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bylo velmi těžké a složité. Rozhodnutí o tom, že jedna obec je ta první, 
nebylo jednoznačné a jednoduché. Asi 8 obcí bylo kandidáty na první 
místa. Vím, že mnozí z nás více či méně počítali s nějakou medailí, což 
se nepovedlo. Nebuďte však zklamaní, vždyť soutěž Vesnice roku není 
jenom o umístění, ale o tom, že máme co ukázat, čím se pochlubit, čím 
reprezentovat. A že to všechno není připraveno jenom pro soutěž, ale 
že to u nás takto je v průběhu celého roku, že se nám prostě chce něco 
společně dělat a mít život v Řepištích příjemný. Navíc soutěž zmobili-
zovala mnoho dalších aktivit a lidí, tak myslím, že tato energie bude 
dalším motorem pro nové a nové aktivity.

Jsem rád, že jste svou obec v tak velkém počtu podpořili, a děkuji 
vám za to. Buďte na svou obec Řepiště hrdí a mějte ji rádi jako dosud. 
Myslím, že patří mezi ty místa, kde se lidem spolu dobře žije, kde se lidé 
rádi setkávají, kde spolu tráví čas. Jako starosta jsem na vás, občany 
naší obce, velice hrdý.

Rostislav Kožušník – starosta obce Řepiště
Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Vážení a milí spoluobčané,
v sobotu 5. září 2012 proběhlo v Luhačovicích na Zlínsku 

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2012, které 
se konalo při Mezinárodním dětském folklorním festivalu Písní 
a tancem.

Vesnicí roku 2012 České republiky se stala obec Řepice na 
Strakonicku. 

Na druhém místě skončila obec Tvarožná Lhota z Hodonín-
ska, třetí příčka patří obci Křižánky z okresu Žďár nad Sázavou.

Obec Řepiště se spolu s ostatními obcemi: obec Křižovatka, obec 
Vrbice, obec Studenec, obec Radslavice, obec České Heřmanice, 
město Strážov, obec Kamýk nad Vltavou, obec Koštice a obec Žlutava, 
které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole), umístila 
na 4. místě. Hodnotící komise šampiona vybírala ze 13 finalistů. Letoš-
ního 18. ročníku soutěže se celkem zúčastnilo 278 obcí ze 13 krajů.

Tolik výsledky. Přiznám se, že když vyhlašovali první místo a četli 
Ře-pi… tak ve mně hrklo. Bohužel to byly –ce a ne –ště. Musím říci, že 
konkurence byla letos opravdu velká a i komise přiznala, že hodnocení 

330. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospodaření 
obce Řepiště k 31.7.2012:
celkové příjmy:  13.672.030,76 Kč (57,73% rozpočtu),
celkové výdaje:   7.906.217,08 Kč (29,95% rozpočtu),
saldo (přebytek):   5.765.813,68 Kč.

331. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady 
obce R022/2012 – R031/2012 v období květen-srpen 2012.

332. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o ná-
kladech slavnostního vyhodnocení soutěže Vesnice roku Mo-
ravskoslezského kraje 2012 dne 10.8.2012 a stavu přípravy 
a nákladech návštěvy celostátní hodnotitelské komise v termínu 
5.9.2012.

333. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu uzavírat smlouvy 
o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene v rám-
ci přípravy stavby „PD – Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ 
s vlastníky dotčených pozemků s budoucí cenou dle znaleckého 
posudku. 

334. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z činnos-
ti svazku obcí Region Slezská brána v období květen až srpen 
2012.

335. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dne 22.6.2012 
schválený Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána za 
rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
DSO Region Slezská brána za rok 2011.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce 
Řepiště konaného dne 29.8.2012 v Osvětovém domě 
v Řepištích

327. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Miroslava Lyčku a pana 
Milana Laníka a ověřovateli zápisu paní Marii Bednářovou 
a pana Rostislava Mojžíška.

328. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 
11. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Hospodaření obce k 31.7.2012,
4. Usnesení rady obce,
5. Soutěž Vesnice roku 2012,
6. Kanalizace a ČOV, Řepiště – 1. etapa,
7. Region Slezská brána,
8. Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
9. Různé,
10. Rozpočtové opatření č. 2/2012,
11. Závěr.

329. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
20.6.2012.
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336. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviad-
nov“ vč. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební 
práce a majetkoprávních záležitostí.

337. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce uzavřít 
s vlastníky pozemků pod stavbou cyklostezky Ostrava-Beskydy, 
se kterými má obec Řepiště uzavřené smluvní vztahy, dohody 
o ukončení těchto smluv, a to v souběhu s uzavíráním smluv 
svazku obcí Region Slezská brána jako stavebníkem cyklostezky 
s vlastníky pozemků v souvislosti se Smlouvou o partnerství.

338. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dlouhodobou výpůjčku po-
zemků, a to části pozemku parc.č. 804/4 ostatní plocha o výměře 
cca 60 m2 a části pozemku parc.č. 1589/2 ostatní plocha o vý-
měře 39 m2 dle geometrického plánu č. 943-102c/2011 ze dne 
16.4.2012, oba k.ú. Řepiště, pod stavbou cyklostezky Ostrava-
-Beskydy bezplatně na dobu 5 let od ukončení realizace projektu 
„Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ (max. 
do 30.6.2018), na základě vyhlášeného záměru ze dne 13.8.2012 
svazku obcí Region Slezská brána, Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov, IČ 69609969, na základě smlouvy o výpůjčce.

339. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zavedení dat 
„Územní studie zastavitelných ploch Z 26 a Z 50 v k.ú. Řepiště“ 
do evidence územně plánovací činnosti obce Řepiště.

340. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stanovisko pořizo-
vatele územního plánu obce Magistrátu města Frýdku-Místku 
nepořizovat v současné době změnu Územního plánu Řepiště.

341. Zastupitelstvo obce Řepiště posoudilo předložené návrhy na 
pořízení změny Územního plánu Řepiště podané od 1.6.2010 
do 30.5.2012 a rozhodlo nepořizovat změnu Územního plánu 
Řepiště.

342. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje právní obranu obce vůči 
žalobě o zaplacení 500.000,- Kč s příslušenstvím ve věci zá-
držného za stavební práce „Tělocvična Řepiště“ vůči zhotoviteli 
společnosti interdecor s.r.o. toho času v konkursu a ukládá sta-
rostovi sjednat právní zastoupení obce a společně s vybraným 
advokátem činit nutné kroky k právní obraně obce.

343. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí průběh projekčních 

prací stavby „PD – Odvodnění a rekonstrukce ul. Vinohradská, 
k.ú. Řepiště“, dokončení dokumentace pro DÚR a orientační ná-
klady stavby ve výši 7 mil. Kč bez DPH.

344. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu uzavírat smlouvy 
o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucích smluv 
o zřízení věcného břemene s budoucí cenou dle znaleckého po-
sudku v rámci přípravy stavby „PD – Odvodnění a rekonstrukce 
ul. Vinohradská , k.ú. Řepiště“ s vlastníky dotčených pozemků.

345. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín voleb do kraj-
ských zastupitelstev ve dnech 12. a 13.10.2012.

346. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje shodu na průběhu hranic 
pozemku parc.č. PK 958 díl 1 ve vlastnictví obce se sousedními 
pozemky parc.č. 97, 98, 1495/7, 1495/10, 100, 1500, PK 284, PK 
285/1, vše k.ú. Řepiště dle dokumentace o vytýčení ZPMZ č. 944 
ze dne 23.9.2011.

347. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválení změny 
rozpočtového určení daní a podepsání zákona o rozpočtovém 
určení daní prezidentem, a tím posílení příjmové stránky rozpočtu 
obce Řepiště od 1.1.2013.

348. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 
2/2012 dle přílohy, zvýšení příjmů rozpočtu o 45.000,- Kč, zvý-
šení výdajů rozpočtu o 275.000,- Kč a krytím salda financováním 
(zůstatek z r. 2011 na účtech obce) ve výši 230.000,- Kč, které 
upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem     23.728.000,- Kč,
Financování     2.942.000,- Kč,
Výdaje celkem  26.670.000,- Kč.

349. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s mís-
tostarostou a účetní obce provést nezbytně nutné rozpočtové 
opatření na straně výdajů ve výši 250.000,- Kč v případě nut-
nosti uspořádat celostátní vyhlášení soutěže Vesnice roku 
2012. Ke krytí výdajů se použije třída financování, a to změna 
stavu na účtech obce. Na nejbližším následujícím zasedání za-
stupitelstva bude toto rozpočtové opatření předloženo s řádným 
zdůvodněním.

350. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 
12. zasedání zastupitelstva obce dne 24.10.2012 v 17.00 hod.

mladých hasičů, zásah historickým vozidlem TATRA 805), kynolo-
gové se psy ze Šenova. V průběhu večera dále vystoupila „Trialová 
show“, zahrála Neoveská cimbálová muzika a zazpívala Kateřina 
Kouláková, vítězka soutěže Czech talent. Závěr slavnosti a krásné-
ho dne pak patřil rockové skupině SAGAR z Palkovic. V obci probí-
haly v tento den další doprovodné akce: výstava fotodokumentace 
ze života obce v prostorách základní školy, prohlídka výrobků dětí 
i dospělých v keramické dílně v Osvětovém domě, výstava v místní 
knihovně a prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela.

Ve středu 5. září 2012 naši obec navštívila celostátní hodnotitel-
ská komise, která měla 13 členů. Komisaři strávili v naší obci 4 ho-
diny. Pro komisi byl připraven bohatý program. Komise navštívila 
odval D hlušiny, kde proběhla prezentace Moravskoslezského kraje 
a historie hornictví, dále se komisaři projeli na koloběžkách po nové 
cyklostezce Ostrava-Beskydy. Komise poté navštívila mateřskou 
školu, kde si pochutnala na koláčích od paní Uhrové a zhlédla film 
o obci. Následovalo vystoupení dětí z MŠ. Komise se pěšky přesu-
nula k Osvětovému domu, kde soutěžila s mladými hasiči se džbero-
vými stříkačkami. Pak komisaři kopali penaltový rozstřel proti žákům 
na hřišti TJ Řepiště, kde probíhal trénink malých fotbalistů. Poté ko-
misaři navštívili obecní úřad a místní knihovnu. Pak jsme se přemístili 
do kostela sv. Archanděla Michaela, kde nás přivítal pan farář a za-
zpíval Svatomichaelský pěvecký sbor. Komisaři navštívili základní 

Ještě k průběhu soutěže Vesnice roku 2012
Dne 10.8.2012 proběhlo v Řepištích slavnostní vyhlášení výsled-

ků krajského kola soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji. 
Zúčastnilo se asi 150 vzácných hostů, mezi kterými byl i pan Kamil 
Jankovský – Ministr pro místní rozvoj ČR, dále náměstek Moravsko-
slezského kraje pan Marian Lebiedzik, předseda Spolku pro obnovu 
venkova pan Eduard Kavala, starosta obce Bělotín, zástupce Svazu 
měst a obcí České republiky paní Dagmar Novosadová, starostka 
obce Kunín a členka krajské hodnotitelské komise, zástupce Mini-
sterstva zemědělství pan Jiří Matějka, vedoucího Agentury pro ze-
mědělství a venkov ve Frýdku – Místku, pan Mons. František Václav 
Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský, paní Eva Richtrová, senátor-
ka Parlamentu České republiky a předsedkyně představenstva Re-
gionu Beskydy, paní Ludmila Bubeníková, poslankyně Parlamentu 
České republiky a starostka obce Velká Polom, členové krajské hod-
notitelské komise a starostové sousedních obcí. Slavnostní vyhlá-
šení oceněných obcí s kulturním programem proběhlo od 15 hod. 
v sále tělocvičny a velice se vydařilo. 

Od 18 hodin pokračovala na venkovním prostoru u tělocvičny 
oslava a kulturní program pro všechny občany. V programu vystoupi-
li: Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště, děti základní a mateřské 
školy v Řepištích, cimbálová muzika Vrzuška, absolventi základní 
umělecké školy, Sbor dobrovolných hasičů Řepiště (požární útok 



UPOZORNĚNÍ
K 1.říjnu 2012 nezaplatilo poplatek za psa 24 občanů a poplatek za svoz komunálního odpadu 48 občanů. Žádáme tímto, 

aby tak učinili do 31.října 2012.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb

do zastupitelstev krajů

Starosta obce Řepiště podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
 v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Základní školy Řepi-
ště, Mírová 56, Řepiště pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Řepiště.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průka-
zem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb do 
zastupitelstev krajů volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.

kolektiv vedoucích tábora Prázdniny v Řepištích
Obec Skotnice
DSO Olešná
Pan farář Adrian Wykret
Moravskoslezská Sinfonietta
Ing. Šárka Šodková
Členové hornického spolku Rozkvět ze Sedlišť
OKD a.s. Důl Paskov – odval D
Místní knihovna Řepiště
Restaurace Bowling Rakovec
Restaurace Nimrod – pan Roman Gelner
Café Bar – paní Dagmar Hrušková
Vrzuška
Petr Macura – kameraman
Mažoretky ZIK-ZAK
Zastupitelé obce
Ing. Pavel Záruba
a mnoho dalších. Moc vám všem děkujeme.

