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ZASTUPITELSTVO OBCE

808. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení 
pana Jana Kukučku a pana Miroslava Lyčku a ově-
řovateli zápisu pana Rostislava Mojžíška a  pana 
Milana Laníka.

809. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 24. zasedání:

 1. Zahájení,
 2. Kontrola usnesení,
 3. Zpráva starosty za volební období 2010-2014,
 4. Zpráva fi nančního výboru,
 5. Zpráva kontrolního výboru,
 6. Zpráva o činnosti komisí,
 7. Hospodaření obce k 31. 8. 2014,
 8. Usnesení rady obce,
 9. Realizace investičních a neinvestičních projektů

  obce,
 10. Převody pozemků do majetku obce,
 11. Návrhy na pořízení změny Územního plánu

 Řepiště,
 12. Pronájem nebytových prostor,
 13. Region Slezská brána,
 14. MAS Slezská brána z.s.p.o.,
 15. Různé,
 16. Rozpočtové opatření č. 3/2014,
 17. Závěr.
810. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 

o kontrole plnění usnesení z 23. zasedání zastupitel-
stva obce ze dne  11. 6. 2014.

811. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
starosty za volební období 2010-2014.

812. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 9. 9. 2014.

813. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
fi nančního výboru.

814. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 3. 9. 2014.

815. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
kontrolního výboru.

816. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise.

817. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti sportovní a kulturní komise.

818. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospo-
daření obce k 31. 8. 2014:

 Příjmy celkem 17.586.415,45Kč (63,53%),
 Výdaje celkem 15.529.527,24Kč (44,50%),
 Saldo (přebytek)  2.056.888,21 Kč.
819. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhod-

nutí rady obce v období červen 2014 až září 2014.
820. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 

pozemku parc.č. 22/4 ostatní plocha o  výměře 
118 m2 k.ú. a  obec Řepiště, odděleného geome-
trickým  plánem č. 1077-50/2014, včetně všech 
součástí a příslušenství, od prodávající paní Martiny 

Matějové, bytem Nádražní 525, 739 21 Paskov, za 
sjednanou kupní cenu 3.540,- Kč, vč. úhrady nákla-
dů spojených s podáním návrhu na vklad do katas-
tru nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci.

821. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 
pozemku parc.č. 22/5 ostatní plocha o  výměře 
112 m2 k.ú. a obec Řepiště, odděleného geometric-
kým  plánem č. 1077-50/2014, včetně všech součástí 
a příslušenství, od prodávající paní Yvetty Patrové, 
bytem Vinohradská 404, 739 32 Řepiště, za sjed-
nanou kupní cenu 3.360,- Kč, vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi ne-
movité věci.

822. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 
pozemku parc.č. 22/6 ostatní plocha o  výměře 
237 m2 k.ú. a  obec Řepiště, odděleného geo-
metrickým  plánem č. 1077-50/2014, včetně 
všech součástí a  příslušenství, od prodávajícího 
pana Vítězslava Kubenky, bytem Zemědělská 
465, 739 32 Řepiště, za sjednanou kupní cenu 
7.110,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na základě 
kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

823. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
pozemku parc.č. 24/6 ostatní plocha o  výměře 
4 m2, k.ú. a obec Řepiště, odděleného geometrickým  
plánem č. 1077-50/2014, včetně všech součástí 
a příslušenství, od dárců pana Daniela Pieronkiewic-
ze a paní Šárky Pieronkiewiczové, oba bytem Selská 
479, 739 32 Řepiště, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, 
na základě darovací smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitým věcem.

824. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 
pozemků parc.č. PK 617/2 o  výměře 210 m2, 
parc.č. PK 632 o výměře 249 m2 a parc.č. 24/3 o vý-
měře 271 m2, vše k.ú. a obec Řepiště, včetně všech 
součástí a  příslušenství, od prodávajících pana 
Vítězslava Kubenky, bytem Zemědělská 465, 739 
32 Řepiště, paní Martiny Matějové, bytem Nádražní 
525, 739 21 Paskov a paní Yvetty Patrové, bytem Vi-
nohradská 404, 739 32 Řepiště, za sjednanou kupní 
cenu 28.150,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, 
na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

825. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
pozemku parc.č. 23/1 ostatní plocha o  výměře 
542 m2, k.ú. a obec Řepiště, včetně všech součástí 
a  příslušenství, od dárců pana Vítězslava Kuben-
ky, bytem Zemědělská 465, 739 32 Řepiště, paní 
Martiny Matějové, bytem Nádražní 525, 739 21 
Paskov a  paní Yvetty Patrové, bytem Vinohradská 
404, 739 32 Řepiště, vč. úhrady nákladů spojených 

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Řepiště,
konaného dne 10. 9. 2014 v Osvětovém domě v Řepištích



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, 
na základě darovací smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitým věcem.

826. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 
pozemků parc.č. 52 ostatní plocha o  výměře 
222 m2 a  par.č. 58/1 ostatní plocha o  výměře 
167 m2, vše k.ú. a  obec Řepiště, včetně všech 
součástí a  příslušenství, od prodávajícího pana 
Jiřího Polocha, bytem Oldřicha Stibora 31, 739 32 
Řepiště, za sjednanou kupní cenu 27.230,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s  podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí, na základě kupní 
smlouvy o koupi nemovité věci.

827. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace k  realizaci projektu „Řepiště – lokalita Z  26, 
prodloužení vodovodu“.

828. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí in-
formace o  stavu projektových a  přípravných prací 
a jednání v majetkoprávních záležitostech pozemků 
v souvislosti se záměrem vybudování splaškové ka-
nalizace a ČOV.

829. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu dále 
pokračovat v přípravě projektu, projekčních pracích 
a majetkoprávních jednáních v souvislosti se zámě-
rem vybudování splaškové kanalizace a ČOV, včet-
ně možnosti alternativního řešení varianty umístění 
ČOV.

830. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace k realizaci projektů: Realizace přírodní zahrady 
MŠ Řepiště a Oplocení MŠ Řepiště.

831. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci pro-
jektu Stavební úpravy uhelny na sklad v ZŠ Řepiště 
o nákladech do 60.000,- Kč. 

832. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dohodu 
o  narovnání Obce Řepiště s  JUDr. Evou Janíko-
vou, insolvenční správkyní dlužníka interdecor 
s.r.o., se sídlem Špálova 413/2, Ostrava, Přívoz, 
IČO 26790777 ve věci vypořádání sporných náro-
ků - zádržného za stavbu Tělocvična Řepiště ve výši 
1 milion Kč, která řeší snížení závazku obce Řepiště 
za společností interdecor na částku 500.000,- Kč, 
způsob jejího uvolnění a  ukončení záruky na dílo, 
a pověřuje starostu uzavřením této dohody.

833. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě  o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu Obce Řepiště č. D9/2014 s občanským sdružením 
(spolkem) Tělovýchovná jednota Řepiště na investiční 
akce ve výši 150.000,- Kč, kterým se prodlužuje pou-
žití poskytnuté dotace nově do 31.12.2015.

834. Zastupitelstvo obce Řepiště odkládá realizaci pro-
jektu dětského hřiště u mlýnku na rok 2015.

835. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi 
pozemku parc.č. 1409/27 orná půda o  výměře 
828 m2, k.ú. a  obec Řepiště odděleného geomet-
rickým  plánem č. 1076-63/2014 vyhotoveném dne 
23. 6. 2014, včetně všech součástí a příslušenství, 
od prodávajícího pana Ladislava Lajčoka, bytem 
Lipová 224, 739 32 Řepiště, za sjednanou kupní 
cenu 207.000,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, 
na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

836. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 6/163 
z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.9.2011, 
ve znění: 

 „Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení ná-
jemného v obecních bytech následovně:

- u bytů nových a  rekonstruovaných ze současných 
51,40 Kč/m2/měs. na 60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2012

- u nerekonstruovaného bytu v  č.p. 289 zůsta-
ne od 1.1.2012 současných 51,40 Kč/m2/měs., 
od 1.1.2013 se zvýší nájemné na 60,- Kč/m2/měs.,

- u ostatních bytů ze současných 28,- Kč/m2/měs. 
na 45,- Kč /m2/měs. od 1.1.2012 a  následně na 
60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2013,

 Po provedené rekonstrukci bytu se nájemné auto-
maticky zvýší na 60,- Kč/m2/měs. Nájemné se může 
na základě rozhodnutí obce každý rok zvyšovat 
o infl aci.“

 a nově jej nahrazuje usnesením:
 Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení ná-

jemného v obecních bytech následovně:
- u bytů nových a  rekonstruovaných ze současných 

51,40 Kč/m2/měs. na 60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2012
- u nerekonstruovaného bytu v  č.p. 289 zůstane od 

1.1.2012 současných 51,40 Kč/m2/měs., následně 
na 60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2013,

- u ostatních bytů ze současných 28,- Kč/m2/měs. na 
45,- Kč/m2/měs. od 1.1.2012.

 Po provedené rekonstrukci bytu se nájemné auto-
maticky zvýší na 60,- Kč/m2/měs. Nájemné se může 
na základě rozhodnutí obce každý rok zvyšovat 
o infl aci.

837. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje sjednocení 
nájemného v obecních bytech na ulici Vinohradská 
č.p. 289, 290 a 291 na 60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2015.

838. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí regist-
raci projektu na snížení energetické náročnosti více-
účelové budovy v Řepišti č.p. 49 s názvem „Zlepšení 
tepelně technického stavu víceúčelového objektu 
Obce Řepiště, č.p. 49“, CZ.1.02/2.1.00/14.26438, 
s  nutností doložit doklady potřebné pro vydání 
rozhodnutí do 6 měsíců od vydání registračního 
listu akce, tj. nejpozději do 15.2.2015, a  pověřuje 
starostu činit další kroky a  přípravné a  projekční 
práce nutné pro rozhodnutí zastupitelstva o realizaci 
či nerealizaci projektu.

839. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
přípravy na využití bývalého objektu hospody 
U Máně a pověřuje starostu činit další kroky nutné 
pro rozhodnutí zastupitelstva obce.

840. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
přípravy rozšířeného hřbitova v Řepištích na pohřbí-
vání.

841. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků parc.č. 48 o výměře 70 m2 zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 49 zahrada o výměře 1354 m2, 
vše k.ú. a obec Řepiště, včetně všech objektů, sou-
částí a  všech příslušenství, od prodávajícího pana 
Ing. Miroslava Lera, bytem Jižní 188, 739 32 Řepi-
ště, za sjednanou kupní cenu 430.200,- Kč, obec 
jako nabyvatel bude poplatníkem daně z  nabytí 
nemovitých věcí, o kterou bude ponížena sjednaná 
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cena zaplacena prodávajícímu, vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí, na základě kupní smlouvy o koupi ne-
movité věci.

842. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav realizace 
projektu Sadové úpravy místního hřbitova v Řepiš-
tích.

843. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Traktor pro údržbu majetku obce Řepiště“ 
na pořízení komunální techniky pro údržbu obce, 
schvaluje přijetí dotace z programu MMR ČR Pod-
pora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústec-
kého a Moravskoslezského kraje na projekt „Traktor 
pro údržbu majetku obce Řepiště“ a ukládá staros-
tovi doplnit požadované doklady, splnit příslušné 
podmínky a zrealizovat projekt.

844. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí in-
formace o  stavu  realizace projektu z  Operačního 
programu Životní prostředí „Separace bioodpadů 
v obci Řepiště“.

845. Zastupitelstvo obce Řepiště posoudilo předložené 
návrhy na pořízení změny Územního plánu Řepiště 
podané od 1. 6. 2013 do 30. 5. 2014 a rozhodlo ne-
pořizovat změnu Územního plánu Řepiště.

846. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem 
nebytových prostor na parc.č. 764/8 k.ú. a  obec 
Řepiště v budově Tělocvičny Řepiště č.p. 555 na ul. 
Mírové v Řepištích na základě vyhlášeného záměru 
zveřejněného dne 18.8.2014, termín pronájmu od 
1.10.2014 na dobu neurčitou za sjednaných podmí-
nek nájemci Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěv-
ková č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, 
který řeší větší rozsah pronájmu nebytových prostor.

847. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti svazku obcí Region Slezská brána.

848. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 3 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 31. 12. 2014.

849. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 3 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 31. 12. 2014. 

850. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 3 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 31. 12. 2014. 

851. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 3 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 31. 12. 2014. 

852. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o  realizaci projektu svazku obcí Region Slez-

ská brána s názvem „Řepiště, Rozšíření parkoviště 
u mateřské školy v Řepištích“.

853. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č. 1 
ke smlouvě o partnerství obce Řepiště se svazkem 
obcí Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, 
739 34 Šenov, při realizaci investičního projektu 
„Infrastruktura školských zařízení v Regionu Slezská 
brána I.“, jehož součástí je dílčí projekt „Řepiště, 
Rozšíření parkoviště u mateřské školy“, a to ve věci 
posunutí termínu vyúčtování projektu ve vztahu 
k partnerovi nově do 31.12.2014.

854. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti MAS Region Slezská brána, z.s.p.o. 

855. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vyhlášku 
č.1/2014, kterou se zrušuje OZV č. 3/2010, o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení povolené Minister-
stvem fi nancí podle jiného právního předpisu.

856. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zapojení obce 
Řepiště do systému bezplatné přepravy občanů ve 
věku 70 let a více ve veřejné dopravě v rámci zóny 
18, u dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.. s vy-
číslenou ztrátou 53.089,- Kč pro rok 2015.

857. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
Římskokatolické farnosti Vratimov na fi nanco-
vání mobiliáře v  kostele sv. Archanděla Michaela 
v Řepištích ve výši 50.000,- Kč na základě smlou-
vy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Řepiště 
č. D14/2014.

858. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účast obce 
Řepiště v  burzovním nákupu elektrické energie 
a plynu prostřednictvím Města Šenov dle stanove-
ných podmínek a pověřuje starostu připravit podkla-
dy a podepsat příslušné smlouvy.

859. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
fi nančního daru ve výši 2.000,- Kč určeného na 
zřízení BabyBoxu v  Havířově na základě darovací 
smlouvy se sdružením BabyBox pro odložené děti – 
STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 
10 – Hájek, IČ: 27006891, č.ú. 26116319/0800 a po-
věřuje starostu zajištěním převodu fi nančního daru 
na výše uvedený účet.

860. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání 
žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření pracov-
ních příležitostí VPP č. FMA-VN-13/2014, č. projek-
tu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 ze dne 21.3.2014, a to 
o 6 měsíců, nově do 30.3.2015.

861. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o  navázání 
spolupráce mezi obcí Řepiště a  obcí Lekawica 
(Polská republika) a pověřuje starostu uzavřít pod-
mínky a  rozsah spolupráce v dohodě o partnerství 
a tuto dohodu podepsat.

862. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o navázá-
ní spolupráce mezi obcí Řepiště a obcí Vavrečka 
(Slovenská republika) a pověřuje starostu uzavřít 
podmínky a rozsah spolupráce v dohodě o partner-
ství a tuto dohodu podepsat.

863. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informa-
ce k volbám do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 
10. a  11. října 2014 a  schvaluje na základě žádostí 
kandidujících subjektů jejich prezentaci na konání 
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dne otevřených dveří pro veřejnost v objektu bývalé 
hospody U Máně dne 25. září 2014 od 16.00 hod.

864. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 3/2014 dle přílohy: zvýšení příjmů 
rozpočtu o 2.130.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 707.000,- Kč, přebytek sníží ztrátu ve třídě fi nan-
cování – navýšením stavu na bankovních účtech 
o 1.423.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet 
následovně:

 Příjmy celkem 29.811.000,- Kč,
 Výdaje celkem 35.603.000,- Kč
 Financování   5.792.000,- Kč.
865. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 

investiční projekty obce v r. 2014, Změna č. 3, v cel-
kové výši 17.593.000,- Kč dle přílohy.

Jaroslava Bezecná, DiS.
místostarostka

Vážení občané, vážení zastupitelé, dovolte mi 
z  pozice starosty obce Vám předložit Zprávu o  čin-
nosti za volební období 2010 – 2014. Volby ve dnech 
10. - 11. října 2014 ukončí volební období 2010 - 2014. 
V tomto období pracovalo devítičlenné zastupitelstvo 

obce (7 mandátů Sdružení nezávislých Řepiště, 1 mandát 
ODS a 1 mandát KSČM) ve složení: pan Rostislav Kožuš-
ník (SNŘ) - starosta, paní Jaroslava Bezecná, DiS. (SNŘ) 
- místostarostka, pan Jan Kožušník (SNŘ), PaedDr. Marie 
Bednářová (SNŘ), pan Jaroslav Jeřábek (SNŘ), Mgr. Jan 
Kukučka (SNŘ), Ing. Miroslav Lyčka (SNŘ), pan Rostislav 
Mojžíšek (ODS) a pan Milan Laník (KSČM). Ve volebním 
období se uskutečnilo 24 zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo zřídilo dva výbory, a  to výbor fi -

nanční ve složení - Ing. Miroslav Lyčka (předseda), pan 
Jaroslav Jeřábek, pan Rostislav Mojžíšek, Ing. Tomáš 
Břeneka Ing. Tomáš Staníček - a výbor kontrolní ve složení 
- Mgr. Jan Kukučka (předseda), pan Milan Laník, 
Ing. Martin Kaloč, Ing. Hana Sklářová a Ing. Pavel Záruba. 
Uvedené výbory plnily úkoly stanovené zákonem o ob-
cích (kontrola hospodaření s majetkem a fi nančními pro-
středky obce, plnění usnesení zastupitelstva, dodržování 
právních předpisů obecním úřadem) a další úkoly, jimiž 
je pověřilo zastupitelstvo obce. Starosta obce ustanovil 
2 komise, které pracovaly ve složení:

• komise sociální a  pro občanské záležitosti – paní 
Jaroslava Bezecná, DiS. (předsedkyně), paní Alice 
Nespěšná, paní Zdeňka Vojtková, paní Anna Slon-
ková, paní Lydie Čtveráčková, Mgr. Pavla Zárubo-
vá, paní Marta Najmanová a paní Anna Holková,

• komise sportovní a  kulturní - PaedDr.Marie Bed-
nářová (předsedkyně), paní Jaroslava Bezecná, 
DiS., pan Radek Šrubař, pan Dalibor Musálek, pan 
Jan Kožušník, Ing. Pavel Záruba.

Komise sociální a pro občanské záležitosti organizo-
vala vítání občánků, pravidelné návštěvy jubilantů, pomoc 
starším občanům (příspěvky na odpad, rozvoz obědů, 
pečovatelská služba, návštěvy v domovech důchodců), 
fi nanční výpomoc rodinám s  více dětmi, přidělování 
obecních bytů.

Komise sportovní a  kulturní byla velmi aktivní a  or-
ganizovala mnoho kulturních, společenských a  spor-
tovních akcí (např. Dny obce, vyhlášení krajského 
kola soutěže Vesnice roku 2012, letní tábory pro děti, 
sportovní turnaje, akce pro děti a  mládež, akce pro 

seniory, koncerty, divadla, taneční pro dospělé, rozsvíce-
ní vánočního stromu).

Počet obyvatel obce se zvýšil od konce r. 2010 
z  1710 na 1826 obyvatel (nárůst o  116 obyvatel). 
V tomto období se narodilo 68 dětí. I díky novému územ-
nímu plánu obce (2010) pokračovala výstavba nových 
rodinných domů (zkolaudováno bylo celkem 33 nových  
RD). Dle zprávy o uplatňování Územního plánu obce po 
4 letech platnosti (z r. 2014) není potřeba provádět změnu 
územního plánu a  ani není potřeba dalšího rozšiřování 
ploch pro výstavbu RD (je vymezeno dostatečné množ-
ství ploch pro novou zástavbu).

Rozpočty obce byly v  tomto volebním období pře-
vážně přebytkové, kdy obec po velkých investičních 
projektech v letech 2008-2010 (Tělocvična, rekonstrukce 
MŠ a  ZŠ) šetřila fi nance na další plánované projekty. 
Navíc se dařilo v  obci rozumným hospodařením držet 
velmi dobrou fi nanční kondici a vytvářet dostatečně vel-
ké provozní saldo na obnovu majetku a další plánované 
investice (příprava splaškové kanalizace a  rekonstrukce 
objektů v  centru obce). Obec za 4 roky nahospodařila 
přebytek 20 mil. Kč. O tuto částku se navýšila rezerva 
obce na 65 mil. Kč. Přes tento stav obec za voleb-
ní období zrealizovala investiční projekty za více než 
35 mil. Kč. Přebytek hospodaření je způsoben také 
skutečností, že na tyto projekty se obci podařilo získat 
dotace z  různých zdrojů v  celkové výši 21 mil. Kč na 
celkem 20 projektů. Obec za volební období rovněž 
navýšila hodnotu svého majetku odkupem pozemků 
(pozemky pod místními komunikacemi, pozemky s před-
kupním právem apod.) a  dále koupí objektu bývalé 
restaurace U Máně do majetku obce. Z největších inves-
tičních projektů pak obec zrealizovala novou přístavbu 
3.oddělení mateřské školy, rozšířila hřbitov a  postavila  
cyklostezku Ostrava-Beskydy na katastru obce Řepiště. 
Provozní výdaje i přes vysoké odpisy školních budov po 
rekonstrukci se daří držet na přijatelné míře průměrně 
15 mil. Kč ročně. 

Z investičních projektů bych rád uvedl následující:
• výstavba 3. oddělení mateřské školky, realizace 

parkovišť u MŠ, realizace přírodní zahrady v MŠ,
 
• výstavba páteřní cyklostezky Ostrava-Beskydy na 

katastru obce, výstavba odpočívadla pro cyklotu-
risty u bývalého hotelu Balkán,

Zpráva o činnosti za volební období 2010-2014



č. 124 www.REPISTE.eu

• realizace rozšíření hřbitova včetně realizace no-
vých výsadeb,

 
• výstavba repliky větrného mlýnku a  turistického 

odpočívadla,
 
• projektová dokumentace pro územní řízení na vý-

stavbu splaškové kanalizace a čistírny odpadních 
vod pro centrální část obce,

 
• koupě pozemků a  budovy bývalé restaurace 

U Máně v centru obce pro potřeby obce,
 
• realizace travnatého hřiště u Domu zahrádkářů, koupě 

pozemku na rozšíření dětského hřiště v Rakovci,
 
• průběžné opravy místních komunikací a chodníků,
 
• nákup kompostérů pro potřeby občanů,
 
• zpracování územní studie ploch Za bytovkami 

a U domu zahrádkářů
 
• nátěr kostela a pořízení nových vstupních dveří.

V rámci neinvestičních aktivit se za volební období
podařilo:

 • zvýšit zájem občanů o život v obci, podporovat 
a  rozvíjet stávající a nové spolky, rozšířit nabídku 
volnočasových aktivit pro děti a  mládež (kroužky 
Domu dětí a mládeže, ZUŠ, keramika),

 • organizovat pro místní děti každoroční tábor 
Prázdniny v Řepištích,

• zajistit dostatek míst v mateřské škole,

• udržet vysoký standard školní výuky a  školních 
budov včetně vybavení školy,

 
• zavést terénní pečovatelskou službu pro seniory,
 
• udržet nadstandardní dopravní obslužnost obce,
 
• využívat rozvojový potenciál obce jako místa kva-

litního a dostupného bydlení,
 
• udržet venkovský charakter obce,
 
• navázat meziobecní spolupráci se zahraničními 

obcemi Lekawica (Pl) a Vavrečka (Sk),
 
• posílit a  rozvíjet regionální aktivity obce (Region 

Slezská brána, MAS Slezská brána z.s.p.o.),
 
• získat titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 

2012.

Z největších úkolů pro příští volební období 2014-2018 
je realizace výstavby splaškové kanalizace a  čistírny 
odpadních vod a  řešení podoby centra obce a  využití 
obecních budov včetně jejich postupných rekonstrukcí.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem za výbor-

nou spolupráci a  velkou podporu po celé volební 

období. Pevně věřím, že zachováte přízeň vedení 

obce a novému zastupitelstvu i po volbách. Přeji vám 

všem hodně zdraví a životního optimismu. 

Rostislav Kožušník, starosta

Zpráva o činnosti sociální komise za volební období 
2010-2014

Sociální komise celé čtyři roky pracovala ve složení 
Jaroslava Bezecná, předsedkyně, paní Alice Nespěšná, 
Lýdie Čtveráčková, Marta Najmanová, Pavla Zárubova, 
Zdeňka Vojtková, Anna Slonková, Anna Holková a schá-
zela se podle potřeby 2-3x ročně.

Náplní činnosti komise byly:
 • Návštěvy jubilantů, kterými jsou občané od 80 let, 

ročně je to cca 40 občanů, za čtyři roky jsme na-
vštívily 164 seniorů.

 • Sbírka šatstva pro Diecézní charitu Broumov. Díky 
manželům Najmanovým pořádáme již tradiční jarní 
a podzimní sbírku šatstva.

 • Před vánočními svátky navštěvujeme řepišťany 
v  domovech důchodců, a  to v  Komorní Lhotce 
a Brušperku.

 • Na konci každého roku přidělujeme fi nanční vý-
pomoci rodinám s více dětmi a  sociálně slabým 
rodinám ve výši 20 000,- Kč.

 • Další tradiční akcí je Vítání občánků. Pro každé 
miminko je připraven pamětní list, stříbrný dukát 
a hrací souprava v hodnotě 3000,- Kč, pro mamin-
ku kytička. Od roku 2011 jsme přivítaly 53 dětí.

 • Schvalujeme příspěvek na svoz komunálního od-
padu pro důchodce nad 75 let samostatně žijící 
v rodinném domě ve výši 500,- Kč.

Na závěr celé komisi děkuji za jejich čas, ochotu a elán 
pomáhat druhým lidem.

Jaroslava Bezecná, DiS.,
místostarostka
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Naše komise pracovala v tomto složení: p.místosta-
rostka Jaroslava Bezecná, Radek Šrubař, Dalibor Musá-
lek, Jan Kožušník, Pavel Záruba a při akcích pomáhali 
studenti Lucka, Nikola, Barbora, Míša, Eliška, Marek, 
Adam, Ondra a scházela se dle potřeby několikrát do 
roka.

