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Srdečně Vás zveme na vystoupení souboru JUROŠÍK ze slovenských Michalovců 
a posezení u muziky VRZUŠKA a dětí Základní umělecké školy Vratimov.

 

V případě nepříznivého počasí ve vnitřních prostorách tělocvičny. 

Máme pro Vás připraveno občerstvení      VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ      Těšíme se na Vás.

             

17. 6. 2016 od 16.00 hodin 
VE VENKOVNÍM AREÁLU U TĚLOCVIČNY V ŘEPIŠTÍCH

Sportovní a kulturní komise obce Řepiště
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ZASTUPITELSTVO OBCE

382. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní 
Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení paní Marii 
Bednářovou a pana Jana Schönwäldera, ověřovateli 
zápisu pana Jana Kukučku a pana Tomáše Břenka.

383. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 10. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Rozhodnutí rady obce,
5. Zpráva o hospodaření obce,
6. Základní škola a Mateřská škola Řepiště - inspekční 

zpráva a účetní závěrka za rok 2015,
7. Kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa,
8. Komunitní obecní bytový dům,
9. Společenský dům s restaurací U Máně,
10. Rekonstrukce bytů a společných prostor v objek-

tech Vinohradská 289, 290, Řepiště,
11. Pořízení nového dopravního automobilu pro jednot-

ku požární ochrany obce,
12. Stav přípravy a realizace dalších investičních pro-

jektů,
13. Rekonstrukce kostela sv.  Michaela archanděla 

v Řepištích,
14. Kotlíkové dotace,
15. Komise pro investiční rozvoj obce, program rozvoje 

obce 2016 – 2023,
16. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
17. Majetkoprávní záležitosti, převody pozemků 

do vlastnictví obce,
18. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2015,
19. Různé,
20. Rozpočtové opatření č. 1/2016,
21. Závěr.

384. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 17.2.2016.

385. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 21.4.2016.

386. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí 
rady obce v období únor až duben 2016.

387. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospo-
daření obce dle stavu k 31.3.2016:

 celkové příjmy:  6.880.740,37 Kč,  24,16 % rozpočtu
 celkové výdaje: 5.401.260,58 Kč,  13,58 % rozpočtu
 saldo (přebytek): 1.479.479,79 Kč.
388. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav fi -

nanční rezervy obce a stav aktivní správy fi nancí obce.
389. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí inspekční 

zprávu České školní inspekce o kontrole v Základní 
škole a Mateřské škole Řepiště, příspěvková organi-
zace ve dnech 15.-17.3.2016.

390. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní závěrku 
organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště, 

příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2015.

391. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dopis 
ředitelky organizace Základní škola a Mateřská škola 
Řepiště, příspěvková organizace, ve věci řešení bez-
pečnostní situace při přecházení silnice v blízkosti 
školy a pověřuje starostu učinit opatření ke zvýšení 
bezpečnosti.

392. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na  vědomí in-
formace o  stavu projektových a přípravných prací 
a jednání v majetkoprávních záležitostech pozemků 
v souvislosti s projektem Kanalizace a ČOV Řepiště, 
1. etapa.

393. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o  průběhu projekčních a  přípravných prací 
na projektu „Komunitní obecní bytový dům“.

394. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o  průběhu projekčních a  přípravných prací 
na projektu „Společenský dům s restaurací U Máně“ 
a schválenou architektonickou studii objektu.

395. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o projektu „Rekonstrukce bytů a společných 
prostor v objektech Vinohradská 289 a 290, Řepiště“.

396. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
maci o návrhu na poskytnutí investiční dotace pro 
jednotku SDH obce Řepiště na rok 2016 na pořízení 
nového dopravního automobilu z Ministerstva vnitra 
ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru ČR z programu Dotace pro jednotky SDH 
obcí ve výši min. 50 % nákladů a max. 450.000,- Kč, 
schvaluje přijetí této dotace a pověřuje starostu obce 
činit kroky pro realizaci projektu a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.

397. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci 
o rozhodnutí vedení Moravskoslezského kraje podpo-
řit v r. 2016 projekty obcí na pořízení nového dopravní-
ho automobilu podpořené dotací z Ministerstva vnitra 
ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR z programu Dotace pro jednotky SDH obcí, 
dotací ve výši 50 % poskytnuté dotace z Ministerstva 
vnitra ČR, maximálně tedy 225.000,- Kč, schvaluje re-
alizaci projektu, podání žádosti o individuální dotaci, 
přijetí této dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace. 

398. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pořízení nové-
ho dopravního automobilu pro jednotku SDH obce 
Řepiště, předpokládané náklady 1.100.000,- Kč.

399. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje předsedu 
investiční komise oslovit další architekty a  zajistit 
vypracování dvou alternativních architektonických 
studii ke studii stávající.

400. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zpraco-
vanou koncepci rozvoje systému zeleně obce Řepiště 
z března 2016 zpracovanou ing. Ivou Škrovovou.

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, 

konaného dne 27.4.2016 v Osvětovém domě v Řepištích
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401. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav pří-
pravy a realizace dalších investičních projektů obce.

402. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje partnerství při 
přípravě a  realizaci projektu „Rekonstrukce kostela 
svatého Michaela archanděla v Řepištích“ pro vlastníka 
nemovité kulturní památky Římskokatolickou farnost 
Vratimov.

403. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č.  9/357 
z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2016 
ve znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
církevní právnické osobě Římskokatolická farnost Vra-
timov na fi nancování přípravných a projekčních prací 
rekonstrukce kostela sv. Michaela archanděla v Ře-
pištích ve výši 100.000,- Kč na základě veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D12/2016.

404. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje bezúročnou 
finanční zápůjčku ve  výši 100.000,-  Kč vydlužiteli 
Římskokatolické farnosti Vratimov na předfi nancování 
výdajů spojených s podáním žádosti do Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP), specifi cký 
cíl 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany 
a rozvoj kulturního dědictví“, na „Rekonstrukci kostela 
sv. Michaela archanděla v Řepištích“, vratka zápůjčky 
do 30 dnů od proplacení dotace z  IROP, nejpozději 
však do 31.12.2018, na základě smlouvy o zápůjčce.

405. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji“. 

406. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí změnu 
ve složení komise rady – Komise pro investiční rozvoj 
obce, od 1. 4. 2016, a zprávu předsedy investiční ko-
mise.

407. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
ze svazku obcí Region Slezská brána a MAS Slezská 
brána, z.s..

408. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region 
Slezská brána za rok 2015 provedenou revizní skupinou 
dne 29.2.2016 po jejím projednání na  shromáždění 
starostů ve Sviadnově dne 7.4.2016.

409. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nabytí pozemků 
parcela č. 1575/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parcela č. 1575/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a parcela č. PK 949, vše katastrální území a obec Řepiš-
tě, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 
pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
do vlastnictví Obce Řepiště, a to formou bezúplatného 
převodu.

410. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem dle usnesení č. 10/409.

411. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převzetí daňové 
a poplatkové povinnosti z  nabytí uvedených nemo-
vitých věcí dle usnesení č. 10/409 a 10/410 ve znění: 
„Poplatkové a  daňové povinnosti spojené s  touto 
smlouvou nese nabyvatel.“

412. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci v obci za rok 2015.

413. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje veřejnoprávní 
smlouvu s obcí s rozšířenou působností Statutárním 
městem Frýdek-Místek ve  věci výkonu přenesené 
působnosti podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 
vymezeném ustanovením § 16 odst. 1 ve spojení s § 40 
odst. 5 písm. b) tohoto zákona, tj pro výkon působnosti 
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních ko-
munikací, bezplatně.

414. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č.  9/373 
z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.2.2016 
ve  znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi -
nanční dar domovu pro seniory SAREPTA Komorní 
Lhotka, identifi kátor 3056248, Slezská diakonie se 
sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, 
s místem provozování Komorní Lhotka 210, 739 53 
Hnojník na dofi nancování provozních nákladů ve výši 
20 000,- Kč na základě darovací smlouvy.

415. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar 
domovu pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka, iden-
tifi kátor 3056248, Slezská diakonie se sídlem Na Ni-
vách 7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, s místem 
provozování Komorní Lhotka 210, 739 53 Hnojník 
na dofi nancování provozních nákladů ve výši 4 000,- Kč 
na základě darovací smlouvy.

416. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje správu svě-
řených fi nančních prostředků obce se společností 
Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 
v  Praze, prostřednictvím společnosti Swiss Life 
Select Česká republika v  produktu Private Invest 
ve strategii konzervativní PROFI, jednorázový počá-
teční vklad 3.500.000,- Kč a pravidelné měsíční úložky 
130.000,- Kč, na základě smlouvy o obstarání nákupu 
a prodeje investičních nástrojů a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.

417. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 projektu Tělocvična 
Řepiště, CZ.1.10/4.1.00/01.00102 a ukončení udržitel-
nosti projektu.

418. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 projektu Moder-
nizace základní školy Řepiště, CZ.1.10/4.1.00/03.00700 
a ukončení udržitelnosti projektu.

419. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opat-
ření číslo 1/2016 dle přílohy, zvýšení příjmů rozpočtu 
o 305.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 305.000,- Kč, 
které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem    28.786.000,- Kč, 
 Výdaje celkem  40.068.000,- Kč,
 Ztráta              - 11.282.000,- Kč,
 Financování   11.282.000,- Kč.
 Saldo rozpočtu je fi nancováno prostředky z minulých 

let a hospodářskou činností obce.
420. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované in-

vestiční projekty obce v r. 2016, Změna č. 1, v celkové 
výši 18.759.000,- Kč dle přílohy.

421. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 11. zasedání zastupitelstva dne 29. června 2016 
od 17.00 hodin v Osvětovém domě v Řepištích.



č. 134 www.REPISTE.eu

Dětské hřiště U Mlýnku

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích

V rámci dotačního pro-

gramu Podpora obnovy 

a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, do-

tační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do ko-

munitního života v obci, jsme v roce 2015 získali dotaci 

398.996,- Kč na výstavbu dětského hřiště „U Mlýnku“, 

fi nanční spoluúčast obce Řepiště činí 183.099,- Kč.

Od jara letošního roku malí i velcí řepišťané s radostí 
přivítali dětské hřiště U Mlýnku.

Všechny herní prvky jsou hojně využívány, předškolní 
dětí řádí na kolotoči a houpačkách, ty starší na  lanové 
dráze, kterou si vyzkoušel i nejeden rodič. Jsme velice rádi, 
že se hřiště líbí a je cílem rodinných procházek. Prosíme 
jen o dodržování návštěvního řádu, abychom předcházeli 
stížnostem na hluk ve večerních a nočních hodinách nebo 
na nevhodné chování na dětském hřišti. 

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

V červenci loňského 

roku jsme získali dotaci 

z rozpočtu Moravskoslez-

ského kraje, dotační pro-

gram Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravsko-

slezského kraje 2015 ve výši 125.000,- Kč na projekt 

„Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Ře-

pištích“. 

Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Ře-
pištích je součástí projektu „Návrh úprav průtahu silnice 
II/477 přes obec Řepiště“, jehož přípravné a  realizační 
práce schválilo Zastupitelstvo obce Řepiště na  svém 
9. zasedání ZO dne 17. 2. 2016. Z tohoto důvodu byla 
realizace rekonstrukce ploch před kostelem započata 
v dubnu 2016, kdy na základě výběrového řízení byla

zhotovitelem díla vybrána společnost VALA – realizace 
staveb, s.r.o. Brušperk.