V soutěži Vesnice roku 2012 nám pomáhali:
Sportovní a kulturní komise obce Řepiště
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště
Základní škola a Mateřská škola Řepiště
Školní jídelna Řepiště
Tělovýchovná jednota Řepiště
Svatomichaelský pěvecký sbor Řepiště
Myslivecké sdružení Hubert, pan Oldřich Musálek
Český svaz včelařů, ZO Paskov a Horní Datyně
Reklamservis, s.r.o. – pan Jaroslav Michenka
BT Market, s.r.o. – rodina Břenkova
Lašská pekárna Řepiště – paní Žaneta Zipserová
rodina Hausova
paní Anna Uhrová
paní Lydie Čtveráčková
paní Jarmila Hrabcová
Minarprint s.r.o. – pan Vladimír Minár
Mystická mydlárna, paní Alena Milíčková
A.S.A, a.s., skládka odpadů Řepiště

školu, kde je uvítaly děti kulturním vystoupením se zvonečky. Pak si 
komise prohlédla tělocvičnu, kde byla připravena výstava ze života 
obce a spolků a představení programu obnovy venkova v obci Ře-
piště. V tělocvičně vystoupili členové Moravskoslezské Sinfonietty. 
U tělocvičny předvedli naši hasiči historický požární útok s autem 
T805, v hasičárně byla vystavena požární technika a závodní stří-
kačky. U tělocvičny si komisaři mohli vyzkoušet dojení kůtských koz 
a ochutnat kozí mléko a tvaroh. Komise navštívila keramickou dílnu, 

kde prezentovala keramický kroužek jeho vedoucí paní Šárka Šod-
ková. Následoval průjezd obcí se zastávkou u kapličky sv. Floriána, 
přes ulice Na Kůtách, O.Stibora a Lesní kolem kapličky sv. Anežky 
do Rakovce, kde v Restauraci Bowling Rakovec byl pro komisi při-
praven oběd a kde proběhlo zakončení hodnocení a byly předány 
upomínkové předměty. Komise odjížděla spokojená a plná zážitků.

Rostislav Kožušník – starosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE



Z DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNAZ DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA
Založení Místní akční skupiny

Po několikaměsíčních přípravách byla na ustavujícím zasedání 
20. září 2012 ve Sviadnově založená na území devíti měst a obcí 
Regionu Slezská brána místní akční skupina. Z několika možných 
právních forem byla zvolena forma zájmového sdružení právnických 
osob. Toto sdružení má 19 členů. Jsou v něm zastoupeny všechna 
města a obce našeho regionu a dalších 10 organizací z řad podnika-
telských subjektů, příspěvkových organizací a občanských sdružení. 
Oficiální název sdružení je „MAS Slezská brána, z. s. p. o.“

Důvodem založení MAS je příprava Regionu Slezská brána na 
nové dotační období pro čerpání financí z evropských fondů. Část 
z nich, především do oblasti venkova, by měla být rozdělována for-
mou metody LEADER. Tento název používaný v Evropské unii před-

stavuje  metodu založenou na spolupráci veřejného sektoru (obcí), 
podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací (tj. 
především občanských sdružení). Představitelem pro popsanou 
formu spolupráce je právě založená místní akční skupina. Jejím 
hlavním úkolem bude v průběhu příštího roku  připravit integrova-
nou strategii rozvoje území na příští dotační období. Zjednodušeně 
to znamená provést zmapování toho, co se v regionu nachází, co 
a jak by se v něm mělo udělat a kde by se na to měly vzít finance. 

Zpracování tohoto materiálu je přitom podmínkou pro začleně-
ní Regionu Slezská brána mezi území, kde se finance vyčleněné 
pro metodu LEADER mohou čerpat. 

Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána

Region Slezská brána
Dne 22.srpna 2012 se konalo zasedání starostů Regionu Slez-

ská brána v Řepištích. Starostové na něm schválili Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o dílo na stavební práce na cyklostezku Ostrava-Besky-
dy. Na programu dále bylo projednání majetkoprávních smluv na 
pozemky pod cyklostezkou na k.ú. Řepiště a k.ú. Vratimov a výběr 
dodavatele plynu a elektřiny pro rok 2012. 

Z dalšího dění v Regionu Slezská brána uvádím následující: 
založení místní akční skupiny MAS Slezská brána, z. s. p. o., na 
území svazku obcí je plánováno na 20.9.2012 ve Sviadnově. Dne 
27.9.2012 se konal na fotbalovém hřišti v Šenově na Lapačce turnaj 
Regionu Slezská brána starších žáků v kopané za účasti 4 družstev. 

Zvítězilo družstvo žáků ze Šenova. Svazek obcí podpořil během 
letošního léta kulturní program místních souborů a spolků na ná-
sledujících akcích: Dětský den Města Paskov dne 2.6.2012 v Pas-
kově, koncert Moravskoslezské Sinfonietty dne 9.6.2012 v Řepiš-
tích, koncert dětského dechového orchestru na Vratimovské pouti 
dne 24.6.2012, vystoupení zájmových spolků na Šenovském jar-
marku dne 1.9.2012, vystoupení mažoretek a dechového orchest-
ru při Dni záchranných složek ve Vratimově dne 8.9.2012, kulturní 
vystoupení souborů při Slavnosti na konci léta dne 8.9.2012 ve 
Václavovicích a kulturní vystoupení souborů na Lašských slavnos-
tech v Sedlištích dne 8.9.2012.

Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí Region Slezská brána

Slavnostní otevření cyklostezky
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov

Svazek obcí Region Slezská brána začal v roce 2011 realizovat 
největší investiční projekt ve své historii, a to stavbu „Cyklostezky Os-
trava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“. Cílem projektu je umož-
nit cyklistům přímou, rychlou  a bezpečnou dopravu mezi Ostravou 
a Beskydami a propojit již zrealizované úseky páteřní cyklotrasy č. 59 
mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem.  Stavební realizace projektu byla 
úspěšně ukončena v srpnu 2012 a v úterý 11. září 2012 byla cyk-
lostezka Ostrava - Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov slavnostně 
otevřena. Cyklisté spolu s in-line bruslaři tak mohou hojně využívat 
tuto novou cyklostezku, která vede v krásném prostředí podél řeky 
Ostravice.

„Jsem velmi rád, že tento projekt, díky kterému dochází k propo-
jení Ostravy s Beskydami, byl úspěšně dokončen. Moravskoslezský 
kraj se stále snaží nabízet svým návštěvníkům nové a nové atraktivity 
a já věřím, že i tato cyklostezka nám pomůže přilákat do našeho kraje 
více cykloturistů a zvýší tak turistický potenciál našeho regionu,“  řekl 
Jiří Vzientek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Nová cyklostezka s asfaltovým povrchem je téměř 7,4 km dlouhá 
a 2,5 m široká. Její výstavba byla finančně podpořena dotací z Re-
gionálního operačního programu NUTS II Moravskoslez-
sko, a to částkou 34 mil. Kč. Celkové náklady projektu 
byly vyčísleny na částku téměř 37 mil. Kč. 

Projekt cyklostezky realizoval svazek obcí Region 
Slezská brána společně se svými partnery: městy Vra-

timov a Paskov a obcemi Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Významným 
partnerem projektu, bez něhož by realizace výstavby cyklostezky ne-
mohla proběhnout, byl státní podnik Povodí Odry.