V průběhu 4 let jsme pořádali mnoho akcí. Byly to 
akce periodické sportovní – Pohár Medarda ve volejbale, 
badmintonové turnaje, drakiády, běžky nebo pěšky, pu-
tovní pohár ve slalomu.

A v kulturním životě jsme také nezaháleli. Orga-
nizovali jsme různá divadelní představení, besedy. 
V rámci třídenních obecních slavností jsme u nás přivítali 
domácí a zahraniční folklorní skupiny, zajišťovali orga-
nizaci sobotní celodenní zábavy. Největším kulturním 
zážitkem byly Novoroční, Jarní a Letní koncerty Morav-
skoslezské Sinfonietty. 

V předvánočním čase jsme uspořádali dvakrát taneč-
ní pro začátečníky a pokročilé, o tuto neobvyklou akci byl 
opravdu velký zájem, a tak při závěrečné lekci byla naše 

Zpráva o činnosti sportovní a kulturní komise 
v letech 2010 – 2014

Finanční výbor pracoval v tomto složení: Tomáš 
Břenek, Jaroslav Jeřábek, Miroslav Lyčka, Rostislav 
Mojžíšek a Tomáš Staníček.

Finanční výbor obce Řepiště se sešel na svých jed-
náních v období leden 2011 až září 2014 celkem 19 x.

Na schůzkách byly projednávány zejména následu-
jící záležitosti :  

1. rozbory hospodaření obce za minulá období

2. návrhy rozpočtu obce Řepiště

3. celkem 74 žádosti o dotace z rozpočtu obce 

4. návrhy rozpočtového provizoria

5. rozbory hospodaření obce v období rozpočtové-
ho provizoria

6. rozbory hospodaření ZŠ a MŠ Řepiště, příspěv-
kové organizace

7. účetní závěrky a  zprávy auditora o výsledcích 
přezkoumání hospodaření obce Řepiště

8. závěrečné účty obce za dané roky

9. závěrečné účty a zprávy o přezkoumání hospo-
daření Regionu Slezská brána

nová tělocvična úplně plná. Při prvních tanečních nám k 
tanci hrála  Moravskoslezská Sinfonietta.

Vloni jsme poprvé adventní čas přivítali rozsvícením 
vánočního stromu před obecním úřadem, účast byla veli-
ká. Myslím si, že tato akce se stane tradicí.

Každoročně jsme organizovali Obecní ples a připra-
vovali jeho zdárný průběh.

Naše komise spolupracovala s  dalšími spolky: 
s tělovýchovnou jednotou a sborem dobrovolných hasičů 
při různých akcích.

Dovoluji si konstatovat, že naše komise měla velký 
podíl i na vítězství Vesnice roku v roce 2012.

V tomto období se nám podařilo mnohé, ale hlavně 
lidé z naší vesnice se začali aktivně zapojovat do kulturní-
ho a sportovního dění.

Chtěla bych moc poděkovat mojí komisi za vstříc-
nost, skvělé nápady, za jejich čas věnovaný občanům 
naší krásné vesnice.

PaedDr. Marie Bednářová, předsedkyně komise

ZPRÁVA  FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA 
OBCE ŘEPIŠTĚ

10. průběžně plnění rozpočtu obce Řepiště během 
daných roků

11. celkem 19 rozpočtových opatření

12. rozpočtový výhled do roku 2018

13. uložení volných fi nančních prostředků obce

14. nákupy státních spořících dluhopisů

15. návrh na prodej podílových listů Sporoinvestu

16. stavy pohledávek v jednotlivých letech a návrh 
na odepsání pohledávek z důvodů nedobytnosti 
a vysokých nákladů na jejich vymahatelnost

Všechny zápisy z těchto jednání byly vyhotoveny 
a  jsou uloženy jednak na Obecním úřadě a  dále také 
u předsedy fi nančního výboru.

Za práci a  čas strávený ve výboru za celé období 
patří mé poděkování všem jeho členům a  také panu 
starostovi a paní místostarostce.

Ing. Miroslav Lyčka, předseda fi nančního výboru
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Zpráva o činnosti kontrolního výboru za volební období 
2010 – 2014

KV se v uplynulém volebním období scházel dle po-
třeby, v průměru dvakrát do roka. Z každého jednání byl 
pořízen zápis, který obdrželi členové KV a obecní úřad. 
Na počátku nového roku byla také přednesena zpráva 
o činnosti za uplynulý rok. Vše je k nahlédnutí na OÚ.

KV pracoval v  tomto složení: Mgr. Jan Kukučka, 
Ing. Hana Sklářová, Ing. Martin Kaloč, Ing. Pavel Záruba 
a p. Milan Laník

Na programu jednání KV v uplynulém volebním ob-
dobí byly především tyto body:

1) Dodržování jednacího řádu obce
Jednotlivá jednání zastupitelstva obce byla řádně 

vyhlášena a svolána, přítomna byla nadpoloviční většina 
členů zastupitelstva.

Zápisy ze  zasedání zastupitelstva obce byly ulo-
ženy k nahlédnutí na obecním úřadě, nebyly proti nim 
vzneseny žádné připomínky, a  jsou proto považovány 
za schválené.

2) Plnění usnesení předešlých jednání zastupitelstva obce
Usnesení jsou průběžně plněna, aktuální stav sdělu-

je na zasedání ZO starosta obce.

3) Kontrola skládky
Nejčastější předmět kontrol. V průběhu let 2010-2014 

docházelo oproti předpokladu k  menší navážce. Byla 
zavezena 2. kazeta, u které se nyní čeká na její rekulti-

vaci, a v roce 2012 byla otevřena kazeta 3. Pravidelně na 
skládce probíhají kontroly i z ČIŽP a zdravotního ústavu 
Ostrava. Až na incident s nesprávným nahlášením kódu 
odpadu byly kontroly bez závad. Na podzim 2012 došlo 
k  zahoření skládky. Ložisko bylo zlikvidováno a  od té 
doby k  podobné události nedošlo. Celkově lze říci, že 
péče o skládku a okolí je na velmi vysoké úrovni.

4) Kontrola smluv – bez výhrad.

5) Kontrola stížností občanů – stížnosti byly řádně a v ter-
mínu vyřízeny.

6) Kontrola vyúčtovaných dotací, pokladních dokladů, 
faktur aj. – bez výhrad.

O všech těchto kontrolách je pořízen zápis a  byly 
projednány na zasedáních KV.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval členům kont-
rolního výboru za jejich pomoc, spolupráci a čas, jakož-
to i vedení obce, jmenovitě paní místostarostce Jarce 
Bezecné a panu starostovi Rosťovi Kožušníkovi za jejich 
spolupráci, vstřícnost, ochotu a pomoc, a  to nejen na 
poli kontrolním.

Mgr. Jan Kukučka,
předseda kontrolního výboru

Zpráva o činnosti svazku obcí Region Slezská brána 
2010 – 2014

Ve čtvrtek 2.10.2014 projednalo shromáždění 
starostů svazku obcí Region Slezská brána na svém 
posledním zasedání ve volebním období 2010-2014 
zprávu o činnosti za léta 2010 – 2014. Na počátku ob-
dobí měl svazek obcí 8 členů, od r. 2012 po přistoupení 
obce Sviadnov měl pak 9 členů. Jednalo se o následu-
jící obce a města: Kaňovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, 
Sviadnov, Šenov, Václavovice, Vratimov a Žabeň. Sídlo 
svazku obcí Region Slezská brána je na Městském 
úřadě v Šenově, Radniční 300. Volební období svazku 
obcí je dle stanov 2 roky. Zpráva je tedy za dvě volební 
období svazku obcí, 2010-2012 a 2012-2014.

První zasedání svazku obcí po komunálních vol-
bách v  r. 2010 bylo svoláno předsedou Rostislavem 
Kožušníkem, starostou obce Řepiště, do Šenova na 
den 25.11.2010. Na tomto zasedání byli představe-
ní nově zvolení starostové a  byly odvolány stávající 
orgány svazku obcí. Shromáždění starostů následně 
zvolilo nové orgány svazku obcí. Předsedou byl zvolen 
Rostislav Kožušník (starosta Řepišť) a  místopředse-
dou Ing. Antonín Ševčík (starosta Šenova). Hned na 

prvním zasedání schválili starostové přijetí dotace 
z  ROP Moravskoslezsko na největší projekt v  historii 
svazku obcí, Cyklostezska Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov, s náklady téměř 38 mil. Kč a dotací 
cca 34 mil. Kč. V r. 2012 proběhly v souladu se stano-
vami další volby orgánů svazku. Starostové potvrdili ve 
funkcích stávající vedení svazku obcí na další 2 roky, 
tedy do r. 2014 (komunální volby).

Svazek obcí pokračoval v  aktivitách obsažených 
v dokumentu „Strategický plán rozvoje měst a obcí Re-
gionu Slezská brána na léta 2007-2015“. Region se za-
měřil na společné projekty pro děti a mládež, projekty na 
podporu kvalitního bydlení v blízkosti velkých měst a na 
rozvoj cestovního ruchu (cyklotrasy, propagace, volno-
časové aktivity a služby). Největším projektem v tomto 
období byla realizace projektu Cyklostezky Ostrava-
-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov podpořený dotací 
z  ROP Moravskoslezsko a  na ni navazujících projektů 
doprovodné turistické infrastruktury. Další významný 
milník je rok 2013, kdy na území svazku obcí byla za-
ložena Místní akční skupina s  názvem MAS Slezská 
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brána, z.s.p.o. Tato aktivita má za cíl zapojit do rozvoje 
regionu kromě orgánů veřejné správy také neziskový 
sektor a podnikatele. Dalším cílem je příprava společné-
ho strategického rozvojového dokumentu území na léta 
2014 – 2020 a také následné zajištění fi nancování pro-
jektů na území MAS z prostředků EU metodou LEADER. 
Velmi důležitou úlohu v  činnosti svazku obcí a  jeho 
aktivitách má stabilní projektový manažer, kterým byl 
po celé 4 roky pan Miroslav Lysek. Díky projektovému 
manažerovi se podařilo zrealizovat většinu společných 
projektů a získat na ně dotace.

Rozpočty svazku obcí se podařilo za uplynulé ob-
dobí stabilizovat a  posílit. I přes obrovské investice 
nemá svazek obcí žádné dluhy vůči třetím osobám 
a po vyúčtování cyklostezky s obcemi nebude mít ani 
žádné závazky vůči svým členům. Stabilizace rozpo-
čtů se podařila i díky navýšení členského příspěvku 
v r. 2011 z 5,- Kč na 15,- Kč na obyvatele a rok. Velmi 
významnou úlohy v rozpočtech svazku obcí činily různé 
dotace, z  rozpočtu EU (ROP Moravskoslezsko), z  roz-
počtu Moravskoslezského kraje, dále se PRV Mze ČR 
(SZIF – dotace na MAS). Dalším zdrojem příjmů byly 
investiční a  neinvestiční příspěvky obcí na realizaci 
projektů RSB, kde největší byly v rámci projektu Cyklo-
stezky Ostrava-Beskydy od 5 obcí, na kterých se projekt 
realizoval. Celkově svazek obcí za 4 roky zrealizoval 
nebo zprostředkoval projekty za více než 45 mil. Kč. 
Dotace na tyto projekty činila skoro 40 mil. Kč.

Nyní přehledně uvádíme jednotlivé aktivity svazku 
obcí Region Slezská brána v letech 2010 – 2014:

1. Projekt vybudováni cyklostezky Ostrava 

 – Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov

Projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vra-
timov-Sviadnov“, reg. číslo CZ.1.10/1.1.00/09.00922, 
se realizoval v  letech 2011 – 2012. Realizací projektu 
byl vybudován 7.335 m dlouhý úsek cyklostezky Os-
trava-Beskydy č. 59 a byly propojeny již vybudované 
úseky páteřní cyklostezky Ostrava-Beskydy. Kromě 
zvýšení bezpečnosti cyklistů a  přímého cyklistického 
spojení Ostravy s  Beskydami projekt zvýšil turistický 
potenciál celého regionu a  Moravskoslezského kraje. 
Projekt realizoval svazek obcí Region Slezská brána 
společně s partnery: městy Vratimov a Paskov a obce-
mi Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Významným partnerem 
projektu byl státní podnik Povodí Odry, s.p.. Celkové 
náklady projektu byly 36,388 mil. Kč, v tom způsobilé 
náklady projektu byly 34,942 mil. Kč, dotace z  ROP 
32,304 mil. Kč, vlastní podíl žadatele 4,084 mil. Kč. 
Projekt byl podpořen dotací z  Regionálního operač-
ního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jednalo se 
o největší projekt svazku obcí Region Slezská brána 
v jeho historii. 

2. Projekty z Programu obnovy a rozvoje venkova 

 Moravskoslezského kraje

V rámci projektů Projektový manažer PM III až PM 
VII bylo získáno na dotacích reálně cca 1,6 mil. Kč. 

