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ZASTUPITELSTVO OBCE

758. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení 
pana Jaroslava Jeřábka a pana Rostislava Mojžíška 
a ověřovateli zápisu paní Marii Bednářovou a pana 
Jana Kukučku.

759. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 23. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2013 vč. Zprávy 

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2013,

5. Hospodaření obce,
6. Usnesení rady obce,
7. Stav přípravy a realizace investičních projektů,
8. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
9. Různé,
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro  

volební období 2014-2018,
11. Rozpočtové opatření č. 2/2014,
12. Závěr.

760. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 22. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne  16. 4. 2014.

761. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z finančního výboru ze dne 4. 6. 2014.

762. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Řepiště 
za rok 2013 včetně zjištěných chyb a nedostatků 
uvedených v  pří loze B zprávy, spočívajících 
v nesprávném zaúčtovaní dohadných položek, kdy 
došlo k podhodnocení krátkodobých pohledávek na 
účtu 388 a výnosů z přijatých transferů na účtu 672 
vykazovaných v účetních výkazech Příloha a Výkaz 
zisků a ztrát za rok 2013 a nemajících závažnost 
nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve 
znění pozdějších předpisů, a skutečnost, že výše 
uvedenými chybami a nedostatky nebyla obci Řepiště 
způsobena žádná škoda.

763. Zastupitelstvo obce Řepiště uzavírá Závěrečný účet 
obce Řepiště za rok 2013 včetně Zprávy o výsledcích 
přezkoumání hospodaření Obce Řepiště za rok 2013 
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 
s výhradami.

764. Zastupitelstvo obce Řepiště přijímá opatření potřebná 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle přílohy.

765. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje provedení 
přezkoumání hospodaření obce Řepiště za rok 2014 
auditorem, a  to na základě Smlouvy o vykonání 
přezkoumání hospodaření se společností OK-
AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246, Ostrava-Mariánské 
Hory, IČ: 47682833, za cenu 20.000,- Kč bez DPH, 
tj. 24.200,- Kč včetně DPH.

766. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce k 31. 5. 2014:

 Příjmy celkem 9.391.189,45 Kč (34,10%),
 Výdaje celkem 9.269.509,93 Kč (26,92%),
 Saldo (přebytek) 121.679,52 Kč.
767. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 

rozhodnutí rady obce v období duben 2014 až červen 
2014.

768. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu rekonstrukce zpevněných ploch před 
kostelem v Řepištích s předpokládanými projekčními 
náklady 1,1 mil. Kč i v případě nezískání dotace z POV 
MSK.

769. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc. č. PK 834/16 o výměře 233 m2 k. ú. a obec 
Řepiště, pod místní komunikací ul. Jižní, včetně 
všech součástí a příslušenství od prodávajících paní 
Markéty Madusiokové, bytem Na Příčnici 13/877, 
739 32 Vratimov a pana Jiřího Madusioka, bytem 
U společenského domu 3/1042, 739 32 Vratimov, za 
sjednanou kupní cenu 16.310,- Kč, vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci.

770. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. PK 834/19 o výměře 226 m2 k. ú. a obec 
Řepiště, pod místní komunikací ul. Jižní, včetně 
všech součástí a příslušenství od prodávající paní 
Soni Suchancové, bytem Jižní 86, 739 32 Řepiště, 
za sjednanou kupní cenu 15.820,- Kč, vč. úhrady 
nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy 
o koupi nemovité věci.

771. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku 
parc.č. 1576/3 o výměře 437 m2 k. ú. a obec Řepiště, 
pod místní komunikací ul. Na Obleskách, včetně 
všech součástí a příslušenství od prodávajících paní 
Jany Hořínkové a pana Miloslava Hořínka, oba bytem 
Na Obleskách 547, 739 32 Řepiště, za sjednanou 
kupní cenu 30.590,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

772. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
informace o  stavu jednání v  majetkoprávních 
záležitostech pozemků pod místními komunikacemi 
v obci.

773. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Řepiště – lokalita Z 26, prodloužení 
vodovodu“ na základě smlouvy o dílo a pověřuje 
starostu uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby 
s vítězným uchazečem za cenu v místě a čase 
obvyklou maximálně do výše schváleného rozpočtu 
obce.

774. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě mezi oprávněnými Obcí Řepiště, 

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, 
konaného dne 11. 6. 2014 v Osvětovém domě v Řepištích



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

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“.

775. 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 Kukučkovými, 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“.

776. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání Žádosti 
o aktualizaci textové i grafické části Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 
související s obcí Řepiště.

777. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o jednání soudu a návrhu na smírné řešení ve věci 
odstranění reklamovaných závad a vydání zádržného 
ve výši 1 mil. Kč s příslušenstvím za stavební práce 
„Tělocvična Řepiště“ a pověřuje starostu vést další 
jednání ve věci dohody se žalující stranou.

778. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
nepřidělení dotace z programu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 2014 na Ministerstvu pro místní 
rozvoj ČR na projekt „Dětské hřiště U mlýnku“.

779. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu dětského hřiště u mlýnku v omezeném 
rozsahu s náklady do 300 tis. Kč.

780. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí výsledky 
dotazníku ve věci objektů občanské vybavenosti 
v Řepištích.

781. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí podpory na projekt na snížení 
energetické náročnosti víceúčelové budovy v Řepišti 
č. p. 49 ve vyhlášené 59. výzvě OPŽP v prioritní ose 
2, oblast podpory 2.1 – zlepšení kvality ovzduší, 
podoblast podpory 2.1.1 – Snížení imisní zátěže ze 
zdrojů v objektech nenapojených na CZT, s názvem 
„Zlepšení tepelně technického stavu víceúčelového 
objektu Obce Řepiště, č.p. 49“, celkové náklady 
projektu 4,9 mil. Kč, požadovaná dotace 4,1 mil. Kč, 
vlastní zdroje 0,8 mil. Kč, realizace od října 2014 do 
30.dubna 2015.

782. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nepřidělení 
dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
2014 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na projekt 
„Obnova centrálního kříže v Řepištích“.

783. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu přípravy pro jednotlivé způsoby pohřbívání 
(kosterní hroby, urnová místa, kolumbárium, vsypová 
loučka) a částečnou opravu chodníků a centrálního 
kříže na hřbitově s náklady do výše schváleného 
rozpočtu obce.

784. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ukončení 
a výsledek závěrečné kontroly projektu Cyklostezka 
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov ze strany 
poskytovatele dotace ÚRR Moravskoslezsko.

785. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 5. 10. 2010, 
věřitel obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, 
Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, 
kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 
100.000,- Kč nově do 30. 9. 2014.

786. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 24. 3. 2011, 
věřitel obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, 
Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, 
kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 
500.000,- Kč nově do 30. 9. 2014. 

787. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 14. 11. 2011, 
věřitel obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, 
Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, 
kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 
500.000,- Kč nově do 30. 9. 2014. 

788. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 14. 4. 2012, 
věřitel obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, 
Radniční náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, 
kterým se mění sjednaná doba půjčky ve výši 
500.000,- Kč nově do 30. 9. 2014. 

789. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o realizaci projektu svazku obcí Region Slezská brána 
s názvem „Řepiště, Rozšíření parkoviště u mateřské 
školy v Řepištích“.

790. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR „Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území 
Ústeckého a Moravskoslezského kraje“ na projekt 
„Traktor pro údržbu majetku obce Řepiště“, celkové 
náklady 665.088,- Kč, požadovaná dotace 500.000,- 
Kč, realizace do 31. 12. 2014.

791. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zajištění 
financování projektu „Traktor pro údržbu majetku 
obce Řepiště“, předfinancování celkových nákladů 
ve výši 665.088,- Kč, spolufinancování nákladů 
projektu obcí Řepiště ve výši minimálně 165.088,- Kč, 
tj. 24,82 %.

792. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje v případě 
získání dotace na projekt „Traktor pro údržbu majetku 
obce Řepiště“ a nákupu stroje zřízení 1 pracovního 
místa strojníka na obci Řepiště na dobu minimálně 
3 let v souladu s podmínkami programu.

793. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
informace o stavu přípravy a realizace investičních 
projektů obce.

794. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činnosti svazku obcí Region Slezská brána.
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795. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
z činnosti MAS Region Slezská brána, z. s. p. o. 

796. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Řepiště předloženou 
pořizovatelem Magistrátem města Frýdku-Místku, 
odborem územního rozvoje a stavebního řádu, 
oddělením územního rozvoje, po jejím předchozím 
projednání.

797. Zastupitelstvo obce Řepiště na základě Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Řepiště rozhodlo 
nepořizovat změnu Územního plánu Řepiště.

798. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výpůjčku 
pozemku parc. č. 172/4 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, část o výměře 7 m2 , v k. ú. Řepiště, 
zapsaný na LV č. 1 pro k. ú. Řepiště, na základě 
vyhlášeného záměru zveřejněného dne 26. 5. 2014, 
za sjednaných podmínek, společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o., IČ: 64613895, se sídlem Na Hradbách 
1440/16, 702 00 Ostrava pro stavbu „Poskytování 
dopravních informací cestujícím – Řepiště“.

799. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje jednorázový 
příspěvek obce Řepiště jako partnera projektu 
na pokrytí nákladů technické realizace projektu 
meziobecní spolupráce SMO ČR realizovaném 
Sdružením obcí povodí Stonávky v rámci území ORP 
Frýdek-Místek ve výši 1,- Kč na občana. 

800. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
zahájení hospodářské činnosti obce v oboru činnosti 
Velkoobchod a maloobchod v provozovně Mírová 555 
od 1. 4. 2014 a vydání příslušného živnostenského 
oprávnění k podnikání.

801. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
schválení žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí realizaci projektu Separace 
bioodpadů v obci Řepiště, celkové náklady 825 tis. 
Kč, požadovaná dotace 717 tis. Kč, realizace do 
21. 10. 2014.

802. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
finančního daru ve výši 12.000,- Kč určený na 
obnovu stavby Libušín na Pustevnách zničené 
požárem prostřednictvím veřejné sbírky Valašského 
muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem 
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, 
IČ 00098604, č. ú. 107-6978880207/0100 a pověřuje 
starostu zajištěním převodu finančního daru na výše 
uvedený účet.

803. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje 11 členů 
zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.

804. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
informace k přípravě a konání akce „Dny obce 
Řepiště“ v termínu 20. - 22. 6. 2014.

805. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 2/2014 dle přílohy: zvýšení příjmů 
rozpočtu o 139.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 462.000,- Kč, krytím ztráty třídou financování – 
změnou stavu na bankovních účtech (rezervou) ve 
výši 301.000,- Kč, operace z peněžních účtů – zisk 
tělocvična (účtování doplňkové činnosti od 1. 4. 2014) 
ve výši 22.000,- Kč, které upravuje schválený 
rozpočet následovně:

 Příjmy celkem 27.681.000,- Kč,
 Výdaje celkem 34.896.000,- Kč,
 Financování 7.215.000,- Kč. 
806. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 

investiční projekty obce v  r. 2014, Změna č. 2, 
v celkové výši 17.183.000,- Kč dle přílohy.

807. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 24. zasedání zastupitelstva dne 10. 9. 2014 
v 17.00 hod.

Jaroslava Bezecná, DiS.
místostarostka

Infrastruktura 
školských zařízení  

v Regionu Slezská brána I.

Řepiště, Rozšíření 
parkoviště u mateřské školy

Svazek obcí Region Slezská brána získal v  r. 2013 
dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2013 na realizaci projektu 
s názvem „Infrastruktura školských zařízení v Regionu 
Slezská brána I.“. Konkrétně se jednalo o dva investiční 
projekty: v obci Řepiště - Rozšíření parkoviště u mateřské 
školy, a ve městě  Vratimov - Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště u DDM. Cílem projektu byla podpora rozšíření 
a modernizace infrastruktury u vybraných školských 
zařízení v Regionu Slezská brána s dopadem na možnosti 
rozšíření jejich využití pro další aktivity. Celkové náklady 
obou projektů dosáhly 1,8 mil. Kč, z toho finanční podpora 
Moravskoslezského kraje činila 0,5 mil. Kč. Oba projekty 
byly dokončeny do 30. 6. 2014.

V obci Řepiště byla v r. 2013 zrealizována přístavba 
mateřské školy. Obec musela v souvislosti s dalším 
novým oddělením MŠ mimo jiné řešit i nedostatečnou 
kapacitu parkovacích ploch v okolí MŠ. Projekt realizovaný 
v červnu 2014 řešil výstavbu dvou parkovišť s celkem 
15 parkovacími místy. Celkem 5 parkovacích míst (z toho 
1 pro osoby s tělesným postižením) je zrealizováno jako 
veřejné parkoviště z ul. Bratří Musálků. 10 parkovacích míst 
je umístěno v areálu MŠ a bude sloužit zaměstnancům 
MŠ a školní kuchyně. Celková plocha parkovišť je 324 m2. 
Stavbu zrealizovala společnost POHL cz, a.s., odštěpný 
závod Opava, která byla vybrána ve výběrovém řízení. 
V současné době se ještě dokončuje realizace přírodní 
zahrady MŠ (dotace z OP ŽP) a obnova celého oplocení 
MŠ. Po dokončení těchto projektů bude areál mateřské 
školy v Řepištích kompletně zrekonstruovaný a bude 
sloužit více jak 80 dětem ve třech odděleních a rovněž 
žákům základní školy.
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Rekonstrukce hřiště 
u DDM Vratimov

Česko-polsko-slovenská spolupráce Řepiště - Łękawica - Vavrečka

V měsíci květnu a červnu bylo u Domu dětí a mládeže 
ve Vratimově rekonstruováno hojně využívané víceúčelové 
hřiště, kdy jeho opotřebení po 10 letech užívání bylo 
značné a povrch byl již pro provoz nebezpečný. V rámci 
rekonstrukce hřiště o rozměrech  36 x 23 m došlo k výměně 
poškozeného povrchu hřiště za nový, kvalitativně lepší 
(umělý trávník od anglického výrobce), který by měl 
vydržet delší dobu než původní a byly provedeny nezbytné 
související terénní úpravy v bezprostřední blízkosti hrací 

plochy. Realizaci provedla firma SPORTOVNÍ PODLAHY 
ZLÍN s.r.o., vybrána ve výběrovém řízení. Pevně doufáme, 
že občané mají zájem, aby všem vydrželo hřiště funkční, 
hezké a  schopné bezpečnému provozu co nejdéle 
a přizpůsobí tomu i své chování a přístup ke společnému 
majetku.

Rostislav Kožušník, předseda 
Regionu Slezská brána

Na jaře letošního roku naše obec začala jednat 
o přeshraniční spolupráci s polskou obcí Łękawica 
z úpatí Malých Beskyd. Při vzájemné návštěvě vznikl 
nápad na možnou trojstrannou spolupráci ještě se 
slovenskou obcí Vavrečka z Oravy, která již 10 let 
spolupracuje s Łękawicou. Vzájemné poznávací 
návštěvy proběhly a proběhnou ve všech třech obcích, 
kdy se vedení obcí a jednotlivé spolky vzájemně 
poznávají a domlouvají si podmínky budoucího 

partnerství a spolupráce. Nejblíže pak proběhne setkání 
dne 23. 8. u nás v Řepištích na oslavě 90 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů. Společná trojstranná 
smlouva by měla být po schválení v zastupitelstvech 
obcí slavnostně podepsána v  listopadu v Polsku 
v Łękawici. 

Níže pár informací o našich partnerských obcích, více 
na jejich webových stránkách.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce
1. oficiální setkání zástupců obcí na Frýdecko-Místecku

Ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-
Místku se dne 29. května 2014 shromáždili zástupci 
22 obcí (z celkem 37 obcí) z území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Frýdku-Místku (dále SO 
ORP Frýdek-Místek). 