„Po dlouhých letech plánů a příprav dostává myšlenka cyklo-
stezky Ostrava-Beskydy reálnou podobu. Nebylo jednoduché pro-
sadit původní myšlenku vedení cyklostezky podél řeky Ostravice, 
ale nakonec se to díky mnoha jednáním, kompromisům a dobré vůli 
podpořit projekt podařilo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 
projektu jakýmkoliv způsobem podíleli, za jejich práci a pozitivní pří-
stup, především svým kolegům starostům dotčených obcí a vedení 
Povodí Odry,“  řekl Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí Region 
Slezská brána a starosta obce Řepiště.

Žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního progra-
mu Moravskoslezsko na výstavbu cyklostezky předložil svazek obcí 
počátkem roku 2010. V polovině července roku 2011 po ukončení 
výběrového řízení začala společnost VOKD, a.s. se samotnou reali-
zací. V  srpnu letošního roku pak byly stavební práce na projektu Cy-
klostezka Ostrava -Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov dokončeny.

Ing. Dagmar Pacutová, Odbor kanceláře hejtmana kraje



Projekt: Ve škole a v přírodě
cítíme se v pohodě

V loňském školním roce se naše škola zúčastnila dotačního 
řízení vyhlášeného Moravskoslezským krajem s názvem Podpora 
aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. K naší 
velké radosti se podařilo finanční příspěvek obdržet a nyní bychom 
Vás rádi seznámili se zcela novým konceptem preventivního pro-
gramu probíhajícího v tomto školním roce na naší škole. 

Již v začátku nového školního roku tak mohl být na naší škole 
zahájen dlouhodobý celoroční preventivní program zaměřený na 
všechny ročníky a jejich komplexní informovanost v problematice 
rizikového chování, závislostí a společenského chování. 

Tento program probíhá ve spolupráci s FAUST o.s. Jedná se 
o sdružení zabývající se primární preventivní činností rizikového 
chování pro 1. stupeň základních škol, ovlivněním postojů a také 
nácvikem sociálních dovedností v případě rizikových situací. 

Celá tato spolupráce byla zahájena již začátkem měsíce září, 
kdy se žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili pětidenního adaptačního 
pobytu v přírodě. Právě tento pobyt byl stěžejní v realizaci pro-
jektu, který byl financován již zmiňovaným Moravskoslezským 
krajem. Za minimální finanční účasti rodičů tak žáci mohli strávit 
krásné dny babího léta v prostorách Horského hotelu Liptov na

 Ostravici, který je umístěn v překrásném prostředí Moravskoslez-
ských Beskyd, ve svahu na obcí Ostravicí, což je jedno z krásných 
letovisek pod Lysou horou. Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžko-
vých a čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením bylo příjem-
né, také strava byla pestrá. Děti mohly navštěvovat krytý bazén, 
klubovny, hřiště, kulturní místnost s videoprojekcí, venku pak pro ně 
byly připraveny skluzavky, prolézačky, ohniště. Na opékání párků 
sice nedošlo, ale písnička u táboráku zazněla. 

V dopoledních hodinách se děti v budově vyučovaly českému 
jazyku a matematice, po svačince pokračovala výuka venku - děti 
poznávaly krásy Beskyd nebo tvořily výtvarné výrobky z přírodnin.  
Byl uskutečněn celodenní výlet na Lysou horu, polodenní výlet na 
přehradu Šance a spousta dalších vycházek po lese. Odpoledne 
trávily děti hrami, praktickým nácvikem sociálních dovedností a dal-
šími činnostmi připravenými agenturou FAUST. Vzhledem k tomu, 
že počasí nám přálo, děti pobývaly venku na čerstvém vzduchu 
téměř celý den od rána do večera. 

V průběhu školního roku se pak preventivního programu zú-
častní všechny ročníky školy prostřednictvím 3 lekcí realizovaných 
právě FAUST o.s., které budou probíhat ve třídách, koncem škol-
ního roku bude projekt ukončen závěrečnou lekcí ve sportovním 
areálu občanského sdružení v Ostravě.  

           Mgr. Anna Klosová, Mgr. Petra Kornášová

Informace o výsledku voleb do školské rady 
Základní školy a Mateřské školy Řepiště, pří-
spěvkové organizace za zákonné zástupce 
nezletilých žáků na období 2012 - 2015

Dne 24. 9. 2012 se v budově základní školy uskutečnilo první 
kolo voleb do školské rady.  Zúčastnilo se 42 voličů z řad zákon-
ných zástupců žáků (což je 50,6%).

Z navržených kandidátů (Ing. Pavel Záruba, Mgr. Alexander 
Širc, p. Dita Veličková, p. Daniel Pieronkiewicz) z řad zákonných 
zástupců žáků byli do školské rady zvoleni první dva jmenovaní 
kandidáti. Volby proběhly řádně podle volebního řádu. Během vo-
leb nedošlo k žádnému problému ani k žádné námitce k volbám.

Zvolení kandidáti se dnem 24. 9. 2012 stali členy Školské 
rady při Základní škole a Mateřské škole Řepiště, příspěvkové or-
ganizace za zákonné zástupce nezletilých žáků na období 2012 
– 2015. Přejeme jim mnoho úspěchů.

Současně bychom rádi poděkovali paní Blance Kukučkové 
a Ing. Jarmile Kopelové, které na těchto pozicích ve školské radě 
do 24. 9. 2012 zastupovaly žáky, za vykonanou práci a ochotu. 

V Řepištích dne 24. 9. 2012
Za volební komisi:

Mgr. Věra Némethová, předseda volební komise
Jana Nožičková, členka volební komise

Mgr. Anna Klosová, člen volební komise

Informace z krajského úřadu
S účinností od 01.10.2012 dochází ke změně úředních ho-

din Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to konkrétně 
v pátek.

 
Úřední hodiny krajského úřadu:
pondělí, středa        9:00 - 17:00
úterý, čtvrtek           9:00 - 14:30
pátek                  9:00 - 13:00

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, tel. 558 637 136

www.knihovna-repiste.cz

- do 26. 10. trvá výstava plakátů  Region Slezská brána.

 Týden knihoven 2012 ve dnech 1. - 7. 10.2012
Program:

2. 10. v 17:30 hod. beseda pro veřejnost: INDIE 
- přednáší Moskalová Renáta

30. 10. v 17:00 hod. beseda pro veřejnost: 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - přednáší Dagmar Maroszová 

z MěK Třinec



Už jsou tady zprávičky,
z naší krásné školičky.

Nový školní rok 2012/2013 je již v plném proudu.

V tomto školním roce naši mateřskou školu navštěvuje 76 
dětí ve věku 2 - 7 let, z toho je 27 předškoláků, kteří nastoupí do 
1. třídy.

Jsme tomu rádi a nadále se budeme snažit, aby mateřská 
škola byla „druhým“ domovem dětí. Aby všechny činnosti, kte-
ré pro děti připravujeme, byly velkým přínosem a obohacením 
předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády 
vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly 
rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť 
toho je v naší současné době třeba.

V září jsme uskutečnili zážitkový výlet do Army landu ve Vrati-
mově. Předškoláci a 3. třída si pod dohledem zkušených instruk-
torů „zahráli na vojáčky“. 

