště na základě darovací smlouvy.

521. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace ze svazku obcí Region Slezská brána.

522. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dne 
18.4.2013 schválený Závěrečný účet svazku obcí Region 
Slezská brána za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 
2012, a to uzavřený vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.

523. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dne 
18.4.2013 schválenou účetní závěrku svazku obcí Region 
Slezská brána za rok 2012 sestavenou k rozvahovému 
dni podle zákona o účetnictví.

524. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s projektem 
„Infrastruktura školských zařízení v Regionu Slezská brá-
na I.“, jehož součástí je dílčí projekt „Řepiště, Rozšíření 
parkoviště u mateřské školy“, který byl svazkem obcí Re-
gion Slezská brána předložen v rámci „Programu obnovy 
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013“, cel-
kové náklady projektu 1.199.200,- Kč, požadovaná dota-
ce 500.000,- Kč, termín realizace do 30.6.2014.

525. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s realizací pro-
jektu „Infrastruktura školských zařízení v Regionu Slezská 
brána I.“ na majetku obce parcel číslo 292/2 a 301/1 v ka-
tastrálním území Řepiště, kterých se projekt týká.

526. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vydání publi-
kace o historii kostela v Řepištích.

527. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
vzdáním se věcného práva, a to předkupního práva podle 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb. vymezeného na základě lis-
tiny „Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní 
plán nebo regulační plán, Magistrát města Frýdku-Míst-
ku č.j. 366/2010 ze dne 26.07.2010, k pozemkům, které 
vzniknou oddělením z původního pozemku a ne kterých 
není platným Územním plánem Řepiště vymezena žádná 
veřejně prospěšná stavba či veřejně prospěšné opatření 
či veřejné prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo dle stavebního zákona, a u těchto oddělených po-
zemků není vůči těmto skutečnostem žádná pochybnost.
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528. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pojištění 
právní ochrany obce Řepiště a pověřuje starostu uzavře-
ním pojistné smlouvy.

529. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje navýše-
ní celkového počtu zaměstnanců v obecním úřadu pro 
r. 2013 o 2 pracovní místa při úvazku 2, celkový počet za-
městnanců pro rok 2013 tak je stanoven na 14 při úvazku 
13,15.

530. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení 2 spo-
lečensky účelných pracovních míst pro obec Řepiště, a to 
administrativní pracovník a keramik, a pověřuje starostu 
v případě uzavření dotace s Úřadem práce ČR na tyto mís-
ta uzavřít pracovní smlouvy s vybranými uchazeči.

531. Zastupitelstvo bere na vědomí stav přípravy akce 
Den obce Řepiště v termínu 21.-23.6.2013.

532. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 1/2013 dle přílohy, snížení příjmů rozpočtu 
o 48.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 783.000,- Kč, 
krytím ztráty třídou financování – změnou stavu na ban-
kovních účtech (rezervou) ve výši 831.000,- Kč, které 
upravuje schválený rozpočet následovně:

Příjmy celkem     28.207.000,- Kč,
Výdaje celkem  36.301.000,- Kč,
Financování    8.094.000,- Kč.

533. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení 
plánovaných investiční projektů obce Řepiště v r. 2013 
nově na 22.125.000,- Kč.

534. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ter-
mín konání 17. zasedání zastupitelstva dne 13.6.2013 
v 16.00 hod.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Přístavba 3. oddělení mateřské školy

Pronájem trafiky 
na konečné zastávce

Oznámení o provádění 
pravidelných odečtů 
vodoměrů v obci Řepiště

V měsíci červenci bude zahájena přístavba 3.oddělení mateřské školy v Řepištích na ul. Bratří Musálků 249 (z ulice 
od školní jídelny, jižní strana pozemku MŠ). V současné době je ukončena projektová příprava a běží výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Obec předpokládá, že smlouva o dílo bude podepsána po ukončení výběrového řízení koncem 
měsíce června 2013. Realizace stavby se předpokládá do konce listopadu 2013. Obec má vydáno stavební povolení 
a předběžně schválenu dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy venkova ve výši 1 mil. Kč za ví-
tězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012. Na výstavbu bude rovněž použito grantu z nadačního fondu Kimex 
ve výši 300 tis. Kč. Předpokládané náklady stavby jsou 11 mil. Kč.

Rostislav Kožušník, starosta

V dubnu ukončil svou činnost v trafice na konečné 
zastávce stávající nájemce. Obec Řepiště hledá nájem-
ce pro uvedené prostory.  Jedná se o prodejnu o ploše 
8 m2, v místnosti je voda a elektřina, topení je elektřinou. 
S pronájmem prodejny je spojená možnost využívat so-
ciální zařízení v sousední místnosti řidičů. Pokud máte 
podnikatelský záměr, který by se v uvedených prostorách 
mohl realizovat, případně o někom takovém víte, sdělte 
uvedené skutečnosti na obecní úřad v Řepištích, e-mail: 
obec@repiste.eu, tel. 724 178 654. Bližší informace bu-
dou poskytnuty rovněž na uvedených kontaktech.

           Rostislav Kožušník, starosta

V termínu od 12.6.-17.6.2013 budou v Ře-
pištích prováděny pravidelné opisy vodoměrů 
pracovníky Ovod, spol. s r.o.

Pracovníci, kteří budou odečty provádět mají služební 
průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že změnu 
v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na call 
centru SmVaK Ostrava a.s. - tel. č. 840 111 123.                                                                                                                                            

Ovod, spol. s r. o. Opava

Upozornění na nepokosené pozemky  
Obecní úřad Řepiště důrazně vyzývá vlastníky pozemků v obci k provedení údržby pozemků a odstranění plevelů. 

Sečení jsou vlastníci povinni zajistit minimálně 2x ročně. Stav pozemků bude koncem června zdokumentován a s vlast-
níky neposečených pozemků bude zahájeno řízení o přestupku a uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč.

Rostislav Kožušník, starosta
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V rámci OBECNÍCH SLAVNOSTÍ proběhne dne 
22.6.2013 v Osvětovém domě prodejní výstava kera-
mických výrobků nejen našich dětí, ale také dospě-
lých.