Kromě projektového managementu a  provozních ná-
kladů svazku obcí z nich byly fi nancovány především 
sportovní, vědomostní popř. výtvarné soutěže dětí, 
propagační materiály včetně knih a pracovní setkání za 
účelem řešení společných problémů celého regionu. 
Další aktivitou byla tvorba strategického plánu v rámci 
PM VI. Prostřednictvím projektů PM III až PM V v letech 
2011 - 2013 byla část prostředků věnována rovněž na 
podporu akcí pořádaných konkrétními obcemi. Z vy-
číslitelných projektu „PM“ údajů lze uvést, že sportov-
ních soutěží se zúčastnilo za čtyři sledované roky okolo 
2 000 dětí. Do vědomostních soutěží se aktivně 
zapojilo okolo 100 dětí, pasivně (tj. v roli diváků) se pak 
připojilo okolo dalších 800 přihlížejících a povzbuzují-
cích spolužáků. Dále proběhlo 12 pracovních setkání 
a  seminářů. Z vydávaných materiálů je možno zmínit 
především řadu šesti knih. 

V roce 2013 umožnil Moravskoslezský kraj realizo-
vat projekty na majetku obcí prostřednictvím svazku 
obcí. RSB požádal o dotaci na projekt „Infrastruktura 
školských zařízení v  Regionu Slezská brána I.“, který 
řešil dva investiční projekty, a to ve městě Vratimov 
a  v  obci Řepiště. Projekt rozšiřoval a  modernizoval 
infrastrukturu u 2 vybraných školských zařízení ve 
svazku obcí Region Slezská brána. Konkrétně bylo 
vybudováno 15 nových parkovacích míst u mateřské 
školy v obci Řepiště a bylo rekonstruováno 1 víceúče-
lové hřiště s umělým povrchem u Domu dětí a mláděže 
ve městě Vratimov o ploše 828 m2. Celkové skutečné 
uznatelné investiční náklady realizace projektu byly 
1.812.654,04 Kč, dotace z  Moravskoslezského kraje 
byla 500.000,- Kč. Zbylou část nákladů dofi nancovaly 
tyto 2 obce.

3. Projekty z Programu podpora turistických

 oblasti Moravskoslezského kraje

V rámci tohoto programu bylo zrealizováno v  re-
gionu Slezská brána celkem 16 projektů. Dva z  nich 
zastřešil přímo Region Slezská brána, zbylých 14 re-
alizovaly obce samostatně. Dotace na všechny však 
lze považovat za organizační úspěch svazků obcí, 
kterému se podařilo projednat s  Moravskoslezským 
krajem vypsání jednoho z  dotačních titulů Programu 
rozvoje turistických oblastí pro rok 2012 právě pro Re-
gion Slezská brána. Na tyto projekty byla získána cel-
ková dotace cca 5 000 000,- Kč, která představovala 
cca 70 % rozpočtových nákladů.

4. Založení místní akční skupiny „MAS Slezská

 brána z. s. p. o.“

Svazek obcí Region Slezská brána byl v roce 2012 
iniciátorem založení místní akční skupiny, která působí 
na stejném území. K založení došlo 20. září 2012 ve 
Sviadnově. Činnosti MAS se kromě obcí účastní také 
subjekty z podnikatelské a neziskové sféry. Širší zapo-
jení subjektů je jednou z rozhodujících odlišnosti MAS 
od svazků obcí, byť lze konstatovat, že obce a jejich 
zástupci jsou v MAS důležitými členy. MAS realizova-
la samostatně projekt „Strategie MAS Slezské brány“ 
(viz dále) a právě některé obce regiónu, formou půjčky 
zabezpečily jeho předfi nancování.
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Přehled všech projektů uvádí následující tabulka.

5. Projekt Strategie MAS Slezské brány

Uvedený projekt měl za hlavní cíl seznámit naší 
MAS se způsobem jejího fungování. Byl fi nancován 
z  „Programu rozvoje venkova, Opatření III. 4. 1. Zís-
kávání dovednosti, animace a  provádění“. Měl rozpo-
čet 500 000,- Kč, které byly ze 100 % dotovány. Dík 
tomuto projektu byly vytvořeny webové stránky místní 
akční skupiny, vydán propagační materiál, proběhly 
setkání s  veřejnosti (podnikateli a  neziskovými orga-
nizacemi) a  byly shromážděny informace pro tvorbu 
strategického plánu. Blíže o  tomto projektu i samotné 
MAS Slezská brána hovoří již uvedený propagační ma-
teriál, který je rovněž zveřejněn na webových stránkách 
www.masslezskabrana.cz.

6. Projekt Ekologické a environmentální výchovy

 v Regionu Slezská brána

V rámci mapování kulturních a  přírodních hodnot 
byl v průběhu roku 2014 zpracován odborníky z Ostrav-
ské univerzity text o  celkem 39 zajímavých přírodních 
lokalitách nacházejících se na území všech devíti obcí.  
Text je doplněn o bohatou fotografi ckou dokumentaci. 
Stane se podkladem pro vydání knihy, která bude záro-
veň stejně jako ostatní materiály v elektronické podobě 
zveřejněna na webových stránkách RSB i MAS. Zároveň 
na jeho základě zpracovávají vybraní učitele základních 
škol pracovní listy pro výuku ekologické problematiky. 
Ty by měly být využity jak pro 1., tak pro 2. stupeň výuky 
a měly by být takto výukovým materiálem pro všechny 
základní školy v regionu Slezská brána.

7. Jiné 

V rámci poznávání aktivit jednotlivých subjektů se 
snaží svazek obcí zapojit svou podporou i do jiných 

akcí, které na jeho území probíhají. Takovýmto způso-
bem se stal partnerem a podpořil zajímavý vědomostní 
projekt Základní školy v Sedlištích „Žijeme v Regionu 
Slezská brána“. Děti jednotlivých tříd, od 1. až po 
9. třídu této školy v něm měly za úkol představit jednu 
z vybraných obcí. Výsledné představení včetně výzdo-
by tříd i celé školy mohli shlédnout také starostové. 
Projekt byl zrealizován velmi zdařile.

Od r. 2014 podporuje svazek obcí v rámci svých 
kapacit projektového managementu také přípravu 
jednodušších žádostí o dotace, a  to buď jednotlivých 
obcí, nebo i jiných subjektů – především z oblasti ne-
ziskového sektoru. 

Tradiční dobrou spolupráci má RSB navázanou 
s Regionem Beskydy, jehož je také členem. Jde obvyk-
le o  spolupráci při přípravě a  vydávání propagačních 
materiálů, ve kterých je RSB v dostatečném rozsahu 
(textově i fotografi cky) zastoupen. K tomu se připojilo 
i prezentování některých zajímavých míst Regionu 
Slezská brána před návštěvníky z  Polska při jedné 
z  akcí pořádaných také pro polské partnery Regionu 
Beskydy. To může být do budoucna dobrým základ na-
vázání přeshraničních partnerských vztahů, které jsou 
podmínkou možnosti čerpání prostředků z operačního 
programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou re-
publikou a Polskem.

Závěrem bych rád jménem svým poděkoval všem 
kolegům starostkám a  starostům, paní účetní paní 
Mizerové, bývalé tajemnici paní Bezecné a  stávající-
mu tajemníkovi panu Stanečkovi, panu Lyskovi, pro-
jektovému manažerovi RSB, a  všem spolupracujícím 
subjektům za výbornou spolupráci v celém období 
2010-2014. Svazek obcí Region Slezská brána se stal 

P. č. Žadatel Název

1 Region Slezská 
brána

Turistický informační systém Regionu Slezská brána
2 Informační systém cyklostezky Ostrava Beskydy v úseku Vratimov-Sviadnov
3

Vratimov
Oprava cyklostezky v k. ú. Vratimov, včetně odpočinkových zón

4 Stanoviště pro cykloturisty v lese Důlňák
5 Šenov Šenov vítá turisty a představuje historii
6

Paskov
Informační systém „Zajímavosti z historie Paskova“

7 Odpočinková zóna u cyklostezky

8 Václavovice Rekonstrukce větrného mlýnku a odpočinková zóna pro turisty a cykloturisty

9
Řepiště

Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí
10 Odpočinkové místo pro cykloturisty u bývalého hotelu Balkán
11

Sedliště
Rekonstrukce a doplnění infrastruktury Bezručovy vyhlídky

12 Projektová dokumentace rozhledny Bezručovy vyhlídky
13

Žabeň
Rekonstrukce spojovací cesty od cyklotrasy k obecním komunikacím

14 Odpočinková zóna v obci Žabeň pro turisty a cykloturisty
15 Sviadnov Vybudování herních prvků pro turisty a cykloturisty u CSOB 
16 Kaňovice Vybudování a vybavení veřejného prostranství pro turisty a cykloturisty u obecního úřadu
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díky svým aktivitám součástí života zdejšího regionu 
a  jeho obyvatel. Navíc má velmi významnou úlohu 
v rozvoji regionu a koordinaci společných aktivit. Do bu-
doucích let bude velmi nutná úzká spolupráce s místní 
akční skupinou, díky které by mohl region realizovat 
další aktivity a dostat se k dalším fi nančním zdrojům. 
Fungování MAS bude však nutné profesionalizovat.

V Řepištích dne 2.10.2014
Zprávu připravili Ing. Miroslav Lysek, projektový 

manažer RSB a Rostislav Kožušník, předseda svazku 
obcí Region Slezská brána

„Ani jsem nevěděla, jací 
jsou tady dobří lidé…“

 aneb prázdniny 
v Řepištích 

Naše děti se každoročně těší na super prázd-
niny, které mohou prožít díky třítýdennímu pří-
městskému táboru, pořádanému naší obcí. Je pro 
ně připraven zajímavý program - sportovní hry, 
soutěže, kino, jízda na koních, karneval, opékání 
párků. Všichni zúčastnění mají příležitost lépe se 
poznat mezi sebou navzájem – děti předškolního 
věku, školáci i studenti. 

Nejen pro děti, ale i pro nás rodiče je to důkaz 
toho, že naše obec se pro nás snaží dělat maxi-
mum. Není jednoduché zajistit dětem o  prázd-
ninách program na 8 týdnů, když jsou rodiče 
zaměstnaní a příměstský tábor nám v tom hodně 
pomáhá. 

Děkujeme proto všem vedoucím – paní mís-
tostarostce Jarce Bezecné, paní Majce Bednářo-
vé, Lucce a Barborce Bezecným, Adamovi Jung-
ovi, Markovi Minárovi, Nikole Mindekové, Ondrovi 
Jeřábkovi a  Elišce Peškové  za jejich obětavost 
a těšíme se na Prázdniny 2015!

JK

Už jsou tady zprávičky, 
z naší krásné školičky!

Nový školní rok 2014/2015 je již v plném proudu.
Provoz v MŠ začal již 11. 8. 2014.

Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se v mi-
nulém školním roce zapojovali do dění v MŠ, pomáhali 
při společných akcích, za jejich fi nanční či materiální 
podporu a těšíme se na spolupráci i v letošním školním 
roce, který začal 1. 9. 2014. V současné době navštěvuje 
MŠ 80 dětí.

I tento školní rok bude naplněn mnoha akcemi. Mezi 
naše tradiční akce patří plavání, podzimní a  jarní tvo-
ření s  rodiči, lyžařský kurz na Bílé, oslavy Dne matek, 
rozloučení s předškoláky, návštěvy knihovny, divadelní 
představení, výlety s rodiči, spolupráce s hasiči, policií. 
Ve spolupráci se ZŠ se zapojíme do příprav vánočního 
jarmarku s rozsvěcováním stromečku.

Již v září děti třídy Beruška navštívily ZOO v Ostravě 
a Frýdecký zámek. Mateřskou školu navštívilo divadél-
ko, aby se mohly kulturně obohatit i nejmenší děti, které 
by ještě nezvládly přesuny mimo svou třídu i  školku. 
V říjnu zhlédneme nový program Michala Nesvadby 
z Kouzelné školky, kterého děti zbožňují.

Díky fi nanční podpoře formou dotace z  roz-

počtu Moravskoslezského kraje z programu „Pří-

spěvky na ozdravné pobyty“ jede 28 dětí v době od 

6.10. - 19. 10. 2014 na ozdravný pobyt do Trojanovic. 

Těšíme se na krásnou přírodu kolem hotelu Gurmán. 