Děti byly seznámeny s vojenskými obrněnými vozidly s ukáz-
kou zaměřování letadel protiletadlovým dvojkanónem, prohlédly 
si vojenské zákopy, bojiště a terénní tratě, prohlédly si muzeum 
ručních palných zbraní, vyzkoušely si střelbu z paintballových 
zbraní,vyhledávaly miny a granáty vojenskou minohledačkou 
v minovém poli, házely cvičným granátem na určený cíl, vy-
zkoušely si plynové masky, běh v masce, ukázaly si vojenské 
maskování, běžely vojenským cvičištěm, projely se ve vojenském 
nákladním speciálu Praga V35, vyfotily se s vojenskou technikou.

Koncem září jsme navštívili  festival malých houslistů ve Vra-
timově, děti shlédly divadelní představení a již tradičně prožily 

krásné chvíle s Michalem Nesvadbou z televizní Kouzelné školky, 
jehož vystoupení vždy zaujme nejen děti. Některé děti si užívají 
plavání na Olešné.

V odpoledních hodinách mohou děti od října navštěvovat 
kroužek angličtiny a keramiky.

Stihli jsme toho již mnoho a to je teprve začátek školního roku.

Budeme se těšit na lampiónový průvod ve spolupráci s rodi-
či. Dále nás čekají naše tradiční akce (tvoření s rodiči, vánoční 
focení, oslavy Vánoc, maškarní rej v tělocvičně, Velikonoční jar-
mark spojený s vítáním jara, vynášení Moreny, vystoupení ke Dni 
matek).

V letošním školním roce se již tradičně bude konat lyžařský 
kurz na Bílé. V dubnu pojedeme s předškoláky do školy v přírodě 
na Horní Bečvu. Na konci školního roku nebude chybět slavnostní 
rozloučení předškoláků, které proběhne netradičně v areálu ma-
teřské školy.

Při plánování akcí spolupracujeme s rodiči, hasiči, místní kni-
hovnou, myslivci i obcí.

Všem za tuto dobrou spolupráci děkujeme.

Rádi bychom naplňovali společně se všemi partnery filozofii 
našeho školního vzdělávacího programu:

Spokojené dítě = Šťastné dítě = Zdravé dítě.

Na závěr poděkování rodičům, kteří přispěli na dětském 
dni v loňském školním roce finanční částkou na zakoupení 
velkého slunečníku pro třídu „Sluníčko“. 

Jana Nožičková

Mladí hasiči SDH Řepiště
Okresního kola hry PLAMEN 2011/2012 

jsme se zúčastnili s mladším i starším druž-
stvem mladých hasičů. Absolvovali jsme 
všechny disciplíny jako jsou například bran-
ný závod, hadicová a uzlová štafeta, požár-
ní útoky, a štafety. A že se nám příprava na 
tyto soutěže  vyplatila potvrzují výsledky, 
kdy mladší družstvo skončilo na 13. mís-
tě a starší družstvo si obhájilo 4. místo 
z 32. družstev v okrese.

Také musíme zmínit soutěže MSL MH  v požárním útoku na 
které se řádně připravujeme . Během letošního roku jsme se 
starším družstvem soutěžili  na šestnácti pohárových soutěžích 
MSL MH . Mezi ně patří i 1.ročník  MSL MH pořádaný v Řepiš-
tích, kde se zapojili s velkým nadšením i naši nejmenší hasiči.  
Soutěž patřila mezi velice vydařené akce  a proto  děkujeme 
všem, kteří nám pomohli s organizací této soutěže.

Na závěr školního roku  jsme pro děti uspořádali třídenní 
výlet na RS Šípková Růženka na Ostravici.Všem se nám tam 
líbilo. Za krásného počasí jsme podnikli výšlap kolem Lysé hory, 
připravili jsme bojovou hru o hledání pokladu a malou hasičskou 
olympiádu.

Již od září opět děti docházejí na schůzky mladých hasičů, 
které jsou každý pátek od 17:00  do 18:30. Pokud by měl někdo 
z dětí ve věku od 5 do 14 let zájem jste mezi námi vítání.

Pavla Polachová

OPĚT TU MÁME PODZIM
A to pro Svatomichaelský pěvecký sbor znamená, že již exis-

tuje 3 roky. Je to krátká doba, ale přesto mohu neskromně říct, 
že naše vystupování má vzrůstající úroveň. Svědčí o tom i zájem 
okolních obcí o spolupráci s námi.

Co jsme všechno za ten poslední rok dělali? Farníci nás mohli 
slyšet při významných mších ve zdejším kostele a také na tradič-
ním vánočním koncertě. Na tom loňském jsme vystupovali společ-
ně s Moravskoslezskou Sinfoniettou. Zpestření pobytu seniorům 
v Domě pokojného stáří ve Frýdku a v penzionu KORÝTKO v Os-
travě – Zábřehu je téměř pravidelné. Také řepištští důchodci si 
nás poslechli při své výroční schůzi spojené s oslavou Dne matek.

Prezentovali jsme naši obec v krajské i celostátní soutěži Ves-
nice roku a při přebírání ocenění Zlaté stuhy. Hřálo nás vědomí, že 
i náš sbor mohl přispět k vítězství.

Nyní se chystáme k našim přátelům „Slavíkům“ do Pacova. 
Jejich smíšený pěvecký sbor jsme hostili vloni v říjnu u nás a na 
oplátku jedeme 20. října k nim na Vysočinu. Společně vystoupíme 
v zrestaurovaném zámku v Pacově a na nedělní bohoslužbě. Aby-
chom nepřijeli s holýma rukama, několik členů sboru za dohledu 
Ing. Šárky Šodkové vyrobilo dárečky, keramické ptáčky – slavíky. 
Velmi se všichni těšíme.

Výroční koncert se uskuteční v našem kostele 4. listopadu od 
16. hodin a již nyní Vás na něj srdečně zveme. Zároveň přijměte 
pozvání i na tradiční vánoční koncert 26.12.2012.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor 
Lydie Čtveráčková



Prázdniny v Řepištích
….a další prázdniny jsou za námi, uběhly jako voda. Od jara 

připravujeme náš řepišťský tábor, plánujeme spoustu zábavy na 
každý den. V letošním roce nám přálo krásné počasí, některé dny 
bylo sluníčka snad až moc. První týden se nesl v duchu „Jsme 
u moře“. Pořídili jsme si bazén a venkovní sprchu, ven naskládali 
žíněnky, ručníky a užívali si pohody. Postavili jsme stanové měs-
tečko, ve kterém jsme ze čtvrtku na pátek spali. 

Ve druhém týdnu jsme se přeměnili na indiány, vyráběli in-
diánská trička, čelenky, barvičkami na obličej se malí táborníci 
pomalovali, kde se dalo. Nesmělo chybět ohniště a opékání párků 
a další noc ve stanech nebo v tělocvičně.

Poslední týden jsme s dětmi sportovali a soutěžili, z důvodu 
slavnostního vyhlášení soutěže Vesnice roku 2012 jsme končili 
o den dříve, ve čtvrtek.