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího prvku venkovské 
infrastruktury, jediné přístupové komunikace ke kostelu, 
hřbitovu a základní škole. V rámci projektu jsme rekon-
struovali stávající částečně zpevněné a částečně ne-
zpevněné části příjezdové komunikace, včetně realizace 
parkovacích stání, obratiště a odvodnění komunikace, vše 
s novým povrchem z asfaltobetonu. Dále jsme zrealizovali 
rekonstrukci veřejného osvětlení se 6 novými lampami 
na parkových stožárech a zemním kabelovým vedením 
podél komunikace. 

Na projekt bude navazovat propojení s ulicí Selskou 
z důvodu řešení bezpečnosti na přechodu u  základní 
školy.

Rostislav Kožušník, starosta
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Návštěvní řád
Dětské hřiště U Mlýnku, ul. Selská, 739 31 Řepiště

Upozornění uživatele:

Děti do šesti let v doprovodu dospělé osoby

U mladších dětí, věk minimálně 6 let je povole-
no používat zařízení, pouze pokud je zabezpe-
čený trvalý dozor dospělé odpovědné osoby. 

Dodržujte věkové hranice stanovené

pro jednotlivé herní prvky. 

Sestava se skluzavkou pro děti od 3 let

Pružinová houpadla pro děti od 3 do 8 let

Houpačka s hnízdem pro děti od 1 do 4 let

Kolotoč pro děti od 3 do 8 let

Na hřišti je povoleno: 

- vstupovat na trávník 

Na hřišti platí zákaz:

- poškozovat a znečisťovat prostory, zařízení a vybavení

- vstupu se zvířaty

- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek

- manipulace s otevřeným ohněm

- užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo 
kluzký, případně při zjištění závady na zařízení

- v horkém počasí může být povrch herních zařízení 
rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálením při 
doteku.

 Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zaří-
zení předem překontrolovat a případně vstup dítěti 
zakázat

- Pokud dětské hřiště, herní prvky a vybavení poškozeny 
či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup 
na vlastní nebezpečí uživatele.

- používání prvků v bezpečnostní helmě na kola

Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uži-
vatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná 
osoba

Uživatelé dětského hřiště  jsou povinni řídit se usta-
novením provozního řádu, dodržovat pravidla slušného 
chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost

Návštěvník je povinen:

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval 
ostatní ani sám sebe

- dodržovat čistotu

Za úmyslné poškození dětského hřiště dítětem nebo 
škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese 
odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.

Provozovatel neručí na  dětském hřišti za případ-
nou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele. Porušení 
tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných 
předpisů, pro podnikající fyzickou osobu při výkonu 
své podnikatelské činnosti nebo pro právnickou oso-
bu do  výše 200  000  Kč a  u fyzických osob do  výše 
30 000  Kč. Pokud se setkáte s  poškozováním zele-
ně nebo vybavením hřiště, oznamte to prosím nepro-
dleně na Obecní úřad Řepiště – telefon 558 671 925 
nebo 558 672 450 a odpovědnému pracovníkovi pro-
vozovatele, zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své 
dítě.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

Správce hřiště: Obec Řepiště, Mírová 178, 739 ,
Mírová 178, 739 1 Řepiště, IČ 00577031

Odpovědný pracovník: Jiří Velčovský
     telefon 737 934 376

Důležitá telefonní čísla:

HASIČI    150

POLICIE   158 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ  122

MĚSTSKÁ POLICIE  156 

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Zástupci obcí Regionu Slezská brána navázali kontakty v Norsku 

(pracovní setkání 10. - 15. května 2016)

Kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích 
získal turistickou známku

Na počátku roku 2016 navázal Region Slezská brána 
kontakty s obcemi Frosta a Froya a s Muzeem Sverres-
borg v Trondheimu. Jedná se o partnery z regionu Varnes 
a Trondelag ve střední části Norska. Na základě vzájemné 
výměny informací a zájmu obou stran na výměně zkuše-
ností v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví 
byl připraven projekt na  realizaci pracovního setkání se 
zaměřením na tuto oblast. Projekt s názvem „Workshop: 
Revitalizace kulturního a přírodního dědictví v odlehlých 
oblastech“ byl úspěšně předložen na Ministerstvo fi nancí 
ČR a získal dotaci z Fondu pro bilaterální spolupráci na ná-
rodní úrovni z EHP a Norských fondů 2009-2014.

Cílem projektu bylo vytvořit znalostní síť jako přípravu 
pro možnosti další spolupráce v oblasti ochrany a revitali-
zace kulturního a přírodního dědictví v odlehlých oblastech 
za účelem rozšíření způsobů využití místních zajímavostí 
a zvýšení návštěvnosti v zapojených obcích v obou zemích. 
Kromě zaměření tématu pracovního setkání bylo důleži-
tým přínosem vzájemné poznání partnerů a tím vytvoření 
důležitého základu pro následnou spolupráci. Pracovní 
setkání proběhlo v Norsku ve dnech 10. - 15. května 2016 
a za českou stranu se jej zúčastnili zástupci všech měst 
a o obcí Regionu Slezská brány.

Kromě vzájemného předání zkušeností a osvědčených 
postupů byly s norskými partnery uzavřeny smlouvy o další 
spolupráci. Tyto smlouvy a vzájemné poznání partnerů při 

workshopu vytvořily potřebný předpoklad pro rozvoj další 
spolupráce a případnou možnost fi nancování dalších spo-
lečných projektů v následujícím období s využitím dotací 
z Norských fondů.