Pro děti je připraven zajímavý program, takže dou-

fáme, že děti zvládnou delší 

odloučení od rodičů. 
Jistě jste si mnozí všimli, 

že nová zahrada je již skoro 
hotová. Těšíme se na jaro, kdy budeme začínat s  ob-
jevováním všeho, co nám nabízí. Chtěli bychom být 
zdravou školkou s ekologickým myšlením. Máme před 
sebou hodně práce, ale již nyní prakticky naplňujeme 
cíle environmentální výchovy takto:

• studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plá-
nujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody, jako 
jsou výlet za zvířátky do lesa, do ZOO, koncem 
října se zúčastníme zamykání lesa v Bludovicích,

• maximálně se snažíme využívat odpadový materiál 
pro pracovní i výtvarnou výchovu,

• dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídel-
níček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce 
a zeleniny, dostatek tekutin po celý den, 

• pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, poví-
dáme si o tématech, provádíme pokusy a  jejich 
závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, 

• děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem,  
• pomáháme zvířátkům v zimě, v zahradě máme 

ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení,
• pořádáme školu v přírodě,
• vedeme děti k toleranci a chápání daných norem 

a pravidel, 
• snažíme se vštěpovat morální pravidla a jejich do-

držování,
• prožíváme všemi smysly – prožitkové učení,
• využíváme nahodile vzniklých situací k činnostem 

a učení – situační učení,
• upravujeme interiér MŠ – úklid, výzdoba – přede-

vším dětskými pracemi, výstavky, květiny,
• zařazujeme výukové ekoprojekty,
• šetříme vodou, vedeme k zodpovědnosti za sebe 

i ostatní,
• neplýtváme vodou,
• nesvítíme zbytečně,
• šetříme tepelnou energii – využíváním termoregu-

látorů u topných těles, pravidelné větráme,
• vedeme děti k chápání souvislostí a vzájemné pro-

pojenosti – člověk, zvířata, rostliny,
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• rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou a lidmi,
• vedeme děti k chápání skutečnosti, že i  jedinec 

může přírodě pomoci,
• využíváme knih, časopisů, encyklopedií, obrazo-

vého materiálu, DVD, internetu, atd.
• podporujeme zdravé stravování, seznamujeme 

se zvyky našich prababiček – např. sušení křížal, 
čajové dýchánky – vaření čaje z  bylinek, ovoce, 
koření a jablečných slupek, 

• zajišťujeme pitný režim,
• ekologické aktivity vycházející z cílů a obsahu vý-

chovného programu,
• spolupracujeme s rodiči dětí, pořádáme společné 

„tvořivé dílny“ v MŠ,
• přispíváme do Zpravodaje obce – prezentujeme 

práci mateřské školy,
• zajišťujeme předplavecký výcvik a lyžařský kurz

V tomto školním roce budeme děti blíže seznamovat 
se základními podmínkami života. I malé dítě by mělo vě-
dět, že každý živý organismus (rostlina, živočich) nemůže 
existovat bez sluneční energie, vzduchu, půdy a vody. 

Postupně děti provedeme čtyřmi královstvími (království 
slunce, vzduchu, vody, půdy).

Také bychom si rádi zvali pravidelně do MŠ lektory 
z oblasti EVVO, kteří by nejen dětem předávali své zku-
šenosti, ornitology, sokolníky, zahradnice, včelaři, lékaře, 
záchranáře.

Nadále se budeme snažit o zajištění celkového 
podnětného prostředí v naší MŠ, příjemné a  láskyplné 
atmosféry s důrazem na význam zdraví, zdravého život-
ního stylu, ohleduplnosti, tolerance, rozvoje komunikace 
a vycházet maximálně vstříc rodičům při řešení případ-
ných individuálních problémů s jejich dětmi. Podporovat 
se v tvořivé a klidné atmosféře a formovat si kladné lidské 
vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skrom-
nost, sebeúctu, sebedůvěru, lásku k druhému.

Rodičům přeji v tomto školním roce mnoho úspěchů, 
zdraví a radosti ze svých dětí, dětem pěkné chvíle prožité 
v mateřské škole.

Jana Nožičková

Motto: „Láska k rodnému místu je poutem nejmocnějším!“

V neděli 5. října se v prostorách u tělocvičny konala již 
tradiční drakiáda. Letos jsme se těšili opravdu z velkého 
množství draků,různých tvarů,barev a také mnoho z nich 
byly domácí výroby.Větřík si s námi sice trochu zahrával,
ale některým se podařilo dostat draka do skoro neviditel-
né výšky.Naše sportovní a kulturní komise měla nelehký 
úkol,vybrat 2 nejhezčí ručně vyrobené draky – tvz.Hezouny.

V mladší kategorii to zvítězil drak ve tvaru pyramidy 
a  ve starší kategorii drak – indián. Děti,vítězných draků 
dostaly odměny,hry a všichni si mohli zamlsat sladkostí 
a zmrzlinou,kterou dostali v Kafé baru.

K nedělní pohodě nám svítilo sluníčko a hrála příjemná 
hudba!

Děkuji moc všem z naší komise za organizaci a všem 
za účast!

Těšíme se zase za rok!

Za sportovní a kulturní komisi napsala:
Majka Bednářová

Drakiáda v ŘepištíchCesta k moři (minipovídka)

Je poslední máj roku 2009. Neděle je sváteční den 
a květnové slunce dovede dělat zázraky, zvláště když vy-
svitne mezi četnými kumuly mraků v pozdním odpoledni 
po několika zamračených, propršených dnech. 

Jedu na svém jízdním kole ze sedlišťského lesa 
a v protisměru potkávám stejně vybavený manželský pár 
svých sousedů. Vesele se zdravíme a soused po pozdra-
vu prohodí: „Ani jsem tě nepoznal.“ Neúprosný fyzikální 
zákon platný pro pohyb dvou hmotných bodů v opačných 
směrech nás v okamžiku dostal do takové vzdálenosti, že 
už mu nevysvětlím, že ten starý muž, kterého potkal, je 
jenom maska, která vůbec nebrání mladým vzpomínkám.

Už jste si ji někdy pokusili vybavit svou nejranější 
vzpomínku, kdy jste poprvé začali vnímat tento svět? Já 
jsem si ji uvědomil, když jsem zastavil u Nového Lesa. 
V jižním směru se mi otevřel úchvatný pohled na mořskou 
hladinu mnohohektarového lánu kvetoucího dlouhovla-
sého ječmene, kterou vzdouval čerstvý vítr, ve kterém si 
hrály nízko létající vlaštovky. Pohled hodný štětce Ajva-
zovského. Probleskující slunce dokreslilo úchvatný obraz 
vlnící se hladiny ječmenného lánu a  jeho nepopsatelná 
vůně zvýrazněná nedávným deštěm se najednou smísila 
se sladkou opojnou vůní. Zvedám svůj pohled a  vidím 
rozkvetlý akát. Najednou jsem si vzpomněl: „Mám dva 
nebo tři roky, hrajeme si se svým vrstevníkem u rodného 
domku v Řepištích a kolem voní rozkvetlé akáty.“

Byla to velmi šťastná chvíle, která vystoupila z moře 
a moře vzpomínek a stála za to, i kdyby to byl poslední 
máj mého života. 

Miroslav Ler
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Separace bioodpadů v obci Řepiště - CZ.1.02/4.1.00/13.20416

V rámci projektu „Separace bioodpadů v obci Řepiště“ nám bylo dodáno v měsíci září 242 ks kompo-
stérů určených pro zapůjčení pro domácnosti o objemu 900 l a 10 ks kompostérů pro odpad z veřejné zeleně 
(komunitní kompostování) o objemu 2.000 l pro umístní k veřejným budovám. 

Kompostéry budeme občanům vydávat na prostranství před restaurací 

„U Máně“ ve dnech 27.10., 29.10., 3.11., 5.11., 10.11. a 12.11. 2014 v době od 15.00 hodin 

do 18.00 hodin nebo po telefonické domluvě na tel.č. 558 671 925.

KOMPOST U VÁS NA ZAHRADĚ

Čtyřicet procent odpadů v každé domácnosti tvoří 
takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně, posekaná tráva, 
větve, čajové pytlíky či listí. Je ale škoda, že většina 
končí v popelnicích. Bioodpad lze totiž zkompostovat 
na velmi kvalitní hnojivo. Získáte tak výživu pro zahrádku 
či balkonové truhlíky a navíc pomůžete snížit množství 
odpadů, které míří do spaloven a na skládky. 

Základní pravidla kompostování v kompostérech

1. Kompostér umístíme v polostínu tak, aby byl 
pohodlně dostupný za každého počasí.

2. Zajistíme kontakt kompostu s půdou pod ním, 
aby k němu měly přístup i půdní organismy.

3. Pokud vkládáme do kompostéru hrubý materiál, 
je vhodné ho nadrtit.

4. Je vhodné střídat vrstvy hutného a jemného ma-
teriálu s hrubším vzdušným materiálem (větvičky, 
suché rostliny, slámu aj.)

5. Pro urychlení dalšího kompostování je vhodné 
vrátit zpět malou část kompostu, díky němuž se 
bakterie rychleji rozmnoží.

Co patří a nepatří do kompostéru?

ANO
- zbytky ovoce, zeleniny a květin
- zbytky pečiva, skořápky z vajíček
- čajové sáčky, káva
- tráva, listí, stonky, drobnější větve
- znečištěný papír, papírové kapesníky, ubrousky

- trus býložravých domácích zvířat (králici, slepice)
- kousky dřeva, mech

NE
- zbytky masa, vařených jídel, kosti
- popel
- čisticí prostředky, chemikálie, barvy, ředidla, léky atd.
- sáčky od vysavačů, obchodní letáky na lesklém 

tuhém papíře
- vytrvalé plevele s kořeny (pampeliška, pýr), od-

kvetlý plevel se semeny
- plast, sklo, porcelán

Fáze kompostování

• Fáze rozkladu

V této fázi trvající asi 3 až 4 týdny dochází k nárůstu 
teploty kompostu na 50-70 °C. Činnosti bakterií a hub 
dochází nejdříve k rozkladu snadno rozložitelných látek, 
jako jsou: cukry, škroby, bílkoviny a dále pokračuje roz-
klad hůře rozložitelných látek, např. celulozy. V této fázi 
je nutné zajistit dostatečné provzdušnění.

• Fáze přeměny

Trvá od čtvrtého do cca desátého týdne. Teplota 
klesá na 40 až 45 °C. Činností žížal a dalších drobných 
živočichů se kompost homogenizuje – již nelze rozeznat 
původní složky kompostu. Vzniká drobtovitá struktura 
stejnosměrně hnědé barvy. 

• Fáze dozrávání

Pokud je kompost ponechán déle, získává stále více 
zemitou strukturu s vůní po lesní zemině. Tzv. „živý hu-
mus“ se přeměňuje na stabilnější humusové látky, který 
účinnost humusu zvyšuje. 
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Letošní rok byl pro náš sbor na jedné straně mimo-
řádně radostný, na druhé straně však také mimořádně 
náročný. Kulatiny jsou jen jednou za deset let a je třeba 
je náležitě připomenout a oslavit.

Abychom si připomněli práci našich předchůdců 
a  trochu se pochlubili i  činností současnou, připravili 
jsme v letošním roce několik akcí, ať už tradičních, tak 
mimořádných (za zmínku stojí připomenout Hasičskou 
galusku, retro soutěž s PS 8, slavnostní valnou hromadu 
či účast na obecních slavnostech). O všech jste se vždy 
s předstihem dozvěděli a mnozí z vás se jich i aktivně 
zúčastnili.

Vrcholem našich oslav bylo setkání a program dne 
23. srpna 2014. Prostor v okolí tělocvičny se proměnil 
v pódium, výstavní plochu i  v zázemí s občerstvením. 
Po poledni se začali scházet první diváci a bylo věru na 
co koukat. Zejména stará technika, jako ruční stříkačky 
vyrobené ještě za Rakousko-Uherska, i  stroje o  něco 
mladší, avšak také již muzeální, přilákala mnohé pohle-
dy malých i dospělých, zvláště když si ji mohli i pořád-
ně ohmatat. O něco později se pak na travnaté ploše 
u tělocvičny začala řadit stará hasičská vozidla, z nichž 
některá jsou opravdu mimořádné exponáty.

Samotný program začal kolem 14. hodiny. Na pó-
diu se představily zahraniční delegace z polské obce 
Lękavica a  slovenské obce Vavrečka, které přijaly 
pozvání na naše oslavy. Pak už program pokračoval 
v příjemném a  poklidném tempu. Představily se nám 
mažoretky ZIK-ZAK, gymnastky a velikou atrakcí, zvlášť 
pro naše nejmenší, bylo prohánění se v pěně. Své do-
vednosti představili naši mladí hasiči při požárním útoku 
a mohli jsme také shlédnout dynamické ukázky s naší 

Oslavy 90 let SDH se vydařily

historickou technikou. K pohodové atmosféře přispělo 
i vystoupení Kynologické organizace ze Šenova, ukázky 
leteckých modelů či představení sdružení Armyland. 
Také jsme se zatajeným dechem sledovali ukázku sla-
ňování z plošiny, kterou nám předvedli hasiči z útvaru 
HZS ve Frýdku-Místku. V mezidobí mezi ukázkami bylo 
pro návštěvníky přichystáno občerstvení. Zvlášť žádaný 
byl guláš připravený v pravé polní kuchyni. 

Zlatý hřeb našich oslav však přišel v podvečer. Naši 
členové předvedli útok s nově zrekonstruovanou přívěs-
nou motorovou stříkačkou LM 25 Sigmund z roku 1940. 
Dlouhá desetiletí stála po garážích a až nadšení a um 
našich hasičů ji přivedlo znovu do provozuschopného 
stavu. O tom, že se nám to povedlo, také nakonec svěd-
čil nadšený potlesk všech přítomných, když z proudnic 
vystříkla voda.