V době od 15.00 do 19.00 hodin si můžete v prosto-
rách osvětového domu (keramická dílna, chodba a sál) 
prohlédnout, ale také koupit krásné keramické výrobky.

 Srdečně zve Obec Řepiště
  Ing. Šárka Šodková

KERAMIKA

Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky…
Už se pomalu loučíme s letošním školním rokem, 

který nám i dětem přinesl mnoho zajímavých zážitků.

Jaro jsme přivítali velikonočním tvořením spolu 
s dětmi ze ZŠ. Krásné výrobky jste si mohli zakoupit na 
velikonočním jarmarku.

Po dlouhé zimě, která na sebe upozorňovala i o jar-
ních svátcích, jsme příjemně naladěni odjeli s 27 dět-
mi na ozdravný pobyt do Horní Bečvy. Celý týden jsme 
měli krásné počasí (bodejť by ne, když jsme do tamní 
řeky vyhodili Morenu). Po celou dobu pobytu jsme se 
seznamovali se životem indiánů. Vyráběli jsme čelenky, 
lapače snů, zdobili trika, tančili indiánské tance, zpíva-
li písně, poznávali okolní přírodu, stříleli z opravdového 
luku, hledali poklad Velké lišky, prošli jsme indiánskou 
stezkou, kde děti plnily mnoho úkolů a hledaly poklad 
Šamana. Uprostřed týdne nás navštívil pan Otakar Zá-
valský, ornitolog, který s dětmi podniknul ekologickou 
vycházku, během které předával své úžasné vědomosti 
nejen o ptácích. Na závěr pobytu jsme uspořádali dis-
kotéku v převlecích. Všechny děti si zasloužily diplom, 
vysvědčení a pochvalu za statečnost, že vše zvládly bez 
rodičů. Poděkování a pochvalu si za své výborné vaření 
zasloužily také paní kuchařky.

Po návratu z ozdravného pobytu jsme ve třídě Be-
ruška započali projekt Kamarádi z přírody, jehož sou-
částí je experiment s názvem Motýlí zahrádka, díky níž 
děti mohou pozorovat jednu z nejúžasnějších přírodních 
proměn hmyzu. Děti sledují vývoj pěti baboček bodláko-
vých, a to od housenky až po jejího krásně vybarveného 
dospělce. 

Po jejich vylíhnutí z larev je budeme krmit, pozoro-
vat a v příhodném okamžiku je vypustíme do volné pří-
rody. Dále jsme vyrobili umělé mraveniště, do kterého 

jsme umístili živé mravence. Pozorujeme, jak tvoří tu-
nely a chodbičky. Posledním pozorovacím objektem je 
pravěká nehynoucí rostlina, jež vyroste pouze zaléváním 
(pokud nemá dostatečný přísun vody, zmenší se, odpo-
čívá a čeká na opětovné oživení).

Den maminek jsme oslavovali zhotovením dárečku 
a upekli jsme velká medová srdce. Děti z Motýlku a Slu-
níčka si maminky pozvaly také na vystoupení, na němž 
jim předvedly, co se za celý rok naučily.

Ke Dni dětí jsme pro děti připravili různorodé kultur-
ní akce. Přijel kouzelník, dále pan Zábranský s progra-
mem Toulavá kytara, soubor Afrikana a policejní psovodi 
s ukázkou výcviku psů. Dětem byly dopřány také slad-
kosti a soutěže. 

Děti z třídy Motýlek a Beruška měly možnost absol-
vovat plavecký kurz na Olešné, v jehož rámci si vyzkou-
šely saunovací program vhodně přizpůsobený dětem 
předškolního věku. 

Během měsíce června budou Sluníčka a Motýlci ab-
solvovat výlet do rakoveckého minizoo a Berušky poje-
dou do ostravské ZOO. 

Poslední akcí MŠ bude 21. 6. 2013 Rozloučení 
s předškoláky v prostorách zahrady ZŠ. A potom hurá 
na prázdniny! 

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout na 
webových stránkách školy: www.zsrepiste.estranky.cz

Všem dětem i rodičům přeji za kolektiv zaměst-
nanců ZŠ a MŠ hezké a slunečné léto, pěknou do-
volenou a budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů 
v 1. třídě.

Jana Nožičková

Od září 2013 zahajujeme pro naše děti, ale nejen 
pro ně, netradiční kurzy keramického tvoření v dílně 
Osvětového domu, které finančně podpoří Obec Ře-
piště. Bližší informace (doby kurzů, kurzovné a při-
hlášky) najdete v příštím zpravodaji.

      
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

INFORMACE: 

Dne 9.5.2013 proběhl zápis dětí do mateřské školy. Pro školní rok 2013/2014  bylo přijato 24 dětí.
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KURZ  POČÍTAČE
Notebooky a počítače                  Začli chápat maličkosti,                     Zkoušíme si podle vzoru
vynálezy dnešní doby                   z nich se skládá program                   novou, pohodovou agendu.
Urychlují komunikaci,                  zatáhl je do svých sídel                      Nakoupíme přes internet
jsou novým druhem hobby          a proto ten slogan.                               Od aut až po haciendu.

Došlo i na seniory,                        Milí moji senioři,                               Zjistili jsme, že jsme dobří,
měli z toho obavu,                        není proč se obávat.                           docela dost zvládneme.
Jak to zvládnou,                            Teď můžeme přes internet                 Proto milí senioři
pro bázlivou povahu                      navzájem si pomáhat                          úspěchy si přejeme.

Pomaleji chápou,                           Na dálku se domlouváme,                  Děkujeme učitelkám
všechny tyhle novoty,                    předáme si recepty,                             za jejich trpělivé snažení
jakmile zvládnou zapnout              a ze světa přiletí k nám                       a paní místost. Bezecné
software, už nedělají drahoty  nové tance, koncerty                          za organizaci kurzu

                                                                                                                   za naše duševní obohacení.

Autorkou těchto veršů je paní Ludmila Telecká z Klubu důchodců Sedliště.