Shromáždění bylo svoláno díky projektu Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v  ČR 
v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností. Svaz měst a obcí ČR totiž zahájil v květnu 
2013 realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky 
pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. 
Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení 
sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a  tím 
získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich 
rozvoj. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, 
které budou spolupracovat v území na zajištění svých 
zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí 
odborné a administrativní zázemí ve všech územích 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dosud 
se jich zapojilo 186 z celkových 205 SO ORP v ČR). 
Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících 
starostů z daného území a metodické podpory ze strany 
Svazu, vytvářejí ucelené materiály za jednotlivá území. 
Ty mají být podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak 
řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb 
v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, 
jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit 

odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie 
či jiné služby apod. Je jen na zástupcích obcí, pro jaké 
z navrhovaných řešení se rozhodnou.

Na zmiňovaném 1. oficiálním setkání v SO ORP Frýdek-
Místek se starostové již rozhodli: v hlasování o společném 
volitelném tématu, které má být rozpracováno ve vznikající 
strategii pro dané území, zvolili přítomní zástupci obcí téma 
Podpora zaměstnanosti a podnikání. 

Jelikož území SO ORP Frýdek-Místek svým počtem 
obyvatel spadá rovněž do kategorie aglomerace, bylo 
odhlasováno i  druhé téma pro území aglomerace 
(definované jako totožné s územím SO ORP), a to téma 
Bezpečnost a prevence.

Naléhavost obou témat se projevila i při zpracování 
předběžných dotazníků o meziobecní spolupráci, které 
zástupci obcí vyplňovali v rámci projektu v měsících leden 
– duben 2014.

Nyní tedy realizační tým projektu pro SO ORP Frýdek-
Místek, fungující u smluvního partnera projektu Sdružení 
obcí povodí Stonávky, zpracovává na základě provedených 
analýz návrhovou část strategického dokumentu pro 
dané území, která bude po diskuzích s představiteli obcí 
předvedena ve finální podobě na jaře 2015. 

Projekt bude ukončen v červnu 2015 a díky jeho 
výsledkům by starostové měli získat pádné argumenty 
a tvrdá data pro další jednání se státní správou o financování 
meziobecní spolupráce. 

Realizační tým projektu
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9. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR MEDARDA 
VE VOLEJBALE SE OPRAVDU VYDAŘIL!

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŘEPIŠTĚ
VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014 SE USKUTEČNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŘEPIŠTĚ.

Letos se tento turnaj konal v sobotu 7. června. Už 
od rána byly velké přípravy a organizátoři byli zvědaví, 
kolik nakonec přijede družstev. Kolem 
10. hodiny už to bylo jasné, zavítalo 
k nám 11 smíšených družstev, některá 
byla pro nás už známá, ale přijely i nové 
tváře např. volejbalisté z Bašky.

Po společném nástupu a rozlosování 
do 2 skupin se začalo s velkým nadšením 
hrát. Ve skupinách se hrálo každý 
s každým, postoupili první za skupiny 
a druzí s třetími hráli do kříže.

Vítězové si zahráli semifinále a pak 
finále. Hra byla pro všechny náročná, 
protože výměny míčů byly mnohdy 
dlouhé, takže finále skončilo už za umělého osvětlení. 
Finále bylo velmi napínavé, protože družstvo Kutských 

koz chtělo znovu obhájit vítězství. Jak to tedy nakonec 
dopadlo?

Počasí nám přálo, medardovské 
počasí nebylo, a tak všem přišla vhod 
venkovní sprcha. Naše komise se 
postarala i  o občerstvení, po celou 
dobu hrála hudba, nálada všech byla 
bezvadná. Ceny byly připraveny pro 
všechna družstva.

Děkuji moc za výbornou přípravu 
i průběh turnaje naší komisi – p. místo-
starostce Jarce, Radkovi, Dájovi, Lucce 
a Nikolce a  také p. Dáši za výborné 
klobásky.

Těšíme se na jubilejní turnaj. Kdo ví, jaký bude?
Majka Bednářová

1. místo – Něcoveselého
2. místo – Kutské kozy

3. místo – Baška
4. místo – Michálkovice
5. – 6. místo – Pačanga, 

Staré páky
7. místo – Samoseto
8. místo – Eńońuńo
9. místo – Rumíci
10. místo – Ležáci

11. místo – Lískovec

Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo na červnovém 
zasedání ZO 11 členů zastupitelstva obce pro volební 
období 2014-2018.

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon 
č.  491/2001  Sb., o  volbách do zastupitelstev obcí 
a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby do zastupitelstva obce Řepiště proběhnou 
v pátek 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 
Volební místnost bude v Základní škole Řepiště, 
Mírová 56, Řepiště.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad (e-mail: obec@repiste.eu, 
tel. 558 671 925) a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi (tel.: 558 671 940) o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 

dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. 

Právo volit do zastupitelstev obcí má občan České 
republiky, který alespoň ve druhý den voleb (11. října 2014) 
dosáhl věku 18 let a je v obci přihlášen k trvalému pobytu 
a i  státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit 
do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

• alespoň ve druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhl 
věku nejméně 18 let a 

• je v den voleb v obci přihlášen k trvalému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské 
unie (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, 
Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. 
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí 
požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Obec Vavrečka
Vavrečka je malebná vesnička na severu Oravy, 

nacházející se pod Oravskou Magurou, nedaleko vodní 
nádrže Oravská Přehrada a Babí Hory. Její výhodná 
geografická poloha ji předurčuje za jedno z nejkrásnějších 
míst Slovenka. Nadmořská výška se zde pohybuje od 
603 m. n. m.