Několikrát jsme navštívili paskovské kino, zábavnou formou 
jsme se „proškolili“ v bezpečnosti dopravy, stihli jsme i tvoření 
v keramice, a mezi tím vším jsme si samozřejmě hráli.

Ve třech turnusech se na táboře vystřídalo 84 dětí, o které se 
staralo 8 vedoucích. Díky patří nejenom jim, ale také našim paním 
kuchařkám, které vyvařovaly skvělé obědy, p.Bielčikové a Lence 
Adamusové za výborné svačinky, zaměstnancům obce za „práce 
všeho druhu“ a v neposlední řadě patří velké poděkování Majce 
Bednářové a Pavli Polachové.

V příštím roce plánujeme tábor pro děti od 5 - 12 let ve 
dnech 22.7. – 26.7.,  29.7. – 2.8. a 5.8. – 9.8.2013.

Těšíme se na Vás.     
   Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Koncertní sezóna 2012/2013
Program sezóny 2012/2013

Vánoční koncert (Paskov)
15. 12. 2012 v 17.00 hodin
dirigent : Adam Sedlický
sólisté : Věra Malíčková 
  (soprán)
  Kateřina Uherková (alt)
  Pavel Ďuríček (tenor)
  Adam Grygar (bas)
sbor:  v jednání …
program: J. J. Ryba: Česká mše Vánoční

Novoroční koncert (hala Řepiště)
13. 1 . 2012 v 19.00 hodin
dirigent:  Adam Sedlický
sólista:  v jednání…
program:   P. I. Čajkovskij: Romeo a Julie (předehra)
       S. Rachmaninov: 2. klavírní koncert c moll

Jarní koncert (hala Řepiště)
30. 3. 2013 v 19.00 hodin
dirigenti: Adam Sedlický
  Claudio Ordaz (MX/FI)
program: ArturoMarquéz: Danzon No. 2
  Alberto Ginastera: Suita Estancia

Letní koncert (hala Řepiště)
23. 6. 2013 v 20.30 hodin
dirigent Adam Sedlický
sbory:  Svatomichaelský smíšený sbor 
  (Řepiště)
  Lašan (Brušperk)
  Smetana (Frýdek-Místek)
program: C. Orff: Carmina burana (2 části)
  J. Williams: Starwars: Duels of fates
  autor neznámý: Hava nagila
  J. Soukup: Veneficas sabbati
  A. Ginastera: Suita Estancia



Podzim je již tady, 
draci budou mít svůj rej!!!

Kdy?  20.10.2012 - sobota
(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná)

V kolik?  od 15:00 hod.
Kde?  na fotbalovém hřišti za obecním úřadem 

-  pro ručně vyrobené draky máme připravena ocenění
-  na závěr ti, kteří budou mít chuť a náladu 

si mohou s námi opéct párky. 
Sportovní a kulturní komise obce Řepiště

Obecní úřad informuje
Informujeme naše občany, že na obecním úřadě je možno za-

koupit:

• novou pohlednici Řepiště „Vesnice Moravskoslezského 
kraje roku 2012“ (10,- Kč)

• mýdla vyrobena v Mystické mydlárně Vratimov s keramic-
kým znakem obce Řepiště (50,- Kč) 

• odznak se znakem obce Řepiště (20,- Kč)

• pohlednice Regionu Slezská brána - Příroda a Památky 
a muzea (10,- Kč)

• pexeso Region Slezská brána (20,- Kč) 

N A Š I  J U B I L A N T I
ŘÍJEN  
Vladimír Moravec
Petr Janša
Iva Mojžišková
Markéta Bolfová
Danuše Šodková
Stanislav Marenčák
Blažena Pavloková
Drahomír Pětronec
Naděžda Hrbková
Eva Valasová
František Bednář

PROSINEC 
Josef Žižka
Julie Kročková
Arnošt Spitzer
František Šmíra
Eva Urbancová
Miroslava Kolářová
Marie Kozlová
Luděk Pavelka
Dušan Pavelek
Bohuslava Žižková
Jaromíra Miavcová
Drahomíra Hurtová
Jiří Hradečný
Jarmila Viskupová
Marie Peterková
Vladimír Vašíček

Ladislav Lajčok
Anežka Válková
Zdeňka Vojtková

Blahopřejeme

LISTOPAD  
Věra Némethová
Peter Ludvík
Olga Hrdličková
Věroslava Hrušková
Drahomíra Hradečná
Milan Hancková 
Bohumila Hruško
František Kožušník
Zdeněk Šumanský

Narodili se:
Srpen – Ivo Sitař

   

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Štefán Suchánec, Jaromír Fitzek



Pozvánka na turnaj v badmintonu
10.11.2012 - smíšené dvojice – tělocvična Řepiště

Prezentace: 8.30 hodin, 

začátek turnaje v 9.00 hodin
Startovné pro dvojici je 200,- Kč, platí se v tělocvičně, 

uzávěrka přihlášek je 9.11.2012.
Podmínka startu - 1člen z dvojice

 musí mít bydliště v Řepištích.
Před začátkem soutěže proběhne

losování spoluhráčů.

Na sportovní zážitky se těší sportovní a kulturní komise

Dům dětí a mládeže Vratimov pobočka
ŘEPIŠTĚ nabízí ve školním roce 2012/2013  
kroužky

Všechny uvedené zájmové útvary budou probíhat v základní 
škole ŘEPIŠTĚ, tělocvičně a dílně OSVĚTOVÉHO DOMU. Činnost 
jsme zahájili v prvním týdnu měsíce října. Stále máte možnost 
přihlásit své dítě.  
Bližší informace 
v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz

Angličtina II.   Renáta Míčková
2. třída ZŠ
Cena: 600,-
Pondělí 15:00 – 15:50

Angličtina I.   Renáta Míčková
1. třída ZŠ
Cena: 600,-
Pondělí 16:00 – 16:50
 
Taekwon-do , ITF   Ing. Jana Hoňková
5 – 13 let
Cena: 600,-
Časová dotace: 15 x 1,5
Pondělí 17:30 – 18:50
  
Klub rodičů s dětmi  Šárka Přívarová
1,5 – 3 roky

Cena: 500,-
Pondělí 16:00 – 17:20
Z provozních důvodů začínáme až od února 2013
 
Badminton I.   Marcela Grácová
8 – 15 let
Cena: 500,-
Úterý 14:00 – 14:50
 
Badminton II.   Marcela Grácová
9  – 15 let
Cena: 500,-
Úterý 15:00 – 15:50 
 
Keramika   Ing. Šárka Šodková
6 – 15 let
Cena: 1 100,-
Úterý 14:00 – 15:20
 
Sportovky   David Pospíšil
5 – 11 let
Cena: 500,-
Středa 15:30 – 16:20
  
Disko tanečky   Nikola Godelová
5 – 10 let
Cena: 400,-
Středa 16:30 – 17:20
  
Mažoretky ŽÍŽALKY  Hana Mindeková
6 – 13 let
Cena: 500,-
Čtvrtek 15:45 – 17:05  

Dům dětí a mládeže Vratimov
POBOČKA ŘEPIŠTĚ

Ve středu 12. září se sešli všichni vedoucí kroužků u tělocvičny 
ŘEPIŠTĚ a připravili si zajímavé úkoly pro děti a rodiče, kteří přišli 
na akci DĚTI , MLÁDEŽ, VOLNÝ ČAS. 