Ing. Miroslav Lysek, projektový manažer
DSO Region Slezská brána

Rostislav Kožušník, místopředseda
DSO Region Slezská brána

Realizace pracovního setkání byla podpořena 

z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni 

v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

Koncem května se zařadily Řepiště mezi zhruba 
2 300 míst České republiky, které mají v součas-
nosti svou turistickou známku. Získal ji objekt 
dřevěného kostela. Turistická známka s pořa-
dovým číslem 2285 tak nese název „Dřevěný 
kostel svatého Michaela archanděla Řepiště“. 

Obec tím navázala na aktivitu z roku 2008, 
kdy si Řepiště nechaly vyrobit s motivem dře-
věného kostela takzvaný turistický suvenýr. Mezi 
suvenýrem a známkou je zásadní rozdíl. Turistický 
suvenýr lze získat v podstatě bez jakýchkoli podmínek 
pro nějaké zajímavé místo nebo i událost. Turistická znám-
ka však představuje výběrovou záležitost. Je přidělována 
při splnění podmínky, že jde o místo turistický atraktivní 
a zároveň, že klub nejvýznamnějších sběratelů (majitelů 
více než 100 turistických známek) vyjádří veřejným hlaso-
váním o její vydání zájem.   

Řepiště od roku 2008 do současnosti udělaly kolem 
popularizace obce i samotného dřevěného kostela řadu 
aktivit, ušly pomyslný kus cesty. Získání turistické známky 
v roce 2016 tak jen logicky potvrdilo zařazení řepišťského 
kostela jako turistického cíle do vyšší úrovně významu než 
tomu bylo před osmi lety. Dodejme, že jde navíc o první 

turistickou známku v celém regionu Slezská brána. 
Obec využila zároveň nabídky výrobce a or-

ganizátora sběratelských aktivit – rýmařovské 
fi rmy Turistické známky s. r. o. – o doplnění 
turistické známky o turistickou nálepku. Jde 
o  jiný způsob prezentace místa zaměřený 
na  modernější formy propagace. Majitelé 

tzv. chytrých telefonů mohou využít turistickou 
nálepku díky QR kódu, který je na ní vytištěn, 

k poslechu krátkého mluveného průvodního slo-
va. Jeho obsah byl sestaven přímo Obcí Řepiště a byl 

navíc konzultován s autorem knihy o dřevěném kostele 
historikem Davidem Pindurem. 

Turistickou známku i nálepku si zájemci mohou za-
koupit na obecním úřadě nebo ve víceúčelové tělocvičně.  
Prodejní ceny odpovídají celostátním zvyklostem a činí 
u turistické známky 30,- Kč a u turistické nálepky 12,- Kč 
za kus.

Co lze očekávat dál? Sběratelská vášeň a tradiční tou-
lavá povaha Čechů, Moravanů a Slezanů je veliká. To potvr-
zuje ofi ciální seznam přes jeden a půl tisíce sběratelů z celé 
republiky, kteří si již zakoupili přes více než 100 turistických 
známek a jistě budou mít zájem také o novou turistickou 

a t
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST 
POPLATKU za komunální odpad, 

bio odpad a poplatku ze psů

UPOZORNĚNÍ 
NA NEPOKOSENÉ POZEMKY

Vítání občánků

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

bioodpadů a místního poplatku ze psů je do 30.06.2016. 

Obecní úřad Řepiště důrazně vyzývá vlastníky po-
zemků v obci k provedení údržby pozemků a odstranění 
plevelů. Sečení jsou vlastníci povinni zajistit minimálně 
2x ročně. Stav pozemků bude koncem června zdokumen-
tován a s vlastníky neposečených pozemků bude zahájeno 
řízení o přestupku a uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč.

Rostislav Kožušník, starosta

V neděli 22.5.2016 jsme v zasedací místnosti osvětového 
domu slavnostně přivítali nové občánky naší obce: Klaudii, 
Moniku, Oskara, Ladu, Anežku a Elenu. Součástí slavnostního 
odpoledne bylo malé vystoupení plné písniček a básniček, 
které předvedly děti z MŠ pod vedením paní učitelky Jany 
Nožičkové, hrou na fl étnu vítání občánků doprovázela paní 
učitelka Pavlína Skybíková. Slavnostní okamžiky zachytila 
fotoaparátem slečna Michaela Petrošová. 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.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

známku ze  slezských Řepišť. Prav-
děpodobně to vyvolá u některých 

z nich, kteří mohou přijet z dale-
ka, i zájem o prohlídku kostela 
nebo jiných zajímavosti v obci. 
Pak budou Řepiště prezentová-
ny před těmito zájemci rovněž 

kvalitou podaných informací, kul-
tivovaností vystupování i vlastním 

zaujetím pro věc řepišťanů se 
kterými se setkají. Mezi přícho-
zími jistě budou také „zkušení“ 

turisté, kteří mohou srovnávat návštěvu Řepišť se stovkami 
jiných míst v celé České republice. Vydání malého dřevě-
ného kolečka nazývaného turistická známka v Řepištích 
pootevřelo dvířka pro příchod také náročných zájemců, 
na které doposud nebyly zvyklé. Dosavadní zkušenosti 

a schopnosti obce, především pak komunity soustředěné 
kolem dění při dřevěném kostele, jsou však dobrý předpo-
kladem, že novou situaci Řepiště se ctí zvládnou.

Ing. Miroslav Lysek
projektový manažer Regionu Slezská brána

Turistický suvenýr z r. 2008
Turistická nálepka z r. 2016

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny a výstav,
do 15. 7. můžete zhlédnout výstavu cestovatele 

a dobrodruha Marka Šimíčka s názvem NEJEN HORY. 
Dovolujeme si vás pozvat na další výstavu, tentokrát 

se bude jednat o PATCHWORK paní Miroslavy Skuplíkové 
a Hany Ludvíkové. Bude k vidění od 19. 7. do 23. 8. 2016 
v půjčovní době v úterý od 10-12 a od 13-17 hodin a v pátek 
od 9-12 a od 13-15:30hodin.