Kurz počítače probíhal od 5.3. - 21.5.2013 vždy v úterý od 14-15hodin a 15-16hodin. 
Kurz dokončilo 17 účastníků kurzu, na fotu jsou i 2 paní učitelky, které se nám maximálně věnovaly.

Vážení občané,
jménem Moravskoslezské Sinfonietty bych Vám 

chtěl poděkovat za přízeň v koncertní sezóně 2012/2013. 
Stále více vnímám velké pozitivum v tom, že se obec 
Řepiště stává více a více centrem kulturního dění, což 
dokazuje nespočet kulturních akcí, které pořádají místní 
spolky spolu s vedením obce a Sportovně-kulturní ko-
misí. Moravskoslezská Sinfonietta jako instituce umož-
ňuje neutuchající možnosti orchestrální praxe, kterou za 
sezónu 2012/13 vykonalo přes 200 umělců. 

Rád bych jmenoval koncerty, které se uskutečnily 
v této sezóně – Operní večer v Nové Bělé (31. 8. 2012), 
Koncert bez bariér v Ostravě (5. 10. 2012), Adventní 
koncert v Radvanicích (2. 12. 2012), Vánoční koncert 
v Paskově  (15. 12. 2012), Novoroční koncert v Řepi-
štích (13.  1. 2013) a Jarní koncert v Řepištích (30. 3. 
2013). Nyní Vás srdečně zvu na vrchol koncertní sezó-
ny MSS, tedy Letní koncert filmové hudby (23. 6. 2013), 
kde budete mít možnost shlédnout  grandiozní orchestr 

a spojený sbor, který tvoří Svatomichelský smíšený sbor 
Řepiště, Canticorum Havířov, Martinů Frýdek-Místek 
a sbor Waldorfského lycea. Na programu zazní klenoty 
světového filmu. 

Organizace takovéto instituce je velmi náročná 
a proto bych rád poděkoval za vstřícnost a přízeň panu 
starostovi Rostislavu Kožušníkovi, paní místostarostce 
Jaroslavě Bezecné, zastupitelstvu, sportovně-kulturní 
komisi, hasičům a zejména oběma správcům p. Oslejš-
kovi a p. Polachové ke shovívavosti a pochopení, které 
mají během náročného provozu. Budu se na Vás těšit 
spolu s  mými kolegy v nadcházející koncertní sezóně 
2013/2014.

S pozdravem

Jan Soukup, DiS.
ředitel/jednatel Moravskoslezské Sinfonietty 
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PODĚKOVÁNÍ NADACI OKD

Noc kostelů 2013

Společenské setkání seniorů regionu Slezská brána.

Za svou téměř čtyřletou existenci má 
Svatomichaelský pěvecký sbor za sebou 
řadu úspěšných vystoupení. Vzhledem 
k rozmanitosti repertoáru se mohou čle-
nové prezentovat jak duchovními sklad-
bami, tak lidovkami, kánony, spirituály 

a  písněmi v úpravách při různých společenských příle-
žitostech. Jak k nácvikům tak samotným vystoupením je 
zapotřebí hudebních nástrojů. 

Člen našeho pěveckého sboru pan Libor Uher, který 
je zaměstnancem Dolů Paskov ve Staříči, požádal Nadaci 

Mezi více než 1300 kostely a modlitebnami, které 
se v  naší republice otevřely široké veřejnosti 24. květ-
na v rámci Noci kostelů, se poprvé otevřel i  náš kostel 
sv. Michaela archanděla.

V programu, který zahájilo vyzvánění zvonů,  vy-
stoupil Svatomichaelský pěvecký sbor pod vedením 
p.Mgr. Hanky Kukučkové, poté přítomné přivítal starosta 
obce p. Rostislav Kožušník.  S bohatou historií našeho 
kostela  návštěvníky seznámil p. Mgr. Jan Kukučka, dále 
následovalo vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Vratimov z Paskova, na varhany zahrál Jan Kaloč a pak si 

V rámci Dne města Paskova dne 1.6.2013  proběhlo setkání klubů seniorů regionu Slezská brána.
Pro pobavení a ke zpestření programu setkání posloužila vědomostní soutěž,kterou připravil Dům dětí a mládeže 

Vratimov pro žáky základních škol obsahující záludné otázky  z historie i současnosti, o památkách, architektuře i pří-
rodě regionu. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev regionu Slezská brána.

Nejlepší znalosti našeho regionu prokázalo družstvo z Řepišť ve složení: p. Anděla Bednářová, Ing. Peter 
Najman a Jan Kožušník.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

 Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

MIMOŘÁDNOU  SBÍRKU  NA  POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNĚMI

  Jakékoliv ošacení  /dámské, pánské,dětské/
  Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
  Přikrývky, polštáře a deky

OKD o finanční příspěvek. Žádost byla kladně vyřízena 
a díky částce 15.000,-Kč jsme mohli zakoupit pro potřeby 
sboru Djembe, Bonga a Kombo.

Nástroje přispějí ke zkvalitnění našich vystoupení 
a členové Svatomichaelského pěveckého sboru vyslovují 
poděkování Nadaci OKD za velkorysé poskytnutí finanč-
ního daru. Rovněž děkujeme za pomoc při administraci 
dotace obci Řepiště, jmenovitě pak paní místostarostce 
Jaroslavě Bezecné.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor Lydie Čtveráčková

již mohli návštěvníci individuálně prohlížet interiér koste-
la, vystavené předměty a nahlédnout i do míst, které ne-
jsou běžně přístupné. Požehnání přítomným a obci udělil 
p.farář Adrián Wykre,t.

Náš kostel při této příležitostí navštívilo 178 občanů 
obce i poutníků z širokého okolí. 

Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím a vede-
ní obce za pomoc při organizaci této první Noci kostelů 
v naší obci.

  Za organizátory Václav Uher

	 Obuv (veškerou nepoškozenou)
	 Spodní prádlo, ponožky
	 Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme

Sbírka se uskuteční :
dne: 7. 6. 2013 – 16. 6. 2013
čas:  16.00 – 19.00 hodin
místo: p.Najmanová  Marta, Výstavní 408, Řepiště

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Podané ruce, o. s. - Projekt OsA
Zborovská 465, 738 01  Frýdek-Místek, IČ: 70632596
Kancelář: Malý Koloredov 811, 738 01  Frýdek-Místek

www.podaneruce.eu, e-mail: podaneruce@podaneruce.eu

Hasičský dorost v kraji!