Děti nejen plnily úkoly, které si připravili vedoucí kroužků, ale 
mohly se i vyřádit na skákacím  hradě, nechat se namalovat obličej.

Jenom jedna věc  nám  nepřála. Bylo to počasí. Všichni jsme se 
těšili na opékání párků, ale začalo pršet a silně foukat vítr.

Velké poděkování patří představitelům obce ŘEPIŠTĚ za fi-
nanční příspěvek a za spolupráci. Na přípravě a organizaci spo-
lupracovala pí Polochová se svými hasiči z SDH ŘEPIŠTĚ. Tímto 
všem hasičům patří velké dík. 

Těšíme se na děti v novém školním  roce a všem přeji úspěšnou 
práci.         Renáta Míčková

vedoucí oddělení 
pedagog volného času DDM Vratimov



Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
k parkovacím průkazům

dosavadní označení
do automobilu se symbolem invalidního vozíku

nová parkovací karta
pro osobu těžce zdravotně postiženou

Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se zdravotním 
postižením byl v roce 2011 zaveden nový druh parkovacího 
průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbo-
lem invalidního vozíku. Držitelé těchto označení je mohou 
používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. pro-
since 2012!!! Proto je nutné provést výměnu včas. 

K  měsíci srpnu je vydaných pouze 1017 nových par-
kovacích průkazů. Stále je tedy potřeba během čtyř měsíců 
vyměnit ještě nejméně 2000 původních označení. V součas-
né době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. 
K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích 
průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve fron-
tách s velmi dlouhou čekací dobou a je velmi pravděpodob-
né, že si průkaz nestihnete vyměnit včas a nebudete tak mít 
možnost jej využívat!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém 

poli)
- rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zá-

konný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka 

(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu 

+ lékařské potvrzení o této skutečnosti 

Kde se výměna provádí?
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociální péče
oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou
Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny  Po, St 08:00 – 17:00
  Čt 13:00 – 15:00

Kopaná v Řepištích
V době, kdy se Vám dostává do rukou tento zpravodaj mají 

fotbalisté TJ Řepišť odehráno již několik kol podzimní části fot-
balového ročníku 2012-2013. V letošním roce naši obec repre-
zentují hned 4 družstva. A to mladší žáci, starší dorost, muži A 
a muži B. Od nového ročníku se mohou aktivně zúčastnit v sou-
těžích pouze hráči registrováni v nově vzniklé Fotbalové asociaci 
České republiky, tedy FAČR. Z toho vznikly na začátku soutěží 
drobná nedopatření s registrací jednotlivců. Svůj podíl viny nese 
i samotný FAČR, jelikož nebyl až tak připraven na nápor před 
začátkem soutěží a prodlužovala se lhůta při registracích hráčů. 
Na což doplatil hlavně tým dorostu, kdy někteří hráči, kteří přešli 
z jiných oddílů nebyli ve FAČR zaregistrováni.

Jak už jsem psal, rozšířili jsme v letošním roce týmy o družstvo 
dorostu. Lískovec rušil tuto kategorii a tak většina hráčů z Lískovce 
přešla do našeho týmu, který jsme doplnili o naše talentované hrá-
če. Tým v současné době hraje okresní přebor skupinu A.

Největší rozruch jsme, ale zakusili s našimi nejmenšími, kteří 
věkově spadají do kategorie mladších žáků, které jsme také do 
kategorie zařadili. Až na losovacím aktivu v červenci jsme se do-
zvěděli, že OFS Frýdek-Místek pro letošní ročník tuto kategorii 
ruší a všechny žákovské týmy budou hrát společně. To zname-
nalo, že ti nejmladší mají hrát proti starším žákům. Což je nejen 
věkově, ale i fyzicky a fotbalově neskutečný rozdíl a nebyl by to 
přínos jak pro naše hráče, tak i pro soupeře. Hned první kolo nám 
dalo za pravdu, kdy krutý výsledek 0:9 a hrací plocha sešlapaná 
pouze na polovině našeho mužstva ukázaly na avizované rozdíly 
a byla by jen otázka času, než by došlo k nějakému zranění. 
Člověk si musí představit 11-letého kluka, který se měří s 15-ti le-
tým adolescentem, kdy již někteří z nich měli na tváři strniště jak 
Rumcajs. Po dohodách a to jak s OFS Frýdek-Místek, který nám 
umožnil odstoupení z rozehrané soutěže bez jakékoliv finanční 
sankce a za to patří svazu dík, jak panu ing. Šmídovi, tak veliký 
dík patří panu Mižákovi s Městského fotbalové svazu Ostrava, 
který se zasadil o možnost vstoupit do rozehrané soutěže, kdy 
byly odehrány již 2 kola. Jednání začala 12.9. a již v pátek 15.9. 
hráli naši nejmladší svůj úvodní zápas v ostravské soutěži se 
stejně starými vrstevníky a to v kategorii mladší žáci 7+1.

V letošním roce nemá žádný z týmů registrovaných při 
TJ Řepiště – kopaná cíl postoupit do vyšší soutěže. V letních 
měsících jsme se snažili posílit tým mužů A o 2-3 zkušenější hrá-
če, ale nepodařila se tato jednání dotáhnout do vítězného konce 
a to ne chybou z naší strany. Na druhou stranu v letošním roce 
reprezentuje A tým mužů Řepišť nejvíce hráčů, kteří mají na re-
gistraci uveden domovský klub TJ Řepiště. Tímto Vás všechny 
pozýváme na domácí zápasy družstev TJ Řepiště a to nejen na 
„vrcholovou kopanou“, ale také na párek a pivo, což ke kopané 
patří.

Domácí zápasy hrají týmy v těchto termínech:

Mladší žáci sobota dopoledne, dorost jako předzápas před muži A 
v neděli odpoledne.

Muži B v sobotu odpoledne, Muži A v neděli odpoledne.

Za TJ Řepiště oddíl kopané J. Jeřábek

CVIČENÍ     CVIČENÍ     CVIČENÍ
OPĚT ZAČÍNÁME CVIČIT !!!!!

Krásná tělocvična v Řepištích

Pondělí  18.00-19.00 hod

Středa 19.00-20.00 hod

aerobik   •   strečink   •   kalanetika   •   pilates
S sebou - karimatku, boty do tělocvičny, pití

Přijďte i vy, kteří jste nikdy necvičili a chcete začít. 
Vezměte s sebou i manžely či partnery.