V září se představí svými obrazy již podruhé pan Petr 
Peřina z Řepišť. Určitě si nenechejte tuto výstavu ujít. 
Výstava potrvá do poloviny října.

V sobotu 18. 6. 2016 u příležitosti Obecních slavností 
bude v knihovně Den otevřených dveří a zároveň zábavné 
odpoledne pro děti od 16 do 19 hodin.

Téma: K r t k o h r a n í  

Za splnění všech 6 úkolů bude následovat drobná 
odměna. Těšíme se na vás 

Za Místní knihovnu ŘEPIŠTĚ 
knihovnice Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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Čas plyne jako voda, jarní měsíce jsou již téměř za 
námi, a také je to již skoro měsíc od našeho setkání u pří-
ležitosti oslav Dne matek a výroční členské schůze, kde 
se nás sešlo 76.

Jistě jste prožili hezké odpoledne. Nás maminky - ba-
bičky zahřálo u srdíčka vystoupení malých gratulantů - dětí 
z Paskova, které se nám velmi líbily.

Ještě musíme vzpomenout na dubnový bowlingový 
turnaj v Rakovci. Počasí nám přálo, zúčastnilo se nás 45, 
z toho 28 soutěžilo. Vítězům jsme za odměnu obohatili pit-
ný režim a i slzy z posledního místa byly čím setřít. Nálada 
byla výborná a již se těšíme na další turnaj.

V sobotu 7. května 2016 jsme si někteří z nás udělali 
hezké pozdní odpoledne, kdy jsme shlédli zábavný pořad 
umělců ze Slezského divadla v Opavě o lásce a vzpomí-
nání, proložený písněmi. Jen nás mrzí, že mnozí senioři, 
se kterými se setkáváme na zájezdech, bowlingu, či opé-
kání, nám zde chyběli. Rovněž byli zklamáni malou účastí 
pořadatelé, kteří museli vynaložit nemalé úsilí při zajištění 
akce, a to i ze svého osobního volna.

V květnu jsme uskutečnili exkurzi do automobilky Hy-
undai.  Po prohlídce, i když jsme nepracovali, přišla únava 
a museli jsme se jít občerstvit.

Každoroční soutěž Regionu Slezská brána pro seniory, 
konaná 20. května, tentokrát ve Vratimově, byla úspěšná 
pro náš tým ve složení p. Jan Kožušník,  p. Lydie Čtveráč-

ková a p. ing. Petr Najman, kteří získali svými vědomostmi 
nádherné první místo. Gratulujeme.

Měli jsme také i největší účast - 15 fandících řepišťanů.
Tradiční smažení vaječiny proběhlo 26. 5. u Hasičárny. 

Podle účasti je zřejmé, že to je opravdu již tradice. Přišlo 
nás 40, a ani nepříliš dobré počasí se umoudřilo a nakonec 
svítilo sluníčko. Umění našich „kuchařek“ přišli vyzkoušet 
i pan starosta a paní místostarostka. Doufáme, že jim chut-
nalo tak jako nám všem.

PRO SENIORY,  kteří si nepoznamenali termíny dalších 
akcí, připomínáme:

14. 7. 2016 čtvrtek - tradiční opékání párků v Rakovci 
v 15 h

18. 8. 2016 čtvrtek - zájezd na Lysou horu. Poplatek je 
100 Kč.  Jede se z Řepišť z konečné autobu-
sů přímo bez přestupu až na Lysou. Odjezd 
v 9.15 h, příjezd v cca 13.30 h

Blíží se červenec, doba prázdnin, kdy mnohé z nás 
čeká návštěva a hlídání vnoučat. Mějme tedy pevné nervy 
a užívejme si našich potomků a krásných slunečných dnů.

Výbor Klubu seniorů

Včelařské jaro
Letošní jaro nám včelařům poskytlo mnohem více 

důvodů k radosti než to loňské. Mnozí měli obavy, aby 
se neopakoval zhruba třetinový úhyn, ale naštěstí se 
tak nestalo. Ztráty sice byly, avšak o mnoho menší. 
Z celkových 306 zazimovaných včelstev jich do 1. května 
2016 přezimovalo 282, tj. plných 92 %. Někteří odborníci 
to dávají na  vrub malému výskytu roztoče Varroa 
destruktor, kterému zřejmě nesvědčilo loňské velmi teplé 
léto. V naší organizaci byl na jaře nadlimitní výskyt jen 
u 2 členů, kdežto vloni to bylo mnohem víc.

Díky dobrému vyzimování mohly včely rychle nabrat 
sílu a využít jarní snůšku. I když i  letos si s námi jaro 
nezřídka nemile pohrávalo, přesto už mnozí z  nás 
ke konci května vymetali první med. Medobraní snad 
bude hojné…

Nezahálí však ani naše spolková činnost. V dubnu 
se nám podařilo změnit status naší základní organizace 
na pobočný spolek, jak si to žádá nový občanský zákoník. 
15. května se na naší včelařské chatě konala pravidelná 
jarní brigáda, na níž jsme uklízeli a čistili interiér i okolí 
chaty. Účast byla velmi hojná a podpořená i rodinnými 
příslušníky. Zde je třeba poděkovat především př. 
M. Andrýskovi, A. Varkočkovi, J. Musálkovi, O. Bartošovi, 
M. Míčkové, P. Čapkové, J. Fedrovi, P. Čelinskému, 
P. Mynářovi, P. Žiškovi a J. Kukučkovi. V měsíci červnu 
pak máme v plánu tradiční smažení vaječiny a možnost 
návštěvy dětí ZŠ Paskov (dle jejich zájmu) u včelaře, 
spojené s výkladem, ukázkami a něčím dobrým na zub.