 Podané ruce, o.s. – Projekt OsA nabízí a realizuje od roku 2001 občanům Moravskoslezského, Jihomoravského, 
Zlínského a Olomouckého kraje terénní sociální službu osobní asistence.

Sídlo organizace je ve Frýdku – Místku, vedení zařízení si své zaměstnance, což jsou osobní asistentky a asistenti 
s patřičným vzděláním dle zákona o sociálních službách 108/2006, vybírá z daného regionu, kde se služba poskytuje. 

Osobní asistence je poskytována lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění a nejsou schopni samostatného života bez pomoci jiné osoby.

Osobní asistence patří k terénním službám, poskytujeme ji všude tam, kde nás klient potřebuje. Převážně se jedná 
o pomoc v domácím prostředí, ale lidé s postižením nás potřebují i při doprovodech k lékaři, do školy, za kulturou, 
do zaměstnání, na úřady, na procházky.

Klientům pomáháme s péčí o jejich vlastní osobu, při osobní hygieně, se zajištěním a podáním stravy, se zajištěním 
chodu domácnosti, apod. V některých případech zajišťujeme asistenci žákům s postižením přímo ve výuce ve vzdělá-
vacím zařízení.

Prostřednictvím naší služby pomáháme klientům udržet jejich stávající zdravotní stav. V rámci aktivizace a pozitivní 
motivace se může jejich stav nejen stabilizovat ale i podstatně zlepšit. Když člověk zjistí, že na svůj úděl není sám, 
že mu lidé pomáhají, nabírá i fyzické síly. A služba osobní asistence je službou aktivizační.

Plníme i úlohu zástupce nejbližších a to v té pomáhající roli. Pokud rodina dlouhodobě pomáhá svému nejbližšímu, 
i jí se časem psychické a fyzické síly ztrácejí. Aby mohli pomáhat, musí být i jim pomoženo. 

Osobní asistenci tedy nabízíme lidem všech věkových skupin. Časově je služba realizována dle potřeby klienta 
nebo pečující osoby a dle možností organizace a to až  7dnů v týdnu a až 24hodin denně.

Vše je smluvně mezi klientem a naší organizací ošetřeno.          

Kontakt na nás najdete na www.podaneruce.eu , e-mail: podaneruce@podaneruce.eu
Tel.: 595 174 111 ( pondělí, středa, pátek, nebo mobilní tel.24hod.denně 777 011 059
       Bc.Helena Fejkusová, ředitelka projektu

Hasičský dorost v kraji! Družstvu dorostu SDH Ře-
piště se v letošní sezóně podařilo dosáhnout výrazného 
úspěchu. Ve svém snažení se dorostenci probojovali až 
do krajského kola, které se bude konat 16. června 2013 
v Českém Těšíně.

Vše začalo na podzim loňského roku, kdy se vedou-
cí rozhodli, že by se čerství řepišťští dorostenci – Adam 
Junga, Saša Michenka a Pepík Kukučka – mohli zúčastnit 
nového ročníku soutěže jako družstvo. Sezóna se skládá 
z podzimního a jarního kola.

Podzimní kolo, tzv. závod požárnické všestrannosti, se 
konalo 20. října 2012 v Hnojníku a naše tři závodníky doplnila 
posila z SDH Paskov – Daniel Šoltys a Ondra Hradílek. Naše 
družstvo skončilo i díky předsoutěžní přípravě na 1. místě.

Pro jarní kolo je třeba 7členné družstvo. Proto bylo nut-
né doplnit počet členů našimi staršími žáky. Posilou se stali 
Honza Kusák, Rosťa Vašíček, Tomáš Staniševský a Honza 
Matějka jako náhradník. Jarní kolo se konalo 11. května 
2013 ve Frýdku-Místku. Kvalitu soutěže negativně ovlivni-
lo deštivé počasí. I přesto dokázalo naše družstvo vyhrát 
všechny disciplíny a celkově postoupilo do krajského kola 
z 1. místa. Zde je potřeba zmínit i celkové 3. místo Daniela 
Šoltyse (z 19 účastníků) v běhu na 100 m s překážkami.

Doufejme, že se naši dorostenci v kraji vytáhnou a do-
sáhnou co nejlepšího umístění.

Závěrem bychom chtěli kromě soutěžících poděkovat 
i Pavle Polachové za vyřešení organizačních záležitostí 
spjatých s touto soutěží.

Jaromír Adamus ml. a Jan Kukučka
vedoucí dorostu SDH Řepiště

Družstvo dorostu SDH Řepiště, 11.5.2013
nahoře zleva: Tomáš Staniševský, Saša Michenka, Pepík Kukučka, 
Daniel Šoltys, Ondra Hradílek, Adam Junga.
dole zleva: Honza Kusák, Rosťa Vašíček, Honza Matějka.
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Hasičská galuska
1. květen. Toto je datum, které můžeme spojovat se 

spoustou různě významných událostí.
V naší obci však už 8 let toto datum mimo jiné spo-

jujeme se společným cyklistickým výletem za poznáním 
nejbližšího okolí Hasičskou galuskou. Byli jsme přítomní 
oslav 100let od založení SDH v Šenově, navštívili jsme 
včelařské muzeum na Fojtství v Palkovicích, projeli jsme 
Poodří a Polanskou nivu, dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavosti o myslivosti, dostali jsme se do podzemí na cvič-
né štole ve Staříči a naposledy jsme vyzkoušeli novou 
cyklostezku až do Nošovic, kde jsme navštívili pivovar 
Radegast.

Určitě je v okolí ještě spoustu zajímavých míst, které 
stojí za to navštívit, což je inspirací pro příští ročníky.