Těší se Hanka a TJ Řepiště



 
v hlavní roli p ední sv tový ch doherec Lenoir Montaine 

Ú inkují:                                             Zuzana-Anna Rút, Libuše Sladká Kvašná,  Monika Mušková-Rajská, 
                                                                                              Zden k Kor ian, Zden k Zdenek Mazá  a další 
Režijní vedení:                                                                                                                     Boleslav Polívka 
Dramatizace                                                   Zden k Mazá , Zden k Kor ian 
Scéna:                                                                                                                                       Dušan Ždímal  
Kostýmy:                                                                                Alice Lašková 
Hudba:                                                                                                    ásti „Bolera“ od Maurice Ravela 
                                                                                               a symfonie „Don Quijote“ Richarda Strausse 

 
    Svéráznému zpracování osud  Dona Quijota a v rného služebníka Sancho Panzy 
nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní 
poradce p edstavení, autor, mim, básník t la i duše  Boleslav Polívka cestu didaktické 
klaunikyády. 
    S v domím toho, že spole nost je  poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideál  
a opravdových vzor , p edstupují p ed diváky 2,38 m vysoký profesor špan lského jazyka  
a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém 
internát  ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou 
špan lštiná  se ujímají nelehkého úkolu: - co nejlépe ztvárnit p íb h d myslného rytí e 
Dona Quijota. 
   Osou p edstavení je vzájemné prolínání n kolika významových rovin. azením scén, 
po ínaje bojem s v trnými mlýny až do Quijotova zmoud ení je vytvá en p íb h Dona 
Quijota, kterým neustále prostupují osudy profesora a vychovatelky, odrážející jejich 
slabosti i velikost, pošetilost i odcizení. 
    St etáváním t chto dvou rovin vzniká ada humorných situací, jež jsou odrazovým 
m stkem pro vytvá ení nového vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona Quijota), 
vychovatelkou Anchou (p edstavující Sanchu) a dalšími postavami d je (princezna 
Dulcinea, pasová ek, atd.). Jakoby celá inscenace vznikala momentáln  p ed zraky a za 
aktivní spolupráce divák . 
     Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a p edevším p irozená hravost. 
Forma, která je v p edstavení Don Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastn  
hra na hru v tom nejdivadeln jším slova smyslu. Výsledkem toho je pocit radosti 
z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi hercem a divákem, radost ze spole né 
ú asti na tvorb  okamžiku, která je umocn na prožitkem hybatelské síly ušlechtilého 
donkichotství. 
 
                                                                                                               Dr. Jan Skutil 

Obec epišt  
Sportovní a kulturní komise 

dne 4.11.2012 od 18.00 hodin v T locvi n  epišt  
srde n  zveme na p edstavení 

 
DIVADLO KLAUNIKY BRNO uvádí: 

NEJHRAN JŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOU ASNOSTI 
 

DON  QUIJOTE  DE  LA  ANCHA 
P edstavení, které prodlužuje život 

 
Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená 

dle vzoru velkého eského emigranta Jana Ámose Komenského 



 
Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc 
sociáln  pot ebným, azylové ubytování i pracovní p íležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
 L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
 Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
 Vatované p ikrývky, polštá e a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hra ky – nepoškozené a kompletní 

 
 

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 
 ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických d vod  

 nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
 zne išt ný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskute ní : 

 

dne: 19. 11. – 25.11. 2012 
 
as:  16.00 – 19.00 hodin 

 
místo:   p. Najmanová Marta, Výstavní 408, epišt  
 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 

D kujeme za Vaši pomoc. 
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 GARÁŽOVÁ VRATA,
 PLOTY, PLETIVA

ŽIVÉ PLOTY, 
OKRASNÉ DŘEVINY, 
DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ 

NÁBYTEK A DEKORACE

GARÁŽOVÁ VRATA
od 9.999,- Kč vč. DPH.  

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládá-
ní. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace 

dřeva. Bezpečnostní doplňky, okénka, větrací mřížky, 
přídavné vstupní dveře ve vratech.

 Nezateplené i zateplené. Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo po-

zinkovaná pletiva, svařované sítě (svařovaná pletiva), 
kované ploty, průmyslové ploty, mobilní oplocení, 

lesnická pletiva, chovatelská pletiva. Branky a brány.

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

Pěstujeme a prodáváme
THUJE 

THUJE a další okrasné dřeviny.

Stínící tkanina – stínovka
Rašlový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu 

vhodný ke snížení průsvitnosti i průhlednosti na plot, 
na pergoly, kotce i do zahrady.

Vše najdete na:     

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava

–Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba:

Po – Pá 8:00 - 16:00 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava materiálu po celé 
ČR ZDARMA při nákupu 

nad 7000,- Kč.
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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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VÝROBA
- bytového textilu
- sedacích vaků
- vybavení do postýlek
- kapsáře za postel
- přehozy, deky
- závěsy
- patchwork
- a jiné textilní doplňky 
 na zakázku

Volná Lucie
Slezská 95, Řepiště 

(v zahradnictví)
Tel.: 773 962 947

www. ler.cz/lucijanas
www.mimibazar.cz/lucijanas
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GENERALI 
POJIŠŤOVNANejvětší změna v zákonném pojištění AUTOMO-

BILŮ ZA POSLEDNÍCH 10 LET! Poprvé v historii se zohledňují nejen „vyjeté Bonusy“, ale i to zda má klient např. děti, jak dlouho má řidičské oprávnění, věk, počet nehod atd.!!! Je to u většiny řidičů dal-ší SLEVA na JEHO pojištění! I jako jediní máme už i v zák. poj. „KOMPLET“ navíc poj. možnost „STŘE-
TU SE ZVĚŘÍ“ - VÝŠE ŠKODY DO 100 000 KČ, 
SPOLUÚČAST jen 1000 KČ! Nabízíme rovněž ně-kolik typů ŽIVOTNÍCH A ÚRAZOVÝCH POJISTEK - 
např. „BENEFIT EXTRA, GENIO, FAMILY“ Možnost poj. VŠECH druhů NEMOVITOSTÍ - nový produkt 
„VARIO“,včetně různýchdoplňků“ - pergol, bazénů, altánků apod... Na Vaše zavolání nebo e-mail se těší 
R. BEDNÁŘ, GENERALI POJ. A.S.- druhá největší poj. na světě!
Kontakt: 
Tel.: 558 671 121,
mob.: 777 161 671
E-mail: 
radomir_bednar@generali.cz
-radomir.b@centrum.cz

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

Najdete mě v Salónu u paní Marcelky
na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)

NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:
• stříhání: dámské, pánské, dětské
• barvení, melírování 
• vodová, trvalá ondulace
• účesy: společenské, svatební
• vlasové zábaly, masky

Z kosmetiky:
• úprava, barvení obočí a řas
• trvalá na řasy
• masáž – klasická, liftingová 
• hluboké čištění
• peeling
• masky
• líčení
• poradenství

!!! NOVINKA !!!
• omlazení pleti
  galvanickou žehličkou
• kosmetické ošetření
  ultrazvukovou špachtlí

Dále:
• reflexní terapie 
  – masáž plošek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 

Marcela Foldynová
tel.: 603 531 785

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště • Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: repiste@applet.cz 
Grafická úprava, sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter
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