Tolik krátký výčet dění v naší organizaci. Přejeme všem 
krásné pohodové letní dny. ZO ČSV Paskov

Seniorské okénko
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – POBOČKA ŘEPIŠTĚ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov, telefon: 596 733 990, 596 732 333
e-mail: info@ddmvratimov.cz, www.ddmvratimov.cz

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo 76 dětí zájmo-
vé útvary v pobočce v Řepištích. Kroužky probíhaly v zá-
kladní škole a  tělocvičně. Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám umožnili bezproblémový provoz. Jejich zá-
sluhou totiž měly děti z Řepišť možnost navštěvovat kroužky 
z různých oblastí: ANGLIČTINA, BADATEL, MAŽORETKY, 
TAEKWON-DO, BADMINTON, DĚTSKÝ AEROBIC.

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

A co nabízíme?
•  angličtina 1. třída – příprava na výuku cizího jazyka 
•  angličtina 2. třída – příprava na výuku cizího jazyka
• mažoretky ŽÍŽALKY – pro děti od 5 let
• badminton – pravidla hry, technika, turnaje
• dětský aerobic – pro děti od 6 let
• badatel – děti, které mají přírodu, rádi poznávají, zkoumají 

a chtějí si sami vyzkoušet 
   některé její zákonitosti

• robotek – děti se naučí měřit na multimetru, postaví si 
vlastní elektrárnu, budou bezpečně kreslit el. proudem, 
naučí se sériové a paralelní zapojení fotovoltaického člán-
ku, využijí základní stavební prvky robotických stavebnic, 
atd.. 

Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci 
nám můžete právě vy! 

Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cí-
leně s dětmi, i v dalších oblastech, které nejsou v nabídce 
uvedeny. 

KONTAKT PRO VÁS:

Renáta Míčková
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz 

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin. 

za DDM Vratimov Renáta Míčková

V neděli 15. května hrálo v řepišťské hale rekordních 
100 mladých nadějných badmintonistů turnaj pro děti 
a mládež. Badmintonisté byli rozděleni do  třech výkon-
nostních kategorií a tady jsou výsledky 

Kategorie A - nejmladší hráči: 
1. místo: Tomáš Bortel a Antonín Hynčica - Řepiště 

2. místo: Markéta Hrmelová a Katka Špačková - Vratimov
3. místo: Markéta Janalíková a Linda Kováčová - Vratimov

Kategorie B - středně silní hráči:
1. místo: Lukáš Matocha a Patrik Matocha - Vratimov
2. místo: Matyáš Poledník a Štěpán Šípek - Metalurg Ostrava
3. místo: Jorika Harazimová a  Lenka Waliszewská - 
Metalurg  Ostrava 

Kategorie C - nejzkušenějších hráčů:
1. místo: Patrik Foldyna a Tomáš Huser - Metalurg Ostrava
2. místo: Marek Waliszewski + Matyáš Bouchner - Metalurg 
Ostrava
3. místo: Adrian Velčovský a  Ondřej Slíva - Vratimov, 
Václavovice

Blahopřejeme všem medailistům, děkujeme hráčům a rodičům za podporu a vytvoření bezvadné atmosféry. Děkuji 
skvělým a spravedlivým rozhodčím, a v neposlední řadě díky sponzorům a Obci Řepiště, bez kterých bychom tak velký 
turnaj nemohli uskutečnit. Těším se v novém školním roce.  AHOJ! Marcela Grácová.
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Provoz T locvi ny epišt
Využití t locvi ny: volejbal,nohejbal, basketbal, 

                 stolní tenis badminton

Velká ttt locvi na   280,-K  / 1 hod.

Badminton:            160,-K  / 1 hod./ 1 kurt  
  
Badminton Vám nabízí aktivn  a p íjemn  strávit volný
as. K dispozici máme 3 kurty. 

Malá t locvi na:
Stolní tenis:                60,-K / 1 hod.                               

Neváhejte a p ij te si k nám zahrát. Využijte volné kapacity 
v letních m sících. Jsme tu pro Vás do ve erních hodin.
                         
Objednávky a informace na    tel. . 558 640 931,  mob. 605 959 600    
V provozní dob :      Po - Pá       15:00 - 22:00           
                                   So - Ne        08:00 - 20:00 

                Svátky 08:00 - 20:00
                                        

    od 18.7.2016  do  31.7.2016
        t locvi na uzav ena 

        v provozu pouze venkovní kurty.

          D kujeme za pochopení. 
                                                správci T locvi ny epišt

Pavla Polachová, Eduard Oslejšek

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

 

 

 

 

      SDH ŘEPIŠTĚ                                                               OBEC ŘEPIŠTĚ                 
 

 

 
                     

od 14:00 – do 17:00 
okolí tělocvičny 

za každého počasí! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 
                   

 
 
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Zdroj: http://www.clker.com/ 

Výtvarná dílna MAGMA
Srdečně Vás zveme na výstavu

S Čerty nejsou žerty aneb Co dělají čerti v létě.

Během Obecních slavností v Řepištích bude otevřena 
výtvarná dílna MAGMA (v budově bývalé MŠ – Kaféčka), 
kde vám své výrobky a výtvarné práce představí nejen 
děti ze ZŠ a MŠ, ale i mládež a dospělí.

Celá výstava je v atmosféře čertů a pekelných kouzel. 
Během výstavy si můžete nejen prohlédnout pěkné 
výrobky, ale také dílnu, můžete si navléct a odnést 
kouzelné korále, případně namalovat svého čerta a nechat 
se vtáhnout alespoň na chvíli do  tvořivé atmosféry 
řepištské keramické dílny. Uvnitř bude připraven také malý 
prodejní stánek.