Nachází se zde množství chráněných a ohrožených 
druhů rostlin a živočichů. Celá tato oblast, v níž se vesnice 
nachází, je součástí CHKO (Chráněná krajinná oblast Horná 
Orava).

Nadmořská výška: 645 m. n. m 
Rozloha: 902 ha katastrálního území
Počet obyvatel: 1 423 www.vavrecka.sk

Gmina Lekawica
se nachází na úpatí krásného horského horském 

masivu Malých Beskyd kousek od Žywieckého jezera v 
nadmořské výšce 400 až 700 m nad mořem a na ploše 
42 km2. Do gminy patří: Łękawica, Okrajnik, Lysina, Kocierz 
Moszczanicki a Kocierz Rychwaldski. V současnosti má 
Łękawica téměř 4300 obyvatel. V obci se nachází kostel 
sv.Archanděla Michaela.   www.lekawica.com.pl
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INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU  
ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného 
státu - podat nejpozději do 8. října 2014 do 16.00 hodin. 
Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti 
musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, 
žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum 
narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu 
(adresa).

Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku 
nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce 
Řepiště nemůže!

Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a Českého 
statistického úřadu www.volby.cz.

Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky 
(dále jen „Senát“)ve 27 volebních obvodech vyhlásil 
prezident republiky svým rozhodnutím č. 112/2014 Sb. 
ze dne 20. června 2014.

Volby do Senátu se konají v obci Řepiště společně 
s volbami do zastupitelstev obci ve dvou dnech, v pátek 
10. října 2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 
11. října 2014 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební 
místnost bude v Základní škole Řepiště, Mírová 56, 
Řepiště.

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
V druhém kole může volit i občan České republiky, 
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let.

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním 
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby 
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen 
k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České 
republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo 
konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče 
ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, 
může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím 
do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, tam od 
okrskové volební komise obdrží úplnou sadu hlasovacích 
lístků. 

Konec lhůty pro doručení žádosti na Obecní úřad 
Řepiště v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče 
nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky je 
3. října 2014.

Konec lhůty pro osobní podání žádosti je dne 8. října 
2014 do 16:00 hodin.

V případě, že volič výslovně nepožádá, pouze 
o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu bude 
mu vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro 
první a druhý pro druhé kolo).

Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním 
a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. 
V této době bude voličský průkaz vydán nejpozději dne 
15. října 2014 do 16.00 hodin.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad (e-mail: obec@repiste.eu, 
tel. 558 671 925) a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi (tel.: 558 671 940) o to, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. 

DRUHÉ KOLO VOLEB
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, 

kde kandiduje, v prvním kole do Senátu, konaném 
ve dnech 10. a 11. října 2014, nadpoloviční většinu 
všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný 
z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb ve dnech 
17. a 18. října 2014, ve stejném čase jako při konání 
prvního kola voleb, tj. v pátek 17. října 2014 od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na 
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR a Českého 
statistického úřadu www.volby.cz.

AKCE KLUBU SENIORŮ 
Dne 10. 9. 2014 se koná celodenní zájezd 

na Slovensko - Ružomberok lanovkou na 
Malino Brdo, pak pěší pochod cca 1 hod. do 
skanzenu Vlkolinec. Z Vlkolince se zastavíme 

v Ružomberku, kde bude čas na prohlídku 
a občerstvení. Na vstupné a lanovku / malé 
občerstvení / si vyměňte cca 15 eur. Odjezd 

Rakovec 6.15 a Řepiště obec 6.30 hod. 

Dne 1. 10. 2014 bude půldenní zájezd 
do Polska - Český Těšín, tržiště v Polsku 
a na zpáteční cestě Chotěbuz - Rybí dům 
s prohlídkou a občerstvením. Odjezd ještě 

upřesníme.

Dne 23. 10. 2014  se opět setkáme na 
Bowlingu v Rakovci sraz 13.30 hod.

Těšíme se na Vaší účast.
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TĚŠTE SE NA 
„PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ“

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Čas letních prázdnin a dovolených má svou polovinu 
nezadržitelně za sebou. Zatímco mnozí si užívají 
zaslouženého volna, pro Svatomichaelské sboristy je 
to období intenzivní přípravy. Na podzim to totiž bude 
5 let, kdy sbor vznikl. Někomu toto půlkulaté výročí 
může připadat bezvýznamné, ale oni to vidí jinak. 
Vzpomínají, jak od původní myšlenky a nápadu procházeli 
počátečními nejistými začátky a jak se za relativně krátkou 
dobu vypracovali na současnou úroveň. Nesporně 
má na tom zásluhu odborné vedení sbormistryně 
Mgr. Hanky Kukučkové a nemalá podpora Obecního 
úřadu. Zanedbatelné nejsou ani ohlasy posluchačů po 
vystoupeních, ale také chuť a zájem členů sboru dělat něco 
užitečného pro veřejnost. Přestože se nemůžeme srovnávat 
s profesně zdatnými sbory, neskromně si myslíme, že 
nejsme ostudně špatní. Chceme to posluchačům předvést 
v sobotu 4. října 2014, kdy s dalšími šesti pozvanými 
pěveckými sbory hodláme uspořádat přehlídku sborového 
zpěvu pod názvem „PODZIMNÍ ZPÍVÁNÍ“. Repertoár 
bude určitě zajímavý, tak si nenechte ujít tuto příležitost. 
Bližší informace k programu bude na letácích do vašich 
schránek dodán dodatečně, ale už nyní vás srdečně 
zveme.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor, 
Lydie Čtveráčková