Závěr našich oslav patřil zábavě, aby se všichni 
přítomní mohli po tolika zážitcích trochu uvolnit. Kromě 
hudby také s napětím sledovali ohňovou show. A většinu 
z nich neodradilo ani mokré počasí, které se po setmění 
rozhostilo, takže s posledními vytrvalci jsme se rozloučili 
až hluboko po půlnoci.

Věříme, že naše oslavy se líbily i  všem přítomným 
a budeme se těšit na další setkávání. Na závěr bychom 
chtěli poděkovat všem, bez nichž by toto všechno 
nebylo možné uskutečnit. Děkujeme proto Obecnímu 
úřadu Řepiště, zastupitelstvu obce, Nadaci OKD, všem 
zúčastněným sborům dobrovolných hasičů a všem výše 
jmenovaným organizacím a  v neposlední řadě i  všem 
aktivním členům SDH Řepiště, jakožto i obyvatelům naší 
obce a okolí za přízeň a podporu.

Mgr. Jan Kukučka

Výtvarné centrum MAGMA Řepiště

(Budova bývalé MŠ,tzv.“Kaféčko“, vedle Hasičské zbrojnice)

VÝTVARNÉ KURZY
PODZIM 2014

Přihlásit se můžete na Obecním úřadě Řepiště nebo  na tel.č. 728 852 488.

Ceny je vždy uvedena u daného kurzu. V cenách kurzů je vždy zahrnutý všechen materiál, pomůcky, výpaly, režie 
a odborný lektor. Doba trvání lekce u dlouhodobých kurzů je 1,5 hod, u speciálních kurzů je vždy uvedena doba 
trvání kurzu.

Na dlouhodobé kurzy se můžete přihlásit i během trvání kurzu a dle možností a míst budete zařazeni. Na 
workshopy, které jsou náročnější na zajištění materiálu, barev,… je nutné se objednat minimálně týden dopředu 
případně můžete zavolat na tel. č. 728 852 488  a domluvit se. Na ostatní workshopy se stačí den dopředu nahlásit 
telefonicky, případně SMS. Kurzy budou probíhat při počtu min. 5 osob a max. 10.

Kurzy budou vždy probíhat v dílně KERAMIKA vedle „Kaféčka“ v bývalé staré MŠ.
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KERAMIKA
Modelování z volné ruky: (keramika)

Vždy v úterý od 17:30-19:00 hod,od 16.9.2014 do 25.11.2014 (tj. 10 lekcí). V ceně je materiál, pomůcky, lektor, 
provozní režie, výpal, glazury
Permanentka: 10 lekcí 1500,-Kč, možno platit i na 2 splátky

Točení na hrnčířském kruhu: (keramika) 
V ceně je lektor, amortizace, materiál, pomůcky, provozní režie
Termíny individuálně od 15.9.2014, dle domluvy na objednávku na tel. č.  728 852 488

Jednorázové točení na kruhu (pro úplné začátečníky, pro mírně pokročilé): cena za 2 hod 300,- Kč
Točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky (od  14 let): malá permanentka  5 hod 500,- Kč
 velká  permanentka 10 hod 1000,- Kč
Točení na hrnčířském kruhu pro pokročilé: malá permanentka 6 hod 600,- Kč
 velká permanentka 18 hod 1300,- Kč

U těchto kurzů se připočítává ještě cena v případě výpalu za množství vytočených vypálených výrobků.

KURZ KRESBY A MALBY: 
Vždy ve čtvrtek od 17,30 hod do 19,00 hod  od 2.10.2014 do 4.12.2014 (tj. 10 lekcí). V ceně kurzů je materiál, 
pomůcky, lektor a provozní režie. Kurz bude rozdělen na 5 lekcí kresby a 5 lekcí malby nebo případně dle zájmu.

Permanentka: 10 lekcí 1000,- Kč 

SPECIÁLNÍ KURZY:
V ceně kurzů je materiál, pomůcky, lektor a provozní režie.

24.10.2014, pátek  17,00 hod – 18,30 hod FIMO tvoření z FIMO hmoty –zvířátka,přívěšky na klíče
Cena: 300,- Kč

27.10.2014, pondělí   17,00hod – 18,30 hod ENKAUSTIKA obrázky na stěnu, přáníčka, pohledy,výsledkem  
    jsou vždy pěkné a   nyní velmi atraktivní obrázky

Cena: 250,- Kč

30.10.2014, čtvrtek  17,00 hod – 18,30 hod ORIGINÁLNÍ 

  PROSTÍRÁNÍ výroba prostírání tištěním a jinýmitechnikami
Cena: 250,- Kč

31.10.2014, pátek  17,00 hod – 18,30 hod ENKAUSTIKA obrázky na stěnu, vánoční přáníčka
Cena: 250,- Kč

7.11.2014, pátek  17,00 hod – 18,30 hod ŠPERKY Z 

  PROVÁZKU vyrobíte si originální šperk 
Cena: 150,- Kč

14.11.2014, pátek   17,00hod – 18,30 hod ENKAUSTIKA vánoční přáníčka, jmenovky
Cena: 300,- Kč

21.11.2014, pátek   17,00 hod – 18,30 hod FIMO ozdoby na stromek
Cena: 300,- Kč

28.11.2014, pátek  17,00 hod – 18,30 hod ORIGINÁLNÍ

  PROSTÍRÁNÍ výroba prostírání tištěním a jinými technikami
Cena:  250,- Kč

3.11., 10.11., 

24.11.2014, pondělí  17,00 hod – 18,30 hod ART PROTIS tzv. malba vlnou,velmi vzácný a oblíbený kurz,  
    cyklus po sobě jdoucích 3 lekcí, max. 5-8 osob,  
    sebou jen nůžky

Cena: 1500,- Kč
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Př ipravované  besedy :

Spisovatelka IVA PEKÁRKOVÁ – autorské čtení 
a beseda v úterý 4. listopadu 2014 v 17:00 hodin. 

Podruhé zde do knihovny zavítá česká prozaička, 
publicistka a  překladatelka z angličtiny. Nejprve stu-
dovala přírodovědeckou fakultu, obor mikrobiologie 
a  virologie, ale krátce před jejím dokončením, v roce 
1983, emigrovala. Zakotvila v Americe, kde vystřídala 
několik zaměstnání, včetně barmanky, sociální pracov-
nice a taxikářky v New Yorku. V roce 1997 se pak vrátila 
do Prahy, krátce působila v redakci MF DNES. Od roku 
2005 žije v Londýně. Na internetových stránkách iDnes.
cz má od května 2008 svůj blog. 

V dokumentárním fi lmu Hrůzy a  lesk New Yorku 
aneb Město, které neusíná (1994) vystupovala jako prů-
vodkyně německého režiséra S. Steiberta.

Některé její knihy vyšly v překladu rovněž ve Spo-
jených státech, Velké Británii, Německu, Španělsku 
a Slovinsku. 

Cestovatel MAREK ŠIMÍČEK 
– cestopisná beseda Bajkal 700 v pátek 28. listopadu
 v 17:00 hodin. 
Na besedy je vstup ZDARMA.

V prosinci se můžete těšit na dvě výstavy současně, 
fotky Táni Baštinské s názvem Paskovský zámek a na 
vitráže a malbu na skle Evy Vránové.

Na výstavy a besedy Vás srdečně zve knihovnice.

Marika Zajíčková

Srdečně Vás zvu na výstavu obrazů Miroslavy Ježkové s názvem Záblesk,

která potrvá od 14. října do 25. listopadu 2014.

Vážení spoluobčané, příznivci Moravskoslezské 
Sinfonietty,

letos na podzim uplyne přesně pět let od mé myš-
lenky založit symfonický orchestr. Rád bych se s Vámi 
podělil o svůj příběh, který ovlivnil a  ovlivňuje životy 
stovky lidí. Vidím to jako dnes, bylo sychravé počasí 
a já přemýšlel o svém životě. Kam dál po absolvování 
konzervatoře, zůstat nebo se vrátit do Prahy, kde jsem 
se narodil. Během studia na konzervatoři jsem vypo-
máhal ve fi lharmonii Hradce Králové. Tamější pobyt mě 
natolik ovlivnil, že jsem zjistil, co chci v  životě dělat 
– hrát v symfonickém orchestru. Když jsem svou výpo-
moc v HK ukončil, bylo mi smutno, že nemám kde hrát. 
Konkurzy do profesionálních orchestrů na fagot jsou 
velmi vzácné. Na jedno místo v ČR se čeká nejméně 
5 let v průměru. Ve svých úvahách nad životem jsem 
se rozhodl dát své životní cestě jiný směr a to ten, že 
založím symfonický orchestr v Řepištích. Proč zrovna 
tady? Ptají se skoro všichni. Cítím tady velký potenciál, 
dělat velké věci, o kterých bude jednou vědět celý svět 
☺ Mnozí lidé si ,,ťukají“ na čelo, když mně vidí stěhovat 
harfu nebo tympány přes přechod a  diví se, že snad 
harfě ještě na přechodu nedávali nikdy přednost. 

Když jsem šel poprvé za panem starostou s myš-
lenkou založit orchestr, troufám si říct, že jsme se moc 
nepochopili. Neboť když jsem ho pozval na zkoušku, 
byl trochu zřejmě vyděšen, že vidí v tělocvičně kolem 
100 muzikantů. Nicméně můj sen se stal skutečností 
a  já mohl realizovat své plány, byť je to zřejmě velké 
břemeno na celý můj život. Díky dobré energii stovek 
lidí kolem mě se povedlo něco nevídaného, založit 
orchestrální akademii, díky které jsme dosud uspo-
řádali 19 koncertů, na kterých spolupracovalo přes 
600 umělců a celkově nás poslouchalo přes 5 000 po-

sluchačů. Nedávno jsem se díval na dokument o Praž-
ské fi lharmonii, orchestr, který za 20 let dosáhl toho, 
že je vnímám širokou veřejností jako jeden z nejlepších 
evropských orchestrů. Vznikl na základě přátelství stu-
dentů a  kamarádů a  na tom samém principu vznikla 
také Moravskoslezská Sinfonietta.

Jsem velmi rád za Vaši podporu, mnozí z Vás chodí 
opravdu na každý koncert. Víte, nic se nevyrovná tomu, 
když vidíte, že posluchač odchází s úsměvem na tváři 
a třeba jen na chvíli zapomene na starosti, které ho trápí. 
Věřím, že se budeme potkávat na dalších koncertech 
a  třeba v budoucnu v novém sále, který si myslím za-
slouží nejen Sinfonietta ale také ostatní spolky ☺ Můj 
názor je ten, že bez kultury nejsme lidmi a  proto je 
kultura v  jakékoliv formě pro každého potřebná. Letní 
koncert v  roce 2015 bude přesně 5. ročníkem fi lmové 
hudby a přesně 16. 3. 2016 Sinfonietta oslaví 5 let od 
své ofi ciální existence. Letos jsme si pro Vás přichystali 
opět několik zajímavých koncertů, na které Vás srdečně 
zvu. V poslední řadě bych Vás chtěl požádat, pokud 
máte zájem podpořit dobrou věc a  tou je fungování 
orchestru, které stojí nemalé výdaje. Statisticky dokázá-
no, dotace obce Řepiště pokryje 45% našeho provozu. 
Ostatní fi nance musíme sehnat ze soukromých zdrojů, 
grantů a dobrovolného vstupného.

Pokud byste nám chtěli pomoci, dovolujeme 
si uveřejnit náš bankovní účet:

2500125052 / 2010 (Fio banka).

MÍSTNÍ KNIHOVNA
ŘEPIŠTĚ INFORMUJE:
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30. 11. 2014 PODZIMNÍ KONCERT 

PROSTĚJOV – Kazatelna Českobratrské církve 

evangelické v 18. 00 h.

Ondřej Packan – dirigent
Jan Soukup – fagot
Daniel Jun – klavír
Andrea Kovářová – violoncello

A. Vivaldi – koncert e-moll 
J. S. Bach – Koncert d moll BWV 1052
G. M. Moon – koncert g moll

20. 12. 2014 VÁNOČNÍ KONCERT 

PASKOV – Kostel sv. Vavřince ve 14.00 h.

dirigent: Adam Sedlický
sóla: v jednání
sbor: Akademický pěvecký sbor VŠB-TU

J. J. Ryba – Česká mše vánoční

Plán připravovaných koncertů v koncertní sezóně 2014/2015

28. 12. 2014 VÁNOČNÍ KONCERT 

SEDLNICE – Kostel sv. Michaela v 17.00 h.

Ondřej Packan – dirigent
Jan Soukup – fagot
Andrea Kovářová – violoncello

A. Vivaldi – koncert e-moll 
W. A. Mozart – Malá noční hudba
G. M. Moon – koncert g moll

25. 1. 2015 NOVOROČNÍ KONCERT 

ŘEPIŠTĚ – Sportovní hala v 17.00 h.