Již samozřejmostí je, že výlet je zpestřen zajímavým 
programem, na což mlčky dohlíží technický komisař a za 
aktivní přístup k plnění úkolů, jsou všichni odměněni pa-
mětní medaili. Věřím, že každý účastník tohoto setkání si 
odnáší spoustu nevšedních zážitků, dobré nálady a pocit 
z hezky prožitého prvomájového dne.

To, že již druhým rokem po sobě byla účast cyklistů 
přes stovku nás jako organizátory těší a těší nás o to více, 
že se akce účastní i cyklisté ze sousedních obcí. 

Tímto chci poděkovat všem, kteří účasti na hasičské 
galusce přišli podpořit naše hasiče a již teď vás zvu na 
příští, v pořadí už 9. ročník tradiční Hasičské galusky.

Za SDH Řepiště Josef Kukučka

Spolupráce s nadací OKD

Činnost mladých hasičů SDH Řepiště

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
se v letošním roce již podruhé zapojil do 
grantových programů Nadace OKD. Byly 
podány celkem dvě žádosti, a to projekt 
„ Dovybavení družstva dorostu“, podaný 
v rámci programu Srdcovka ( program na 

podporu zájmové činnosti zaměstnanců OKD), zahrnující 
pořízení sady dresů pro nově vzniklé dorostenecké druž-
stvo. Tento projekt byl podpořen částkou 6 000,- Kč, což 
činí 50% nákladů na zakoupení dresů. Druhým, rovněž 
podpořeným projektem je projekt „Renovace historické 
požární stříkačky Sigmund LM 32“ který byl podpořen 
v  rámci grantové výzvy Pro budoucnost a  to částkou 
19 500,- Kč, což představuje rovněž 50% odhadovaných 
nákladů na renovaci. U obou projektů bylo schváleno 
100% požadovaných prostředků, které činily vždy přibliž-
ně polovinu nákladů na daný projekt.

Tímto bych chtěl poděkovat zejména  Nadaci OKD 
za podporu naší činnosti a dále všem členům Sboru dob-
rovolných hasičů, kteří se podílejí na přípravě a realizaci 
těchto projektů.

Ing. Tomáš Černý, jednatel SDH Řepiště

Sbor dobrovolných hasičů 
Řepiště 

si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž 
hasičských družstev  v požárních útocích v kategoriích

mladí hasiči, muži a ženy.

Datum konání:  sobota  22.6.2012  
Začátek soutěže mladých hasičů:   9:00 hod.               
Začátek soutěže mužů a žen:             13:00 hod. 

Místo  konání: hřiště TJ Řepiště

Těšíme se na Vaši návštěvu 
a podporu soutěžních družstev.                               

S jarem jsme opět zahájili přípravu na ligové soutěže 
v požárních útocích a ostatních disciplínách.

Každý víkend se účastníme se starším i mladším 
družstvem  soutěží MSL MH. V této době máme již za 
sebou 6 ligových soutěží, ze kterých  pro nás byla  nej-
úspěšnější soutěž v Nové Vsi, kde jsme se umístili v ka-
tegorii starších žáků na  3. místě.

V sobotu 25. 5. 2013 proběhlo závěrečné kolo hry 
PLAMEN 2012/2013, které se letos konalo v Nošovicích.

Soutěžili jsme v posledních třech disciplínách – po-
žární útok s vodou a požární útok CTIF a štafeta požár-
ních dvojic. Hra Plamen je soutěž celoroční takže se do 

celkového umístění  započítávají výsledky i z podzimní-
ho kola – ZPV a ze zimní soutěže v uzlové a hadicové 
štafetě.

V celkovém  vyhodnocení z těchto soutěží jsme se 
umístili: 
družstvo mladších žáků z 25 družstev v okrese  na 7. místě 
družstvo  starších  žáků  z 27 družstev v okrese  na 5. místě

 Mladým hasičům  děkujeme za jejich úspěchy, kte-
rých dosahují a přejeme hodně štěstí do další činnosti 
a také děkujeme rodičům za podporu, hlavně při dopra-
vě na soutěže.

Za vedoucí mladých hasičů
Pavla Polachová
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Kopaná v Řepištích
Pro ty, co se zajímají o kopanou v Řepištích, by tyto 

řádky bylo zbytečné psát.  Ale chtěl bych zde informovat 
rovněž širší veřejnost naší obce o dění v oddíle, který re-
prezentuje naší obec v nejmasovějším sportovním odvětví 
v republice.

Oddíl kopané při TJ Řepiště v jarní části fotbalového 
ročníku 2012-2013 reprezentují 3 týmy. A to mladší žáci, 
dorost a muži A. Přes zimní přestávku, jsme byli nuceni 
zrušit B tým mužů. Tým muži B byl ukončen z důvodu ab-
sence hráčského kádru na základě pracovního vytížení 
hráčů. 

Oddíl mladších žáků, kteří svou soutěž hrají v ostrav-
ské městské soutěži. Oddíl byl z frýdecké soutěže pře-
sunut na základě skutečnosti, že ve frýdeckém okrese 
nebyla zřízena soutěž pro mladší žáky a naší „mlaďoši“ 
by byli nuceni hrát proti až o 5 let starších hráčům.  Tým 
za vedení p. Zháněla a p. Rychlého, po zimním zdárném 
posílení týmu, dosahuje na jaře velmi výborných výsledků 
a nebýt slabších výsledků z podzimní části soutěže, tak by 
jistě bojoval o přední příčky. K výraznému zlepšení týmu 
jistě přispělo také zimní soustředění, které hráči absolvo-
vali opět na Čertově Hrádku ve Starých Hamrech. K vý-
konům gratulujeme. Nicméně, většina hráčů po letošní 
sezóně končí a přesouvá se o kategorii výše, do starších 
žáků. V současné době řešíme situaci s trenéry a hledá-
me východisko pro příští sezónu. Protože ještě pár hráčů 
nadále zůstává ve stejné kategorii mladších žáků, a proto 
bychom chtěli ponechat tým mladších žáků. Tímto bych 
chtěl zároveň vyzvat chlapce a dívky, kteří by měli zájem si 
„zahrát kopanou na nejvyšší úrovni“, aby se nebáli, přišli si 
to na tréninky třeba jen vyzkoušet, a kdo ví…. . 