V neděli 29. 6. 2014 jsme v zasedací místnosti 
osvětového domu slavnostně přivítali Elišku Hrabcovou, 
Terezi i  Uhrovou, Václava Procházku, Alexandru 
Svobodovou, Kryštofa Kuboše a Tobiáše Janeckého. 
Součástí slavnostního odpoledne bylo malé vystoupení 
plné písniček a básniček, které předvedly děti z MŠ pod 
vedením paní učitelky Jany Nožičkové, hrou na klavír 
Vítání občánků doprovázela Tereza Nožičková. Slavnostní 
okamžiky zachytil fotoaparátem pan Ing. Peter Najman. 
Po slavnostním podpisu rodičů do pamětní knihy obce 
obdržely děti pamětní list, stříbrnou medaili se znamením 
zvěrokruhu, dárky vytvořené paní Lucii Volnou a maminky 
kytičku. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně 
strávené odpoledne a věříme, že zase brzy budeme moci 
přivítat další nové občánky.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

MÍSTNÍ KNIHOVNA 
ŘEPIŠTĚ INFORMUJE:

Výstava s názvem Hasiči v devadesátileté historii 
potrvá od 2. září do 10. října 2014.

Přístupná veřejnosti bude 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. 
Jste srdečně zváni.

Zábavné odpoledne v rámci Krmášových slavností se 
uskuteční v knihovně v sobotu 13. září od 16 do 18 hodin. 
Bude zaměřené tradičně pro děti od 6 do 12 let a soutěžit 
se bude s komisařem Vrťapkou. Děti si mohou na chvíli 
zahrát na detektivy a získat malou odměnu.

Za MK Řepiště Marika Zajíčková

OZNÁMENÍ 
TERMÍNU SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO  

A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu proběhne:

v pátek 19. září 2014 v době od 15 do 19 hodin
na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru 
mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo 

vlastníci objektů na území obce, kteří jsou zapojení 
do systému nakládání s odpady. Odpady vznikající 

z podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány 
a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.                                           

UPOZORNĚNÍ  
NA SPLATNOST POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKU ZE PSŮ

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a místního 
poplatku ze psů je do 30. 06. 2014. 

K 31. 7. 2014 dosud nezaplatilo poplatek za svoz 
komunálního odpadu 85 občanů a poplatek za psa 48 občanů.
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NAŠI DOROSTENCI OPĚT ZABODOVALI
V loňském roce družstvo dorostu SDH Řepiště vyhrálo 

okresní kolo v celoroční soutěži dorostu a postoupilo do 
krajského kola v Českém Těšíně, a to poprvé v historii 
sboru. Letos jsme si proto nemohli klást menší cíle, než své 
umístění obhájit. Podzimní příprava 
ročníku 2013/14 proběhla poctivě 
a naši dorostenci 19. října v závodu 
požárnické všestrannosti v Kozlovi-
cích zvítězili. Závěrečné kolo je čekalo 
10. května ve Frýdku-Místku. Vlivem 
mnoha okolností, z nichž některé 
jsme ovlivnit nemohli, umístili jsme se 
opět na příčce nejvyšší a tím pádem 
jsme mohli 15. června reprezentovat 
frýdeckomístecký okres na krajském 
kole v Novém Jičíně.

Zatímco loni jsme se na kraji více 
méně rozkoukávali a získávali první 
zkušenosti, letos jsme již věděli, do čeho jdeme, a chtěli 
jsme se umístit lépe než na nepopulární 4. příčce. Protože 
jsou naši mladší dorostenci velmi vytížení jinými soutěžemi, 
přibrali jsme do krajského kola dvě posily z Frýdku-Místku. 
V soutěžích dostali možnost předvést se všichni členové 
družstva. Jejich snaha byla vidět, za zmínku určitě stojí 
čas Pepíka Kukučky v disciplíně 100 m s překážkami –  
21, 25 s. Před poslední, královskou, disciplínou – požárním 
útokem jsme věděli, že máme šanci na 3. místo. Náš čas by 

ovšem musel být rychlejší než prozatím třetí čas Havířova. 
Věděli jsme, co chceme a věděli jsme, co musíme! Kluci 
do toho dali maximum a povedlo se - byli jsme zhruba 
o 3 vteřiny lepší. Náš cíl se stal skutečností – skončili jsme 

na 3. místě, tedy „na bedně“. 
Dorostenc i  dokáza l i  ne jen 

obhájit loňský postup do kraje, ale 
dokonce i  vylepšit své umístění. 
Pohár a medaile za 3. místo byly jistě 
sladkou odměnou, zvlášť když pro 
některé to byla poslední možnost, 
neboť příští rok už budou soutěžit 
za muže.

Chtěli bychom na tomto místě 
poděkovat dorostencům, jmeno-
vitě Sašovi Michenkovi, Adamovi 
Jungovi, Pepíkovi Kukučkovi, Tomáši 

Staniševskému, Honzovi Kusákovi, Rosťovi Vašíčkovi, 
Kubovi Lyčkovi, Honzovi Matějkovi a dvěma posilám 
z Frýdku-Místku Mirkovi Kačandymu a Petrovi Sušilovi, za 
reprezentaci jak našeho sboru, tak i celého okresu. Taky 
chceme poděkovat naší vedoucí mládeže Pavle Polachové 
za organizaci a administrativu.