Adam Sedlický – dirigent
Lenka Schichová – fl étna
Linda Šustová – hoboj

C. P. E. Bach – Koncert d-moll
G. F. Teleman – Koncert e-moll
W. A. Mozart – Malá noční hudba

My na oplátku bychom dárci nabídli: 

- zveřejnění jména na našich webových stránkách

- zveřejnění jména na našich propagačních materiálech

- pozvánka na večeři či oběd s významným sólistou, 

který/á bude účinkovat na našem koncertě

- na generální zkoušce dárce pozveme si sednout do 

orchestru, aby mohl zažít jedinečný zážitek vibrací 

a masy zvuku 

Poté také bych Vás rád požádal o Váš hlas v progra-

mu ,,Prazdroj lidem 2014“

Moravskoslezská Sinfonietta, orchestrální akademie, která má své sídlo v Řepištích si Vás dovoluje požádat 
o  hlas v grantovém programu ,,Prazdroj lidem 2014“. Jde o  unikátní program, který za 12 let své existence 
podpořil 156 projektů a rozdal 26,5 milionu korun. Moravskoslezská Sinfonietta v letošní výzvě žádá fi nanční 
prostředky na projekt:

,,KLÁVESY ROZŠÍŘÍ REPERTOÁR MORAVSKOSLEZSKÉ SINFONIETTY“

Svým hlasem nám pomůžete získat barokní klávesový nástroj – cembalo a také elektrický klavír, který využí-
váme na koncertech fi lmové hudby. Hlasovat můžete následovně do 31. 10. 2014:

• SMS na číslo:  737 544 867 s textem: PLR(mezera)3 
• nainternetu: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem/moravskoslezsky-region/hlasovani-verejnosti/

  hlasovaci-formular-2014

Děkujeme!

Vaše MSS

PRAZDROJ LIDEM – GRANTOVÝ PROGRAM
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29. 3. 2015 JARNÍ KONCERT 

ŘEPIŠTĚ – Sportovní hala v 17.00 h.

Adam Sedlický – dirigent
Denisa Kutmonová – fl étna

W. A. Mozart – Figarova svatba předehra
W. A. Mozart – Koncert pro fl étnu D dur, 
sólo: D. Kutmonová
M. Ravel – náhrobek Couperinův

19. 4. 2014 VELIKONOČNÍ KONCERT 

PASKOV – Kostel sv. Vavřince v 17.00 h.

Adam Sedlický – dirigent
sóla – jednání
Sbor přátel zpěvu Karviná

W. A. Mozart – Requiem

21. 6. 2015 LETNÍ KONCERT FILMOVÉ HUDBY 

ŘEPIŠTĚ – OPEN AIR v 19.30 h.

Adam Sedlický – dirigent
Táňa Wajs – sólo
sbory: v jednání

Základní instinkt, Elisa Rivombrosa, ABBA, Lord of the 
dance, Divergent, Pán prstenů Glumova píseň, Pán prs-
tenů, Piráti z Karibiku 
Adiemus, Madagaskar, Fantom opery, Mise

27. 6. 2015 FESTIVAL HOREČKY, 

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM – OPEN AIR v 20.00 h.

Základní instinkt, Elisa Rivombrosa, ABBA, Lord of the 
dance, Divergent, Pán prstenů Glumova píseň, Pán prs-
tenů, Piráti z Karibiku 
Adiemus, Madagaskar, Fantom opery, Mise

Z činnosti mladých hasičů

Blíží se konec roku 
a  my už máme uza-
vřenou sezonu v sou-
těži Moravskoslezské 
ligy mladých hasičů. 
Stejně jako loni jsme 
se účastnili v  sou-
těži s jedním druž-
stvem starších žáků 
a s jedním družstvem 
mladších žáků.

Starší žáci se této 
soutěže účastnili již 
počtvrté a z minulého 
roku měli nasazenou 
pěkně vysokou laťku. 
3. místo z  loňského 
roku jsme si dali za cíl 
minimálně obhájit. Že 
to není jednoduchá 
věc svědčí i fakt, že dnes jsou družstva natolik vyrovnaná, 
že do jedné vteřiny se dokáže vměstnat i pět družstev. 
Samozřejmě jsme nenechali nic náhodě a přípravu jsme 
začali hned po sezoně v zimních měsících v tělocvičně. 
Bylo potřeba vybrat ty správné lidi na správné pozice, 
a sladit celé družstvo jako jeden špičkový celek. V této 
disciplíně je krásné, že i zrovna ne sportovně nadaný jedi-
nec dokáže předvést výborné výkony třeba na základně. 
Sezonu jsme zahájili druhým místem na soutěži na Lučině. 
Pak přišlo zklamání v podobě neplatného pokusu v Nové 
Vsi a jestli jsme chtěli splnit naše cíle museli jsme zabrat. 
Poctivými tréninky jsme vypilovali nedostatky a dvě kola 
před koncem soutěže jsme již byli na 3. místě. Scházelo 
nám 15  bodů na místo druhé. To byla pro nás obrov-
ská výzva. Fantastickým výkonem v  posledních dvou 
soutěžích, kdy v Bruzovicích zvítězili a v Brušperku zís-

kali stříbro, poskočili 
starší žáci na celkové 
druhé místo v soutěži. 
Nejenže jsme dosáhli 
svých cílům, ale po-
dařilo se nám umístit 
ještě o  jednu příčku 
výš. Samozřejmě že 
nejvyšší meta láká, 
ale tady se chyby ne-
odpouští. Snad příště. 
Letos se nám podařilo 
ze 14.  soutěží zís-
kat 2 zlaté, stříbrné 
a 2 bronzové medaile.

Mladší žáci se 
této soutěže účastnili 
podruhé. Loni sbírali 
zkušenosti a tak jsme 
letos chtěli vybojovat 

co nejlepší umístění. Na stupně vítězů jsme sice nedo-
sáhli, ale za to měli celou sezonu opravdu vyrovnané 
výsledky. Nejlépe se jim vedlo v Bruzovicích, kde vybojo-
vali 3. místo. Celkově se mladší žáci v Moravskoslezské 
lize umístili na slušném 5. místě. V současnosti máme 
35  mladých hasičů a  to většinou v  kategorii mladších 
žáků, takže máme z  čeho vybírat. Čeká nás opravdu 
pečlivá zimní příprava a v příštím roce právě do družstva 
mladších žáků vkládáme velké naděje.

 Poděkování patří nejenom všem, kteří mají na tom-
to úspěchu svůj podíl, ale i  rodičům, kteří nás celou 
sezonu doprovázeli, povzbuzovali a na soutěže vozili. 
Poděkování patří i TJ Řepiště, kteří nám umožňují na 
hřišti kvalitní trénink a  všem sponzorům, bez kterých 
bychom se již neobešli.

Josef Kukučka 
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Ve spolupráci s organizací Rovnovážka, o.s. jsme pro občany naší obce připravili sérii 

vzdělávacích seminářů, které proběhnou v prostorách kulturního domu.

Vzdělávání pro moderní venkov

Zúčastněte se bezplatných seminářů a získejte nové znalosti a dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce.

Témata seminářů:

1. Základy práce s počítačem – osvojení základních 
operací s PC, internetem a emailem. 

2. Práce s textem – správné využívání textového 
editoru Microsoft Word jako založení dokumentu, 
základy formátování, vkládání tabulek a  obrázků, 
záhlaví a zápatí, export do PDF, tisk a další.

3. Práce s tabulkami – správné využívání tabulko-
vého editoru Microsoft Offi ce jako vytvoření a for-
mátování tabulek, tvorba funkcí a vzorců, fi ltrování 
dat, tvorba grafů, tisk a jiné.

4. Práce s fotografi í, obrázky a videem – zvládnutí 
základních operací pro převod foto a videa do PC, 
základy editace foto a  videa a  jejich příprava pro 
vložení do webu, dokumentů nebo DVD. Práce se 
zvukem a další.

5. Práce s mobilním telefonem a tabletem – zákla-
dy ovládání, nastavení a přizpůsobení, přenos dat 
mezi PC a zařízením, nejužitečnější aplikace, práce 
s internetem, email, stahování dat, synchronizace 
a jiné.

6. Nejužitečnější online služby pro osobní i pra-

covní život – seznámení s různými praktickými 
aplikacemi jako telekonference a videokonference, 
online kancelář Google Apps, sociální sítě a jejich 

profesní využití včetně vytvoření profi lu a další uži-
tečné online služby.

7. Finanční gramotnost – praktické informace jak 
hospodařit v domácnosti a  vést osobní rozpočet, 
majetek a závazky, hotovostní a bezhotovostní pla-
cení, jak bezpečně ukládat a zhodnocovat peníze, 
kam je uložit a kde si je vypůjčit nejvýhodněji, jak 
zvýšit své příjmy, fi nanční plánování, jak řešit dluhy 
domácnosti a řada dalších. 

8. Jak založit podnikání – základní informace pro 
založení fi rmy z pohledu legislativy a  také osob-
ních schopností budoucího podnikatele. Podmínky 
k  podnikání, motivace podnikatele, postup zahá-
jení podnikání, registrace a povinnosti podnikatele 
a jiné informace.

9. Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka – 
informace pro vytvoření úspěšné nabídky služeb 
zákazníkům. Defi nice produktu a  jeho správné 
prezentování – marketing, požadavky zákazníků, 
sebepropagace, dobré jméno, spokojenost zákaz-
níků, péče o zákazníky a řada dalších.

10. Podmínky ziskovosti podnikání – základní zna-
losti a dovednosti pro tvorbu fi nančního plánu ma-
lého podnikání, správné ocenění produktů a služeb 
– kalkulace cen, potřeby a  zdroje pro podnikání, 
zvyšování obratu a zisku a jiné.

Můžete se zúčastnit libovolného počtu seminářů podle vlastního zájmu. Kapacita 1 semináře je 10 osob 
(6 vyučovacích hodin). Proto neváhejte s přihlášením, aby na vás zůstalo volné místo. Termíny seminářů budou 
říjen 2014 – květen 2015 (přesné termíny budou včas upřesněny).

Pro více informací navštivte informační seminář, který se bude konat 23.10.2014 od 17 hodin v Osvětovém 

domě, či webové stránky www.modernivenkov.cz.
Přihlašování do vzdělávacích seminářů a další informace také u Ing. Hany Matouškové, tel.: 603 199 998, 

e-mail: rovnovazka.hm@seznam.cz.
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Podal jsem si žádost na úpravu pozemku v na-
šem okolí a zastupitelstvo mi nevyhovělo. Nepotěšili 
mě, spíše...

Když občas vozím naše vnoučata do školky, ško-
ly, tělocvičny a čekám, všiml jsem si malých tabulek 
na zdech domů, a tak jsem si uvědomil, že máme:

- zrenovovanou školu i se zahradou,
- zrenovovanou školku,
- novou přístavbu školky s jídelnou,
- hlavní cestu v obci s novým povrchem,
- hezkou tělocvičnu s venkovním hřištěm s umě-

lým osvětlením,
- novou část hřbitova s posezením,

a to většinou s vysokým příspěvkem z peněz
Evropské Unie. V roce 2012 jsme se stali Vesni-
cí roku Moravskoslezského kraje 
- z více než 150 obcí !!

Takže i když mi nevyhověli, je vidět, že obec vzkvétá!

Evžen Stejskal

P.S. Za úvahu stojí zvýraznění přechodu mezi 
školou a tělocvičnou, zakrývaného autobusy  stojící-
mi na zastávkách, přičemž realitou je, že přes Řepiš-
tě se nejezdí 50 km/h.

NEVYHOVĚLI MI !!

V sobotu 13. září pracovníci Domu dětí a mládeže 
Vratimov a členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti 
a  rodiče akci STOP – ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS v okolí 
Osvětového domu. 

Veřejnost měla jedinečnou příležitost osobně poznat 
vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých 
stanovištích. Co musely děti splnit? Na startu si vyzved-
ly kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je celkem 9 úkolů, 
např. zahrát si badminton, překážková dráha, točení 
hůlkou od mažoretek, anglické pexeso, … S kartičkou 
plnou razítek se děti vrátily ke startu a dostaly na pa-
mátku upomínkový předmět s logem DDM Vratimov 
a sladkosti. 

Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky 
organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmo-
vých útvarů v novém školním roce.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti vy-
užily možnost volného vstupu na skákací hrad a některé 
si nechaly namalovat na tvář hezký obrázek. Běhaly tak 
mezi námi kočky, tygři, kostry, motýlci, …

Děkuji všem externím pracovníkům a  členům klu-
bu Baráčníků za dobře připravenou akci a  přeji všem 
úspěšný nový školní rok.

za DDM Vratimov
Renáta Míčková

pedagog volného času

Dům dětí mládeže Vratimov
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Dům dětí a mládeže Vratimov
pobočka ŘEPIŠTĚ

Od pondělí 22. 9. 2014 jsme zahájili v Domě dětí 
a mládeže Vratimov činnost. V tomto týdnu kdo chtěl, 
měl možnost bez přihlášení vyzkoušet ukázkové lekce 
jednotlivých kroužků. Některé hodiny praskaly ve švech, 
do jiných jsme zase smutně vyhlíželi děti. Nabízíme 
Vám celkem 123 zájmových útvarů. Ve Vratimově to je 
70 a na pobočkách 53 kroužků.

Kdo nestihl přijít v ukázkovém týdnu, nevadí. Je 
stále z čeho vybírat. Věříme, že si z naší velmi pestré 
nabídky vyberete. 

Podrobnosti naleznete na www.ddmvratimov.cz  

Těší se na Vás kolektiv vedoucích kroužků pedagogů 
volného času.