Doposud výsledky jaro 2013: St.Bělá - Řepiště 1:5, 
Řepiště-Markvartovice 7:1, FCB dívky-Řepiště 0:4, Ře-
piště-Hlubina 5:2, Klimkovice-Řepiště 2:2, V.Polom-Ře-
piště 2:2, Řepiště-Polanka 0:3, Řepiště-Pustkovec 1:2, 
Hlubina-Řepiště 1:1, Řepiště-D.Lhota 6:0

Oddíl dorostu, ten vznikl z důvodu malého počtu hrá-
čů fůzí dvou oddílů a to TJ Řepiště a TJ Sokol Lískovec. 
Musím se přiznat, že nikdo nevěděl, co od tohoto projektu 
může očekávat. Bohužel i naší vinou asi nedosahuje tým 
takových výsledků, na které určitě má. Pokud se bude 
tento projekt realizovat i v příští sezóně budeme muset 
k organizaci dorostenecké kopané udělat více. Očekávali 
jsme částečnou pomoc ze strany TJ Sokol Lískovec, nebo 
některých rodičů, ale nic takového se nestalo. Přesto je 
vidět, že v oddíle jsou šikovní kluci, kteří chtějí hrát kopa-
nou, a proto ještě před koncem sezóny si musíme sed-
nout a domluvit se jestli ano, tak jak pokračovat dál.

Doposud výsledky jaro 2013: Fryčovice-Řepiště 8:0, 
Řepiště-Metylovice 2:1, Janovice-Řepiště 2:4, Václavovi-
ce-Řepiště 3:4, Čeladná-Řepiště 6:0, Řepiště-Hukvaldy 
4:0, Raškovice-Řepiště 3:1, Sedliště-Řepiště 4:4

Oddíl mužů po podzimní části skončil v tabulce okres-
ního přeboru na předposledním místě. V zimním období 
jsme museli řešit personální otázky týmu, jelikož někteří  
hráči ukončili svou činnost v oddíle, někteří měli vizi svého 
uplatnění v jiných klubech, některým pracovní povinnosti  
neumožňovaly  zúčastňovat se tréninků a zápasů, a ně-

kteří uzavřeli svou fotbalovou kariéru. Některé odchody 
se uskutečnily až ke konci přestupového období a poté 
byl problém již sehnat adekvátní náhradu. Celý blok ama-
térské kopané na úrovních okresních přeborů, krajských 
a okresních soutěží je postižen nedostatkem hráčů. Přesto 
se nám podařilo tým částečně doplnit, i  když představy 
byly daleko větší, ale bohužel pracovní nároky a časové 
zaneprázdnění nám v pár případech udělaly čáru přes roz-
počet a hráči, s kterými jsme se dohodli, nakonec nemohli 
přijít. Kormidla týmu se koncem měsíce března ujal p. Ja-
roslav Gürtler. (Baník, Košice, Olomouc, repre.  Kuvajtu 
atd.)  Bohužel velmi krátká doba před zahájením soutěže 
nutila trenéra, aby se s týmem seznamoval za pochodu. 
Jak k tréninkům, tak k zápasům byl přístup p. Gürtlera pro-
fesionální. Tímto krokem jsme chtěli našim hráčům dopřát 
zkušenost seznámení se se špičkovým trenérem a s tré-
ninkovými jednotkami. Nikdo, ani ten největší optimista ale 
nemůže spoléhat, že tréninkové metody trenéra z hráčů 
našeho oddílu udělají během pár dnů, či týdnů špičkové 
hráče. Je to ale investice do budoucnosti. Tréninky pod 
tímto trenérem mají úplně jinou dimenzi, než na jakou byli 
hráči zvyklí. Sami hráči tyto tréninky kvitují a jen škoda, že 
pracovní a školní povinnosti hráčů brání častější účasti na 
trénincích. I s touto skutečností se musel nový trenér vy-
pořádat, jelikož toto je jeho první zkušenost s amatérskou 
kopanou. Skutečnost, že po podzimní části se v základu 
změnilo 6 hráčů, kladlo na celý tým a trenéra nemalou úlo-
hu, a to sehrávat se a vyhrávat. Bohužel neštěstí necho-
dí po horách, ale po lidech, a tak zranění několika hráčů 
v prvních kolech soutěže překopalo tým, a tým nehrál ani 
jednou v optimálním složení. Fanoušci musí mít trošku tr-
pělivosti. TJ Řepiště nejsou bohatým klubem, který by si 
za peníze koupil ihned adekvátní hráčskou náhradu, a ka-
ždý klub na této úrovni, který prochází nebo procházel  ge-
nerační obměnou kádru, měl pokles výkonnosti. Věříme, 
že klub zachová svou příslušnost ve frýdeckém okresním 
přeboru i pro příští rok, a že snaha všech členů oddílu ve 
vzorné reprezentaci klubu a obce bude plodná.

 Doposud výsledky jaro 2013: Řepiště-Lískovec B 4:2, 
Frýdlant B-Řepiště 2:2, Řepiště-Metylovice 2:1, Oldřicho-
vice-Řepiště 0:1, Václavovice-Řepiště 5:0, Smilovice B-
-Řepiště 2:1, Řepiště-Hukvaldy 0:5,  Písek-Řepiště  2:1, 
Ostravice-Řepiště 5:3

Na závěr bych chtěl poděkovat všem fanouškům naší 
kopané a dobrovolným činovníkům, kteří nám pomáhají 
realizovat domácí zápasy a bez kterých by kopaná v ob-
cích, již dávno zanikla.  Rovněž sponzorům, kteří i v ta-
kové době recese, naleznou nějakou částku a každý ví, 
že bez nich by klub nemohl existovat. Nicméně veliký dík 
patří rovněž vedení naší obce, které vychází naší TJ Řepi-
ště v mnoha případech vstříc.