Otevřeno bude nejen během obecních slavností, ale 
také až do následujícího čtvrtka 23.6.2016 a to v době 
od 10,00 hod -17,00 hod.

Srdečně zvou děti, dospělí a vedoucí Šodková Šárka

Provoz  h išt  s um lým 
povrchem TJ epišt : 

  
Po – Pá                od 8.00 - 15.00 hod.     
( erven-srpen)        - klí e se vyzvedávají na obecním ú ad   
                  - nelze využít šaten a WC v t locvi n . 
 

Po – Pá                od 15:00 - 22:00 hod.   
(duben- íjen )         - klí e se vyzvedávají u správce v recepci   
                    t locvi ny 
 

So – Ne, svátky   od 8.00 - 20.00 hod. 
                      - klí e se vyzvedávají u správce v recepci   
                    t locvi ny 

 
 

od 18.7.2016 do 31.7.2016 
kurty v provozu bez využití šaten a WC v t locvi n  

  
Rezervace  se provád jí p edem 

na tel. ísle: 605 959 600 
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Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
Hlavní náplní mladých hasičů je příprava na soutěže 

v požárním sportu, a to hlavně v požárním útoku.
Každý víkend se účastníme soutěží MSL MH. Díky 

zájmu dětí jezdíme už na soutěže se třemi družstvy. Nej-
úspěšnější byl zatím požární útok v Petřvaldíku, kdy se 
mladší družstvo umístilo na 2. místě.

Průběžně se zatím mladší žáci drží na 4. místě z 18 
zapojených družstev v MSL MH a starší žáci na 8. místě 
ze 14 družstev.

V současné době máme již za sebou okresní kolo hry 
Plamen ročník 2015/2016, které pro nás nedopadlo vůbec 
špatně. Do této soutěže se započítává také závod požární 
všestrannosti, který jsme absolvovali na podzim. V zimní 
části to byla hadicová a uzlová štafeta a 14. května jsme 
na stadionu Slezan ve Frýdku Místku soutěžili ve štafetách 
požárních dvojic, štafetě 4 x 60 m a štafetě CTIF.

V sobotu 28. května proběhlo závěrečné kolo hry Pla-
men v Rychalticích. Družstva se v posledním kole soutěže 
poměřovala ve dvou útocích, a to útoku CTIF, který se řídí 
mezinárodními pravidly, a požárním útoku s vodou.

Po sečtení všech výsledných umístění se mladší druž-
stvo umístilo na 5. místě z 23 družstev v okrese a starší 
družstvo na 6. místě z 28 družstev v okrese.

Okresní kolo celoroční činnosti dorostu 2016                 
V letošním roce jsme se snažili udržet družstvo dorostu 

v akceschopném stavu a celý rok jsme se připravovali 
na okresní kolo celoroční činnosti dorostu. Členy družstva 
byli Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Jan Matějka, Jiří Kaloč 
a Jan Kusák. V tomto složení proběhla podzimní příprava 
na branný závod, který se konal ve Frýdku – Místku, kde 
jsme se umístili na 2. místě. 

Do jarního kola jsme tak šli se 2 body a  tak začala 
příprava na jarní kolo. Družstvo posílili další členové, a to 
Martin Kaleta a Mirek Kačandy z SDH Frýdek. Pro případ, 
že bychom potřebovali náhradníky, doplňovali družstvo 
při trénincích také mladí hasiči z družstva starších žáků. 

Sbor dobrovolných hasičů 
Řepiště

    
si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž 

hasičských družstev v požárních útocích v kategoriích 
mladí hasiči, muži a ženy.

Datum konání:  sobota  18.6.2016 

Začátek soutěže mladých hasičů: 8:00 hod.              

Začátek soutěže mužů a žen:  13:30 hod. 

Místo konání:     hřiště TJ Řepiště

Těšíme se na Vaši návštěvu
 a podporu soutěžních družstev.
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Celou zimu jsme se snažili vylepšit si fyzičku v řepišťské 
tělocvičně a také jsme využili možnosti zúčastnit se do-
rosteneckých campů v požárním sportu v Nošovicích, kte-
ré pořádalo okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek, kde 
jsme si vylepšili hlavně techniku v disciplíně běh na 100 m 
s překážkami. V přípravě jsme nezapomněli ani na požární 
útok a štafetu 4 x 100 m. Obava, že budeme potřebovat 
náhradníka, se vyplnila, protože při závěrečném tréninku 
došlo ke zranění jednoho člena, a tak družstvo posílil Ondra 
Šadibol z družstva starších žáků. Kluci ale nic nevzdali a na 
okresním kole zabojovali a umístili se na celkovém 2. místě.

Zastoupení jsme měli také v kategorii dorostenek jed-
notlivkyň. 

V kategorii mladší (13-14 let) soutěžila Petra Polachová, 
která se umístila v okresním kole na 2. místě. A v katego-
rii střední (15-16 let) soutěžila Jana Polachová, která se 
umístila v okresním kole na 3. místě.

Za vedoucí mladých hasičů a dorostu
 Pavla Polachová

Hasičská „8“ opět v novém
Letošní již 9. ročník netradiční soutěže „PS-8“ se konal 

jako každý rok 8. května. A protože to byla letos neděle, 
přesunuli jsme její konání až na odpolední hodiny. 