Jaromír Adamus ml. a Jan Kukučka,
vedoucí dorostu SDH Řepiště



č. 123 www.REPISTE.eu

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V ŘEPIŠTÍCH
Letošní soutěž mladých hasičů, která se konala 

21. 6. 2014 v Řepištích se opravdu povedla. Za pěkného 
počasí k nám přijelo 44 družstev. Z toho letos poprvé tři 
družstva miníků - to jsou děti do šesti let. Děti byly moc 
šikovné. Na 3. místě  se umístilo družstvo z Hnojníku, na 
2. místě Petřvald a dort, který nám do soutěže věnovala 
paní V. Slaná si za 1. místo vybojovali děti z Lučiny.

V mladší kategorii to jsou děti  do 11 let se zúčastnilo 
naše družstvo „Sloníků“, které doplňují předškolní děti. 
Předvedli, že se nezaleknou problému a svůj útok pěkně 
dokončili.

Druhé družstvo „Rychlíci“ si dokázali vylepšit své 
časy na 14,75 s a umístili se s takto výborným časem na 
5. místě z 21. družstev. I ostatním družstvům se letos velmi 
dařilo. Na 3. místě s časem 14,28 s se umístil  Jistebník, 
na 2. místě s časem 14,22 Nová Ves a na 1. místě s časem 
13,19 s mladí hasiči z Lučiny.

Ve starší kategorii, to jsou děti do 15 let, se zúčastnilo 
20 družstev. Na třetím místě s časem 13,04 s se umístli 
Malenovice , na 2. místě s časem 12,79 Trojanovice a naše 
družstvo z Řepišť dokázalo, že útoky umí a s časem  12,30 
vybojovali jasné prvenství.

Děti byli odměněni za 1. až 3. místo poháry a medailemi 
a do 10. místa byli obdarováni věcnými cenami a sladkostmi.  
Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům za přispění 
darů do této soutěže a to Obecnímu úřadu Řepiště, firmě 
KES Vratimov, firmě Dante - p. Šadibol, potraviny Bednář 
Řepiště a Lašská pekárna Řepiště. 

Poděkování také patří TJ Řepiště za poskytnutí 
sportovní plochy pro mladé hasiče, které je důležité pro 
tuto soutěž. A pořadatelům, že se nám tato soutěž vydařila.

Vedoucí mládeže, Pavla Polachová

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
Závěr školního roku patřil hasičskému 

výletu v Horní Čeladné na chatě Dukla. 
Hned první den jsme děti rozdělili do tří 
skupin. Každá skupina si vymyslela  název 
a  namalovala vlajku. A tak vzniklo  družstvo  
Zaječáků, Kyblíků a Fefr Landu, kteří po 
celou dobu mezi sebou soutěžili. Během 
výletu jsme podnikli dva výšlapy. Zahráli 
bojovou hru o poklady a poslední den 
patřil olympijským  hrám. A jak to všechno 
dopadlo. Děti byli odměněni perníkovými 
medailemi kdy 1. místo patřilo Zaječákům, 

2. místo Fefr Landu a 3. místo 
Kyblíkům.

Z tohoto výletu máme opět   
všichni  spoustu úžasných 
zážitků, na které nikdy neza-
pomeneme.

Od září začínají pro stálé 
i nové členy schůzky mladých 
hasičů každý pátek od 17:00 
do 18:30.

Vedoucí mládeže, 
Pavla Polachová
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV
POBOČKA ŘEPIŠTĚ

nabízí ve školním roce 2014 / 2015  zájmové útvary

POZVÁNKA na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu 22. 9. (pondělí) – 25. 9. (pátek)

• kroužky dle platného rozvrhu viz. www.ddmvratimov.cz 
• možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků

TAEKWON –DO
Kare l  Hrad í lek ,  I rena 
Hradílková
pro č leny se ze leným 
páskem a výše
PONDĚLÍ – velká tělocvična 
16:30 – 17:50
Taekwon-do - dynamické, 
m o d e r n í ,  e f e k t i v n í 
a oblíbené korejské umění 
sebeobrany a bojového 
sportu.

Angličtina I.
Renáta Míčková 
1. třída ZŠ
ÚTERÝ – ZŠ 15:00 – 15:50
Zábavnou cestou uvedeme 
děti do základů cizího 
jazyka, hry, básničky, 
p ísn ičk y,  sestavování 
jednoduchých vět.

Angličtina  II.
Renáta Míčková 
2. třída ZŠ
ÚTERÝ – ZŠ 14:00 – 14:50
Příprava na výuku cizíhoho 
jazyka od 3. třídy ZŠ. 
Základní slovní zásoba, 
gramatika.
Badatel
Renáta Míčková
7 – 11 let
ČTVRTEK – ZŠ 14:00 – 
15:20
P r o  d ě t i ,  k te r é  r á d y 
poznávají, zkoumají a chtějí 
s i  v y zkoušet  něk te ré 
zákonitosti přírody.