Bližší informace týkající se oddílu kopané, dále ko-
mentáře trenérů k jednotlivým odehraným zápasům, od-
kazy na naše sponzory a spoustu informací i o ostatních 
sousedních oddílech, naleznete na našich nových interne-
tových stránkách  http://fotbal-repiste.cz/

S pozdravem  „Sportu zdar a fotbalu zvlášť“ 
za vedení TJ Řepiště  oddíl kopané  Jaroslav Jeřábek
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Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo 104 dětí zá-
jmové útvary v pobočce  v Řepištích. Kroužky probíhaly 
v několika prostorách - v základní a mateřské škole,  tě-
locvičně a dílně Osvětového domu.  Chceme touto ces-
tou poděkovat všem, kteří nám umožnili bezproblémový 
provoz. Jejich zásluhou totiž měly řepišťské děti možnost 
navštěvovat kroužky z různých oblastí: ANGLIČTINA, 
MAŽORETKY, TAEKWON-DO, SPORTOVKY, KERAMIKA, 
BADMINTON, DISKOTANEČKY.

Na příští školní rok  připravujeme opět zajímavou  na-
bídku kroužků.  Celá  nabídka na nový školní rok bude 
v měsíci září na webových stránkách  Domu dětí a mlá-
deže Vratimov. 

A co nabízíme?
•  angličtina 1. třída – příprava na výuku cizího jazyka 
•  angličtina 2. třída – příprava na výuku cizího jazyka
•  mažoretky ŽÍŽALKY 
•  klub rodičů – odpoledne plné her, říkadel, malování, 

soutěží
•  sportovky  – pro děti od 6 do 10 let, které rády sportují 

a vše je zajímá.
• badminton – pravidla hry, technika, turnaje
• disko tanečky – pro děti od 5-ti let
• ozdoby – různé techniky (korálky, quisling, …)
• badatel – děti, které mají přírodu, rádi poznávají, zkou-

mají a chtějí si sami vyzkoušet některé její  zákonitosti
• taekwon-do - dynamické, moderní, efektivní a oblíbe-

né korejské umění sebeobrany a bojového sportu

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

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

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
    Renáta Míčková

pedagog volného času
DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov
POBOČKA ŘEPIŠTĚ

Badmintonový turnaj pro děti

Upozornění majitelům nemovitosti 
– označení budov číslem popisným

Na badmintonovém turnaji v tě-
locvičně v Řepištích se v neděli 19. 
května sešlo 43 hráčů. Ti byli roz-
děleni na tři věkové a výkonnostní 
kategorie a hrály se čtyřhry. Každý 
hráč bez ohledu na pořadí si z tur-
naje odnesl drobnou cenu, kterou 
do turnaje věnovala Obec Řepiště 
a organizátor Dům dětí a mládeže 
Vratimov. 

Na pomyslnou bednu se probojovali:
Kategorie nejstarších a nejzkušenějších
1. místo      Denis Pikonský a Lukáš Havlas
2. místo      Radim Bedřich a Michal Dubský
3. místo      Adrián Velčovský a Šimon Gomola
Kategorie starších
1. místo     Jana Polachová a Petra Polachová
2. místo     Denis Rybář a Adama Górecki
3. místo     Ondra Kravčík a Matěj Kravčík

Kategorie mladších
1. místo     Jirka Koutný a Eliška Chalupecká
2. místo     Tereza Kubatá a Adéla Chalupecká
3. místo     Barča Štefková a Šárka Kuncová

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkuje-
me za jejich vytrvalost a sportovní výkon. Těšíme se 
opět na další turnaj! 

Za tým pořadatelů Marcela Grácová

Obec Řepiště vydává podle § 31a odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zně-
ní, vlastníkům budovy doklad o přidělení čísla popisného. 
Žádáme tímto vlastníky nemovitostí o označení budov ta-
bulkou s číslem popisným na viditelném místě.

 Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Akce klubu seniorů

19. 6. 2013       1/2 denní zájezd do Teplic n./Bečvou  
   - Zbrašovské aragonitové jeskyně. 
Odjezd z Rakovce v 6.45 hod. pak oběd u Šodka ve 
Vratimově

25. 7. 2013       Opékání párků v Rakovci  v 15 hodin.

Zahrádkáři, neváhejte!
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší 

– tráva se začne zelenat, ze země vykouknou první 
jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě zahrady 
tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také příjemné. Jak 
si však údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrát-
ko starost o ni nepřerostla přes hlavu? S tím mohou 
pomoci dvě služby, které občanům i firmám v regio-
nu své působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zeleně 
a prodej kompostu. 

Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům za-
hrad, kteří chtějí mít krásně udržovaný trávník. Pravidelné 
sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou otázku: Kam 
s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, sdílejí názor, že kom-
postér někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický do-
jem.  Také odvážet po každém sekání trávu do sběrného 
dvora může působit starosti. 

Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostra-
va už třetí sezónu poskytuje placenou službu, která spo-
čívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň 
a v  pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu. 
Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, 
aby se k uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch 
a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou 
objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich 
kromě posekané trávy může odkládat i další biologicky 
rozložitelné odpady, které vyprodukovala zahrada: nať 
ze zeleniny, spadané ovoce a na podzim shrabané listí. 
Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z ta-
líře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. Ty 

by totiž znemožnily další zpracování a využití svezeného 
zeleného odpadu.

OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde 
z ní vyrábí nové produkty: kompost a zeminový substrát. 
A právě možnost zakoupení těchto výrobků je druhou 
z nabízených služeb. Kompost poslouží zejména těm, kte-
ří potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, 
hotový zeminový substrát při vyrovnávání terénu, případ-
ně zakládání nové užitkové či okrasné zahrady. Oba vý-
robky jsou připraveny k prodeji přímo v kompostárně OZO 
v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší než 
cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším 
množství je oba výrobky možno zakoupit i ve vybraných 
sběrných dvorech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet 
sám, tomu OZO nabízí přepravu na místo určení. 

Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému maji-
teli radost a relaxaci!