Každý rok má soutěž nějaké originální provedení, pro-
tože kromě umístění jde všem účastníkům a také divákům 
především o dobrou zábavu. Každý rok má svůj příběh, 
který bývá často velmi aktuální. Nuže ten letošní začí-
nal takto: Konečně jsme se dočkali dotací a opravujeme 
hasičskou zbrojnici. Potíž je ale v tom, že během opravy 
jsme ji museli vyklidit. Proto má každý z výjezdové jednotky 
něco doma a po vyhlášení požáru musí řidič objet jed-
notku a dovést nářadí na místo určení… A při praktickém 
provedení to mělo vypadat asi takto: 7členné družstvo 
sedí na lavičce. Po vyhlášení útoku jde 5 členů „domů“ 
a čeká na svozového řidiče. Svozové vozidlo je dvoukolák 
na velkých kolech, bude parkovat poblíž startovní lavičky. 
Po příjezdu řidiče mu bez jeho pomoci každý člen naloží 
svůj materiál na vozidlo a běží k základně. Svozový řidič 
tak objede všech 5 členů a jede na základnu. Co po cestě 
ztratí, musí si sám, bez pomoci ostatních, naložit. Strojník 
jde po startu přímo na základnu, kde si připraví stroj a po-
dle dojezdového času může v předstihu nastartovat. Po 
dojezdu svozového vozidla k základně družstvo jakýmkoli 
způsobem provede montáž sacího vedení (koš, 4 savice, 
stroj), dopravního vedení (3 „B“, rozdělovač) a útočného 
vedení (4 „C“ a 2 proudnice „C“) pro pravý i levý proud 
a srazí terče. Před startem je možno požít na lavičce vlastní 
životabudič… 

Z výše uvedených instrukcí je patrné, že o zábavu 
a různé strategie provedení nebyla nouze. Všichni se ba-
vili, soutěžilo se s plným nasazením, přálo nám i počasí. 
Kdo byl zmožen soutěží nebo pobytem na slunci, mohl si 
obnovit síly u dobrého jídla a pití.

Jak je vidno, soutěž „PS-8“ se stává tradiční květno-
vou stálicí, o čemž svědčí přibývající počet zúčastněných 
družstev i diváků. Věříme, že tomu tak bude i nadále, 
a už nyní můžeme slíbit, že i příští jubilejní ročník bude 
stát za to.

A jak to celé dopadlo?
1.  Václavovice  I    2:31:74
2.  Horní Datyně    2:44:16
3.  Složené družstvo H. Datyň a Vratimova 2:46:55
4.  Místek-Bahno    2:54:14
5.  Brušperk II     2:54:87
6.  Sedliště     3:04:46
7.  Řepiště veteráni    3:06:55
8.  Kaňovice veteráni    3:08:30
9. Vratimov     3:16:03
10. Kaňovice     3:38:98
11. Brušperk I     4:28:79
12. Hradiště     4:38:67
13. Václavovice              N
       Řepiště mladíci        N  

SDH Řepiště
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DĚTSKÝ DOMOV

bl. M. A. KRATOCHVÍLOVÉ, ŘEPIŠTĚ

LIPOVÁ 222, ŘEPIŠTĚ, PSČ 739 32, IČ: 703 05 196
___________________________________________________

Hurá na prázdniny v Řepištích
Místo konání: Hřiště u Dětského domova v Řepišti
                na Rakovci 

Datum a čas konání: 1. července 2016, od 14:00 do 17:00 hod.

Program:

14:00  Zahájení  
14:15-15:00 Kačenka to s dětmi umí, pro děti. Pro zájemce 

možnost prohlídky bytu dětí v budově DD. Mož-
nost prohlídky DD za účelem shlédnutí výtvarné-
ho zpracování stěn v bytě dětí, jejímiž autory jsou 
studentky Ostravské univerzity.

15:15-15:35  Focení s Hello Kitty, případně Barney nebo nějaká 
jiná pohádková postava? Nechte se překvapit. 

16:00–17:00 koncert skupiny KACZi  
17:00  Tombola s losováním cen a ukončení akce

Srdečně Vás zve          Bc. Renáta Filatova, ředitelka DD 
společně se všemi zaměstnanci domova a se všemi dětmi. 

Vstupné dobrovolné. Dobrovolným vstupným podpoříte 
výstavbu dětského hřiště v DD.

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

stí 

Narodi li se:Narodi li se:
Elena Kapcalová – březen

Jonáš Toman – duben

Vítězslav Kukučka

Ilona Adámková

Oldřich Holman

Libuše Kuchařová

Zdeněk Mokroš

Marta Jiříková

Štěpánka Musálková

Červenec

Jan Špetík

Miroslav Garnol

Helena Musálková

Marie Kolomazníková

Libor Šolc

Marta Klimánková

Věra Kaločová

Karel Pokorný

Růžena Pospíšilová

Petra Tomicová

Vladimír Chovančík

Václav Musálek

Adriana Polášková

Helena Kudelová

Srpen

Daniela Vilková

Stanislav Čelinský

Eva Juhosová

Marta Procházková

Jarmila Hrabcová

Zdeňka Venglářová

Blanka Musálková

 Rozloučili jsme se Rozloučili jsme se
                   se zesnulými:                   se zesnulými:

Ilona Dvořáčková, Božena Adamusová, 

Alois Soška – duben

Miroslav Šolc, František Duda, Karel Supík – květen

	 	

		

 

PLOTY 
materiál, montáže 

Klasická pletiva, sva ovaná pletiva, sva ované panely, kované ploty,  
lesnické.  

Branky a brány typizované i na míru. 
 

www.PLOTY-OSTRAVA.cz     tel.: 722 550 000 
Ostrava – Nová B lá, Hrabovská 5/39 

 
 

 POT EBY PRO  CHOV DR BEŽE  
 Líhn , napáje ky, krmítka, vytáp ní, klece pro k epelky, 

 krmivo pro k epelky. 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
tel.: 732 650 203 

 
 
 
 
 
 
 
 

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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Jak je to s cestovními doklady pro  
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