Badminton II. - pokročilí
Marcela Grácová, Richard 
Klímek
stávající členové
ÚTERÝ – velká tělocvična 
14:00 – 14:50, 14:50 – 15:40

Badminton I. - začátečníci
Marcela Grácová, Richard 
Klímek
9 – 15 let – noví členové
ČTVRTEK – velká tělo-
cvična 14:00 – 14:50

Sportovky
Kristýna Čihánková 
1. – 3. třída ZŠ
STŘEDA – velká tělocvična 
15:30 – 16:20
Hry a soutěže pro rozvoj 
obra tnos t i ,  r ych los t i , 
vytrvalosti.

Mažoretky Žížalky
Veronika Sedmíková
5 – 10 let - stávající a noví 
členové
Č T V R T E K  –  v e l k á 
tělocvična 16:00 – 16:50

Mini Zumba
Veronika Čadanová, Jana 
Hrozková
6 – 15 let
STŘEDA – malá tělocvična 
16:00 – 16:50
P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t , 
zatančit si a  naučit se 
různé styly tanců, pod 
vedením akreditovaných 
instruktorek.

Zumba dospělí
Veronika Čadanová, Jana 
Hrozková
STŘEDA – malá tělocvična 
17:00 – 17:50
P ř i j ď t e  s e  p o b a v i t , 
zatančit si a  naučit se 
různé styly tanců, pod 
vedením akreditovaných 
instruktorek.

Všechny uvedené kroužky budou  probíhat v budově ZŠ 
a tělocvičně Řepiště.

Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 22. 9. 
do 25. 9. 2014.

Bližší informace a přihlášky od  1. 9. 2014 v kanceláři 
DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz

Jubilanti

Karel Morbicer

Hana Havířová

Yvetta Patrová

Věra Sedláčková

Marie Ševčíková

Václav Kubala

Marie Kostelná

Tomáš Jochec

Markéta Bolfová

Miroslav Ler

Petr Onderka

Miroslav Koza

Blanka Kukučková

Karel Baláč

Vladimír Hrdý

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

Září

Říjen

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Červen – Ladislav Kubačák

Červenec - Drahomír Musálek

Pavla Maljkovićová

Eva Čelinská

Marie Kubalová

Jaromír Hruška

Lubomír Rotrekl

Věra Škurková

Zdeňka Nytrová

Blažena Pavloková

Drahomír Pětronec

Jaroslava Drienovská

Oldřich Hrbáček

František Bednář

Karel Šodek
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Hledám zodpovědné 
brigádníky

na výpomoc do moštárny 
a pěstitelské pálenice.

Bližší informace na tel.:  
605 976 622   �   602 306 497

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.

Truhlářství 
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru. 

Vestavěné skříně, kuchyně, 
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz
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PÁLENICE VE FRÝDKU – MÍSTKU
se sídlem v bývalém SELIKU

(Pionýrů 839) v MÍSTKU

začne přijímat ovoce k výrobě destilátu a                        
vykupovat od 4. srpna 2014
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00 
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin. 

Za dovezených cca 10 kg jablek, 12 kg švestek 
nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr 
50% jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte 
jen 145,- Kč.

Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu
  140,-/ litr 50% alc 
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce  145,-/ litr 50% alc 

Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně, DPH a 
likvidace odpadu. 

Také nabízíme:  

možnost odběru destilátů stočených 
v lahvích ( + 10,- ) 
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) –
aktuální cena bude vždy oznámena.
zestaření destilátu ultrazvukem 

Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech: 
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700 

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
Pravidelný výtisk - MK ČR E 21021, Grafická úprava, sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter

Vážení spoluobčané, 

již po desáté Vás srdečně zveme na Krmášové slavnosti, které proběhnou v sobotu 13. září 2014 v okolí osvětového 
domu a hasičské zbrojnice.  Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení a různé atrakce pro děti i dospělé. Součástí 
slavností bude tradiční vyhlášení vítěze soutěže „Konečného kalíšek“ o nejlepší domácí pálenku.
Vyzýváme všechny zájemce, kteří se chtějí se svými výrobky pochlubit a srovnat je s ostatními, aby vzorek označený 
jménem, adresou a druhem pálenky doručili do 12. září do 12 hodin na obecní úřad. 
Chcete-li se přidat a máte-li zajímavý nápad jak krmáš zpestřit, kontaktujte přípravný výbor pod vedením pana Petra 
Najmana. 

Na setkání s Vámi se těší organizátoři.
Za místní sdružení ODS, Ing. Jarmila Jusková 

KRMÁŠ 2014



č. 123 www.REPISTE.eu

POZVÁNÍ

Program: 
prezentace historické
i soudobé hasičské a jiné techniky 

Představí se technika:
Sborů dobrovolných hasičů:
 Řepišť, Vratimova, Paskova, Sedlišť, Václavovic, Horních Datyň,
 Šenova, Kaňovic, Vojkovic 

Sborů profesionálních hasičů:
 HZS Moravskoslezského kraje, Správy železniční dopravní cesty

Dále také:
 Hasičského muzea, fa. Zahas, Klubů historických vozidel, 
 sdružení Armyland a Českého červeného kříže
 
Vystupovat budou:
 Mažoretky ZIK-ZAK, Kinologická organizace Šenov,
 Atletika TJ Válcovny plechu, Letecké modely Janša
 
                                 následuje 
                                 Večerní zábava a Ohňová show
 

na oslavy, u příležitosti

90. výročí založení SDH Řepiště
23. srpna 2014

Upozornění pro rodiče:
prosím vemte náhradní oblečení pro své ratolesti, z důvodu mokrých atrakcí

od 14.00 na travnaté ploše 
         u tělocvičny