Mgr. Vladimíra Karasová
tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.
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Jubilanti

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Duben  – Josef Vais

Květen – Miroslav Valas

Šárka Papadopulosová
Libuše Kuchařová
Václav Blahut
Drahomíra Hrabcová
Rudolf Klasa
Jana Kozová
Borislav Maljković
Marcela Marečková
Danuše Judasová

Stanislav Sacha
Věra Toflová
Václav Hrdý
Bohuslav Válek
Ivan Křístek
Dalibor Folta
Dorit Husníková
Vilemína Baláčová

Červenec

Jiřina Peterková
Václav Rodek
Petr Sojka
Ladislav Hrdlička
Radomíra Burdová
Miroslav Husník

Jiřina Matějová
Vladimír Smichovič
Hana Bőmerová
Božena Adamusová
Jan Suchanec

Srpen

Dne 20.7.2013 pořádá Café Bar 
v Řepištích soutěž o

„Nej…….guláš“
Přihlášky soutěžících do 20. 7. 2013 do 14.30 hodin 
v Café Baru nebo na tel.č. 605 265 605.
Podmínky soutěže:   3 litry guláše 
Soutěž začíná od 15.00 hodin, v 16.30 hod. vyhlášení 
vítězů.
Přijďte ochutnat různé druhy guláše za „lidové“ ceny.

Srdečně zve Dagmar Hrušková

Občanské sdružení „SLEZSKÝ VENKOV, o.s.“ Vás srdečně zve k návštěvě nově otevřeného

MUZEA SLEZSKÝ VENKOV V HOLASOVICÍCH.

Slezský venkov, o.s.
Holasovice 171, 747 74 Holasovice

Tel.:+420 608 880 559

Email: slezsky.venkov@seznam.cz

Otevírací doba
Období: leden - prosinec
pondělí - pátek  zavřeno
sobota - neděle    10:00 - 15:00
 
Zájemci se mohou nahlásit i telefonicky.
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 GARÁŽOVÁ VRATA,
 PLOTY - PLETIVA

ŽIVÉ PLOTY, 
OKRASNÉ DŘEVINY

GARÁŽOVÁ VRATA 
od 9.999,- Kč vč. DPH.  

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. 
Bezpečnostní doplňky, okénka, větrací mřížky, přídavné 

vstupní dveře ve vratech.
 Nezateplené i zateplené. Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinko-
vaná pletiva, svařované sítě (svařovaná pletiva), kované 
ploty, plotové panely ze svařovaných prutů, mobilní oplo-

cení, lesnická pletiva, chovatelská pletiva. Branky a brány.

Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% 
na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

Pěstujeme a prodáváme THUJE 
a další okrasné dřeviny

Stínící tkanina – stínovka
Rašlový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu vhodný 
ke snížení průsvitnosti i  průhlednosti na plot, na pergoly, 
kotce. Uplatnění má i v zahradě, také ve stavebnictví – 

vzdušné zastínění při pracech na fasádách.

Více informací na:      

www.KANCLIR.cz
PRODEJNA/KONTAKT:  

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 
Mitrovice, 724 00, Tel.: 722 550 000, 

732 650 203 
Doprava materiálu po celé 

ČR ZDARMA při nákupu nad 
7000,- Kč.

Truhlářství  
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru. 

Vestavěné skříně, kuchyně, 
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz
CHOVEJTE KŘEPELKY

více na 
www.krepelkajaponska.cz
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VÝROBA
- bytového textilu
-	 sedacích	vaků
- vybavení do postýlek
-	 kapsáře	za	postel
-	 přehozy,	deky
-	 závěsy
- patchwork
-	 a	jiné	textilní	doplňky	
	 na	zakázku

Volná Lucie
Slezská	95,	Řepiště	
(v	zahradnictví)
Tel.:	773	962	947
www.fler.cz/lucijanas
www.mimibazar.cz/lucijanas
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ZHODNOCENÍ PENĚZ DLE PROVĚŘENÝCH PRAVIDEL
Máte zájem si zajímavě zhodnotit své peníze až o 110% ročně? 

Nebo je necháte ležet v bance na běžném účtu a banka je použije pro svůj prospěch 
a vy z toho nemáte nic?

Mám pro Vás ověřené řešení:

Pořiďte si tvz. forexového robota s plným servisem (je to legální automatický soft-
ware s licencí), který obchoduje na forexu (mezinárodní finanční burza) 

Pro bližší informace mě kontaktujte: 

Ivana Dvořáčková 
603 775 662
email: ivana.dvorackova@email.cz
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Nástřik fasád 
Nátěry fasád, podhledů a střech.
Úspora času stříkáním AirLess 
systémem dokáže ušetřit minimálně 
40 % nákladů od cen jiných firem. 
Všechny práce provádíme pomocí 
žebříků, plošin a horolezecké techniky.

Čištění
zámkové
dlažby
Čištění
střech

Od mechů, plísní,
lišejníků a další.

Mytí fasád
Máte Váš dům zelený
nebo černý od plísní?
Provádíme odstranění plísní,
řas a mechů z fasád.

ZDARMA Vám uděláme vyměření a cenovou kalkulaci.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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Letní provoz 
Tělocvičny Řepiště 

 

V letním období červen až září jsme pro
Vás, sportovce, připravili  

snížení cen pronájmu tělocvičny.
( S výjimkou uzavření tělocvičny v době od 29.7.2013 do 11.8.2013)

Velká tělocvična z  280,-Kč na 220,- Kč/1 hod.

Badminton:  ze 160,-Kč na 120,- Kč/1 hod./kurt              
  
Badminton Vám nabízí aktivně a příjemně strávit volný čas.
K dispozici máme 3 kurty.

 Stolní tenis:       z 80,- Kč   na   60,-Kč/hod.                                                                          
         
Neváhejte a přijďte si k nám zahrát. Využijte volné kapacity. 
Jsme tu pro Vás do večerních hodin.
                      
Objednávky a informace                      V provozní době:            Po - Pá        15:00 - 22:00            
na      tel.č. 558 640 931,                                                                So - Ne        08:00 - 20:00 

           mob. 605 959 600                                                             Svátky 08:00 - 20:00                                                                                                                                                                                      

                                       Těšíme se na Vás
správci Tělocvičny Řepiště 

Pavla Polachová, Eduard Oslejšek 
  

Mírová 555, Řepiště 739 31 ,  t.č. 558 640 931, 605 959 600,
e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz 
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