Rozvrh hodin pobočka Řepiště:

TAEKWON –DO   
pro členy se zeleným páskem a výše
PONDĚLÍ – velká tělocvična 16:30 – 17:50 hod.

Angličtina I.    
1. třída ZŠ
ÚTERÝ – ZŠ 15:00 – 15:50 hod.

Angličtina II. 
2. třída ZŠ
ÚTERÝ – ZŠ 14:00 – 14:50 hod.

Badminton II. - pokročilí 
stávající členové
ÚTERÝ – velká tělocvična 14:00 – 14:50 hod., 
14:50 – 15:40 hod.

Sportovky  
1. – 3. třída ZŠ
STŘEDA – velká tělocvična 15:30 – 16:20 hod.

Mini Zumba 
6 – 15 let
STŘEDA – malá tělocvična 16:00 – 16:50 hod.

Zumba dospělí 
STŘEDA – malá tělocvična 17:00 – 17:50 hod.

Badminton I. - začátečníci 
9 – 15 let – noví členové
ČTVRTEK – velká tělocvična 14:00 – 14:50 hod.

Badatel 
7 – 11 let
ČTVRTEK – ZŠ 14:00 – 15:20 hod.

Mažoretky Žížalky 
5 – 10 let - stávající a noví členové
ČTVRTEK – velká tělocvična 16:00 – 16:50 hod.

4. říjen 2014 byl pro řepišťský Svatomichaelský 
pěvecký sbor významným dnem. Uplynulo přesně 5 let 
od jeho založení, a tak se rozhodl oslavit své půlkulaté 
narozeniny co nejstylověji. Rozhodl se pozvat do Řepišť 
sbory z blízkého i vzdálenějšího okolí, které mají podob-
ný repertoár, a vytvořit tak jakousi přehlídku, lépe řečeno 
festival pěveckých sborů. A založena byla tradice, která 
zde dosud nebyla. Vzniklo „Podzimní zpívání“. 

Našemu publiku se představily kromě našeho i sbo-
ry z  Vratimova, Frýdku-Místku, Vítkovic, Brušperka, 
Vítkova, Opavy a  také z  naší družební obce Lękawica 
z Polska. Všem se dostalo milého uvítání hned při vstu-
pu do Tělocvičny. Z účinkujících i  posluchačů sálala 
skvělá atmosféra a  bylo vidět, že si to všichni užívají. 
Skladby byly pestré, od klasických úprav lidových písní 
přes spirituály až po úpravy současných autorů klasické 
i populární hudby. Velice pěkné a  temperamentní bylo 
také pásmo lidových a duchovních písní v podání našich 
polských sousedů, předvedené v pestrých krojích. 

Myslím si, že kdo přišel, určitě nelitoval. Každý si 
ve vystoupeních našel jistě to své, a co je nejdůležitější 
– lidé se bavili a udělali si radost. Tento festival ukázal, 
že náš Svatomichaelský pěvecký sbor si už vybudoval 
určité renomé a  dokázal nastavit další vysokou laťku, 
a zároveň jistě se ctí udělal dobré jméno i samotné obci 
Řepiště. Můžeme tedy sboru k jeho narozeninám popřát 
další krásná a úspěšná vystoupení, neutuchající nadšení 
a radost z vykonaného díla.

Na závěr mi dovolte poděkovat členům Svatomi-
chaelského pěveckého sboru za nápad a  zrealizování 
myšlenky festivalu, obci Řepiště a především paní mís-
tostarostce Jaroslavě Bezecné, DiS za mnohostrannou 
podporu při organizování a  poklidném průběhu celé 
akce, paní Dagmar Hruškové a jejímu kolektivu za bez-
chybné zázemí pro účinkující sbory, členům Kulturní 
a  sportovní komise a  SDH Řepiště za pomoc, jakožto 
i  všem účinkujícím a  přišedším divákům za vytvoření 
výborné atmosféry.

Jan Kukučka

Podzimní zpívání nadchlo 
všechny přítomné

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy 
dárcům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových 
odběrů. S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyzname-
nanými je pan Ing. Moravec Petr,Slezská 269, Řepiště.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i zá-
chranu života je projevem jejich humánního vztahu ke 
spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli 
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. 
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Jubi lanti
Blahopřejeme jubilantům
listopad - prosinec
Vážení jubilanti přejeme Vám do dalších let
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Listopad

Prosinec

let

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Rudolf Klasa

Tomáš Kaloč
Jitka Musálková
Jan Uher
Jolana Stanová
Marie Garnolová
Petr Tanuška
Jiřina Václavková
Peter Bzdil
Jaroslava Vostálová
Jaroslav Kulhánek
Zdeňka Hrdá

Helena Adamusová
Jana Kožušníková
Jarmila Válková
Bohuslav Pavlok
Danuše Glombová
Emilie Muchová
Gustav Incédi
Věra Kraningerová
Libuše Ličková
Marie Vysloužilová
Anežka Válková

Marie Kaločová
René Hečko
Hana Matejová
Jiří Čabaj
Jaroslav Michenka
Radomír Řeha
František Šmíra
Miloslav Hořínek

Zdeněk Golík
Dušan Pavelek
Jaroslav Garnol
Ludmila Vasilíková
Michal Matějka
Milan Krupa
Tadeáš Trybula

Narodi li se:
Jakub Przybyla - červen 
Daniel Škopek, Adam Žiga - červenec
Sofi e Navrátilová, Barnabáš Siuda - srpen
Rozálie Ziková - září

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

Věnujte je do naší poradny…

Přijímáme:

• KOČÁRKY – hluboké, kombinované, 

 sportovní, golfáčky

• AUTOSEDAČKY – vajíčka = do 1 roku
• POSTÝLKY  

• JÍDELNÍ ŽIDLIČKY

• CHODÍTKA

• TAŠKY NA KOČÁREK, PŘEBALOVACÍ 

 PODLOŽKY, 

• NANOŽNÍKY (fusáky), DEKY, ZAVINOVAČKY

• KOLOTOČE NA POSTÝLKU, HRAZDIČKY 

 NA HRANÍ

•  LÁTKOVÉ PLENY A PLENKOVÉ KALHOTKY

• OBLEČENÍ – do jednoho roku dítěte

JSME VDĚČNI ZA KAŽDÝ DAR!!!

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

SBÍRKA NENÍ ČASOVĚ OMEZENA!!!

Provozní doba:
Po 7:30 – 17:00
Út – Čt 7:30 - 15:30
Pá pouze pro objednané

Angličtina

Potřebujete doučování při studiu angličtiny 
anebo chcete pouze prohloubit své znalosti? 

Nabízím doučování anglického jazyka 
s nadstandardním přístupem a podle 

individuálních potřeb.

Tel.: 725 747 076, s.ruckova@seznam.cz, 
Růčková
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Fa – Zápalka
Rizikové kácení stromů. Lanovou metodou.Ořezy stromů, 

větví.
Stříhání živých plotů. Telefon: 739 85 76 10

Nová prodejna krmných směsí
Otevřeno od 1.7.2014

Fa – Zápalka

Šenov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641
Provozní doba:

Po-Pá od 12 do 18 hodin
Tel.: 739 857 610

Název surovin Balení 100 kg 25 kg 10kg
K1 – kuřata do 6. týdne sypká 1180 298 138
K2 – kuřata do 10. týdne  sypká 1080 270 128
KZK – kuřata do 18. týdne granule 970 242 117
N1 – nosnice sypká 1040 260 124
N1 – nosnice granule 1060 265 126
BR1 – brojleři do 3. týdne granule 1370 343 157
BR2 – brojleři od 3. týdne granule 1270 318 147
BR3 – brojleři dokrm granule 1200 300 140
KR3 – krůty od 7. týdne granule 1360 340 156
KR4 – krůty od 10. týdne  granule 1250 313 145
KR5 – krůty od 17. týdne granule 1150 288 135
VKCH1 – kachny do 22. týdne  sypká 1210 303 141
VKCH2 – kachny od 22. týdne granule 1120 280 132
KK1 – králičí léčivo granule 1020 255 122
KK2 – králičí odstav granule 990 248 119
KK3 – králičí výkrm granule 960 240 116
N1 – pštrosi granule 1395 349
N2 – pštrosi granule 1040 260
Pšenice  650 163 65
Kukuřice  650 163 65
Kukuřičný šrot  700 175 70
Oves  550 137 55 

PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,

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

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

i ozdobné kované. 

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

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

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

Otevírací doba: Po – Pá, 8:00 - 15:00. 
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.
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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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UHELNÉ SKLADY

ŠENOV
AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH MA-

TERIÁLŮ 
BÝVALÝ AREÁL VOKD

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

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY
DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 

AUTOMATICKÝCH KOTLŮ
VÁŽENO NA KALIBROVANÉ 

DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE
VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ

Polské – NEVEDEME
Po – Pa: 7:30 – 15:00 hod.

Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:

Po – Ne: 6:00 – 19:00 hod.
Tel.: 608 827 288

Poradna pro ženy a dívky

Palackého 131, 738 02 Frýdek-Místek

558 434 961

(naproti Národního domu u starého AS)

e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu

tel. sociální pracovnice: 

731 078 299, 
731 492 840

e-mail sociální pracovnice: 

lenka.pracovni@seznam.cz
michaela.pracovni@seznam.cz

Nabízíme
• ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A NAPSÁNÍ 
 NÁVRHŮ:
- na úpravu poměrů nezletilých dětí
- na zvýšení výživného
- na rozvod manželství
- o určení otcovství k nezletilému dítěti
- o opření otcovství k nezletilému dítěti
- o příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané  
 matky
- o zajištění úhrady výživy a některých nákladů 
 neprovdané matky
- na vydání předběžného opatření
- na nařízení výkonu rozhodnutí pro výživné
- na odvolání, atd.

• DALŠÍ SLUŽBY
- kojenecká výbavička a zapůjčení kočárku 
 nastávajícím matkám ve fi nanční tísni

• TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA 
 603 210 999

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

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Palackého 131, Frýdek-Místek 738 02
Tel.: 558 434 961, 731 492 840, 731 078 299

E-mail: michaela.pracovni@seznam.cz
lenka.pracovni@seznam.cz

www.poradnaprozeny.eu

NABÍZÍME POMOC

DISKRÉTNĚ A ZDARMA
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POZVÁNKA 
NA TURNAJ 
V BADMINTONU

8.11.2014

Na sportovní zážitky se těší sportovní a kulturní komise

smíšené dvojice – tělocvična Řepiště

Prezentace: 8.30 hodin

Začátek turnaje: 9.00 hodin

• Startovné pro dvojici je 200,- Kč, 
• platba v tělocvičně, 
• uzávěrka přihlášek je 7.11.2014.

Před začátkem soutěže proběhne 
losování spoluhráčů.
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Voliči v seznamu  1447

Vydané obálky  787

Odevzdané obálky  787

Platné hlasy 7818

Volební účast 54,39 %

Volby do zastupitelstva obce Řepiště 
konané dne10.10. - 11.10.2014

Volební strana č. 1 - Občanská demokratická strana

Volební strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých Řepiště

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení

/náhradníka
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Mojžíšek Rostislav 199 19,06 1

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení

/náhradníka
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Laník Tomáš 106 15,58 1

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení

/náhradníka
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %

1 Kožušník Rostislav 628 10,30 1
2 Bezecná Jaroslava DiS. 607 9,96 2
3 Lyčka Miroslav Ing. 571 9,36 3
4 Bednářová Marie PaedDr. 573 9,40 4
5 Břenek Tomáš Ing. 549 9,00 5
6 Gemrotová Kateřina Bc. 541 8,87 6
7 Kukučka Jan Mgr. 565 9,27 7
8 Kožušník Jan 542 8,89 8
9 Schönwälder Jan PhDr. 478 7,84 9

Kandidátní listina Hlasy

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené 
%

platných 
hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 Občanská demokratická strana 1 044 13,35 11 7 818,00 13,35 1

2 Komunistická str.Čech a Moravy 680 8,70 11 7 818,00 8,69 1

3 Sdružení nezávislých Řepiště 6 094 77,95 11 7 818,00 77,94 9
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Volby do Senátu Parlamentu ČR 
konané dne 10.10. – 11.10.2014

Voliči v seznamu  1444

Vydané obálky  627

Odevzdané obálky  623

Platné hlasy 586

Volební účast 43,42 %

Obvod: 69 – Frýdek-Místek Obec: Řepiště 1. kolo

Kandidát Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů % hlasů

číslo příjmení, jméno, tituly 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

+1 Hájek Jiří Bc. ČSSD ČSSD ČSSD 122 0 20,81 0,00

+2 Carbol Jiří Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL 94 0 16,04 0,00

3 Fridrich Stanislav Ing. ANO 2011 ANO 2011 BEZPP 156 X 26,62 X

4 Vrba Ivan Mgr. KSČM KSČM KSČM 69 X 11,77 X

5 Bača Slavomír TOP+STAN TOP 09 TOP 09 61 X 10,40 X

6 Adamec Martin MUDr. NMFM NMFM NMFM 41 X 6,99 X

7 Pastušková Eva ODS ODS ODS 43 X 7,33 X

+) postupující kandidát


