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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce 
Řepiště konaného dne 24.10.2012 v Osvětovém 
domě v Řepištích

351. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Janu Kubošovou, navrhovateli usnesení pana Milana
Laníka a pana Jaroslava Jeřábka a ověřovateli zápisu 
pana Jana Kukučku a pana Jana Kožušníka.

352. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 12. zasedání:

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Hospodaření obce k 30.9.2012,
5. Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012,
6. Rozhodnutí rady obce,
7. Stav přípravy projektu „PD - Kanalizace
 a ČOV Řepiště – 1.etapa“,
8. Stav přípravy projektu „Odvodnění a rekonstrukce
 ul. Vinohradská“,
9. Stav přípravy projektu „Rekonstrukce hřbitova
 v Řepištích“,
10. Region Slezská brána,
11. Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
12. Rozdělení mimořádných dotací na podporu spolkové
  činnosti v obci,
13. Různé,
14. Rozpočtové opatření č. 3/2012,
15. Závěr.

353. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  29.8.2012.

354. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z fi nančního výboru ze dne 17.10.2012.

355. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště k 30.9.2012:
celkové příjmy:  17.559.477,13 Kč  (74% rozpočtu),
celkové výdaje: 10.387.885,34 Kč  (38,95% rozpočtu),
saldo (přebytek):   7.171.591,79 Kč.

356. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroč-
ní zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012.

357. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí získání 
dotace Základní školy a Mateřské školy Řepiště, příspěv-
ková organizace, na realizaci projektu „Všech pět po-
hromadě“ z Programu podpory ozdravných pobytů dětí 
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší ze SFŽP ČR ve 
výši 300.000,- Kč a schvaluje předfi nancování projektu 
z rozpočtu obce pro rok 2013. 

358. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí part-

nerství a zapojení Základní školy a Mateřské školy Řepiš-
tě, příspěvková organizace, na případné realizaci projektu 
„Balíček mediálních dovedností“ z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro žadatele Dům 
dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace.

359. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí part-
nerství a zapojení Základní školy a Mateřské školy Řepiš-
tě, příspěvková organizace, na případné realizaci projektu 
„Média do škol“ z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost pro žadatele Dům dětí a mládeže 
Vratimov, příspěvková organizace.

360. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
rozhodnutí rady obce R032/2012 – R042/2012 v období 
srpen-říjen 2012.

361. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav pří-
pravy projektu „PD – Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“.

362. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
přípravy projektu „Odvodnění a rekonstrukce ul. Vino-
hradská“.

363. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje návrh doku-
mentace pro územní rozhodnutí projektu „Rozšíření hřbi-
tova a úpravy centra obce Řepiště“. 

364. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z OPŽP z prioritní osy 6 na realizaci projek-
tu „Sadové úpravy místního hřbitova v Řepištích“.

365. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti svazku obcí Region Slezská brána v ob-
dobí srpen - říjen 2012.

366. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o založení zájmového sdružení právnických osob 
MAS Slezská brána, z.s.p.o., se sídlem Mírová 178, Ře-
piště, PSČ 739 31, dne 20.9.2012, registraci sdružení 
dne 5.10.2012, předseda programového výboru sdružení 
pan Rostislav Kožušník, bytem Nad Datyňkou 210, Řepi-
ště, místopředseda programového výboru sdružení paní 
Hana Nevrlá, bytem Husová 1100, Vratimov.

367. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zahrnutí 
území obce Řepiště do území působnosti MAS Slezská 
brána, z. s. p. o..

368. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravu 
Integrované strategie rozvoje území v působnosti MAS 
Slezská brána, z. s. p. o., na území obce Řepiště. 

369. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov“ a stav postupu vyřizování majetko-
právních záležitostí pozemků pod cyklostezkou.
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370. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozdělení mi-
mořádných dotací a příspěvků na podporu spolkové čin-
nosti v obci za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2012 dle přílohy.

371. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště, 
IČ: 68334770, na podporu činnosti příjemce a na práci 
s mládeží ve výši 60.000,- Kč do 31.12.2013 na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D12/2012.

372. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci TJ 
Řepiště, IČ: 47861304, na podporu činnosti příjemce 
a na práci s mládeží ve výši 30.000,- Kč do 31.12.2013 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D13/2012.

373. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
Moravskoslezské Sinfoniettě, IČ: 22898093, na podpo-
ru činnosti příjemce a vybavení ve výši 35.000,- Kč do 
31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D14/2012.

374. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., IČ: 
45210438, na podporu činnosti příjemce ve výši 5.000,- 
Kč do 31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Obce Řepiště č. D15/2012.

375. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Čes-
kému svazu včelařů, o.s., ZO Horní Datyně, IČ: 00443239, 
na podporu činnosti příjemce ve výši 5.000,- Kč do 
31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D16/2012.

376. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Čes-
kému svazu včelařů, o.s., ZO Paskov, IČ: 00443239, 
na podporu činnosti příjemce ve výši 5.000,- Kč do 
31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D17/2012.

377. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Hor-
nickému spolku Rozkvět o. s., IČ: 22678212, na podpo-
ru činnosti příjemce ve výši 3.000,- Kč do 31.12.2013 na 
základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D18/2012.

378. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Řím-
skokatolické farnosti Vratimov, IČ: 636204260, na opravy 
a údržbu kostela sv. Archanděla Michaela v Řepištích ve 
výši 10.000,- Kč do 31.12.2013 na základě smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D19/2012.

379. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
Domu dětí a mládeže Vratimov, IČ: 75086778, na pod-
poru činnosti mažoretek ZIK-ZAK ve výši 5.000,- Kč do 
31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D20/2012.

380. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Domu 
dětí a mládeže Vratimov, IČ: 75086778, na podporu čin-
nosti keramického kroužku v Řepištích ve výši 5.000,- Kč 
do 31.12.2013 na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D21/2012.

381. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Ob-
čanskému sdružení POSPOLU při Základní umělecké 
škole Vratimov, IČ: 26652803, na podporu činnosti cim-
bálové muziky Vrzuška ve výši 10.000,- Kč do 31.12.2013 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D22/2012.

382. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Obci 
Skotnice, IČ: 00600806, na podporu činnosti Dětské-
ho klubu SKOŤATA ve výši 5.000,- Kč do 31.12.2013 na 
základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Řepiště č. D23/2012.

383. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
Městské knihovně Vratimov, IČ: 47999781, na podpo-
ru činnosti Místní knihovny Řepiště ve výši 25.000,- Kč 
do 31.12.2013 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D24/2012.

384. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek 
na činnost Svatomichaelského pěveckého sboru ve výši 
30.000,- Kč do 31.12.2013 na základě Smlouvy o poskyt-
nutí fi nančního příspěvku z rozpočtu Obce Řepiště.

385. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na 
činnost Klubu důchodců Řepiště ve výši 7.000,- Kč do 
31.12.2013 na základě Smlouvy o poskytnutí fi nančního 
příspěvku z rozpočtu Obce Řepiště.

386. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání 
žádosti o dotaci z OPŽP z prioritní osy 6 na realizaci pro-
jektu „Výsadba aleje O.Stibora, Řepiště“.

387. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem 
pozemků pro obec Řepiště, a to části pozemku parc.č. 
1529 orná půda o výměře 210 m2 a části pozemku par-
c.č. 1521/1 orná půda o výměře 1380 m2, oba k.ú. Řepiš-
tě, od vlastníků pozemků: Viktora Antonín, Raisova 4/881, 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, podíl 1/3; Viktora Petr, 
Cihelní 454, 739 32 Řepiště, podíl 1/3; Viktorová Irena, 
Raisova 4/881, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, podíl 
1/6; Viktorová Libuše, Cihelní 454, 739 32 Řepiště, po-
díl 1/6, na dobu neurčitou, za dohodnuté roční nájemné 
318,- Kč, pro realizaci projektu „Výsadba aleje O.Stibora, 
Řepiště“, na základě smlouvy o nájmu.

388. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z OPŽP z prioritní osy 6 na realizaci projek-
tu „Stabilizace sesuvu, Řepiště-Vinohrady, ul. Dolní 171“.

389. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem 
pozemků pro obec Řepiště, a to pozemku parc.č. 456 
zahrada o výměře 356 m2, pozemku parc.č. 455 zastavěná
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plocha, nádvoří o výměře 105 m2 a pozemku parc.č. 
457 zahrada o výměře 3005 m2, všechny k.ú. Řepiště, od 
vlastníků pozemků: Langer Petr, Dolní 171, 739 32 Řepi-
ště, podíl ½, a Langerová Eva, Dolní 171, 739 32 Řepiště,
podíl 1/2, na dobu neurčitou, za dohodnuté roční ná-
jemné 1,- Kč, pro realizaci projektu „Stabilizace sesuvu, 
Řepiště-Vinohrady, ul. Dolní 171“, na základě smlouvy 
o nájmu.

390. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pořízení 
objemové studie na rozšíření kapacity mateřské školy 
v Řepištích jako samostatné přístavby 3. oddělení ma-
teřské školy u objektu stávající budovy mateřské školy 
na adrese Br. Musálků 249 a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s Ing. Arch. Kamilem Zezulou, IČ: 12093271, na 
zpracování uvedené studie za cenu 42.000,- Kč bez DPH, 
tj. 50.400,- Kč vč. DPH.

391. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Plán fi nan-
cování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2013-
2022 pro vodovody ve vlastnictví obce Řepiště v hodnotě 
dle majetkové evidence 8,6 mil. Kč s ročními fi nančními 
prostředky na akumulaci ve výši 0,173 mil. Kč.

392. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje návrh na 
omezení množství spojů linky č. 81 společnosti Dopravní 
podnik Ostrava pro rok 2013 s následujícími opatřeními: 

- zavedení letního jízdního řádu v pracovní dny
 v období  1. 7.  –  31. 8. s intervalem 30 min.
 v období 4:20 – 7:20 a 12:00 – 16:00. 
- celoroční omezení intervalu v pracovní dny v období
  12:00-13:30 na interval 40 min. (posunutí začátku špičky).
- návrh jiného rozložení spojů linek č. 81 v pracovní
 dny v podvečer.  V období od 16:00 do 19:00
 bude zaveden interval 40 min. 

393. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zahá-
jení prací na digitalizaci katastrální mapy v katastrálním 
území Řepiště.

394. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zříze-
ní 2 pracovních míst na veřejně prospěšné práce u obce 
Řepiště, od 1.11.2012, na dobu 1 roku s dotací z Úřadu 
práce ČR.

395. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
navrhnout a po projednání ve fi nančním výboru předložit 
zastupitelstvu návrh na uložení volných fi nančních pro-
středků obce.

396. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 3/2012 dle přílohy, zvýšení příjmů rozpočtu 
o 463.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 683.000,- Kč 
a krytím salda fi nancováním (zůstatek z r. 2011 na účtech 
obce) ve výši 220.000,- Kč, které upravuje schválený roz-
počet následovně:
Příjmy celkem     24.191.000,- Kč,
Financování    3.162.000,- Kč,
Výdaje celkem  27.353.000,- Kč.

397. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 13. zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2012 
v 17.00 hod.

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce 
Řepiště konaného dne 8.11.2012 v Osvětovém 
domě v Řepištích

398. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Janu Kubošovou, navrhovateli usnesení pana Jana 
Kukučku a pana Jana Kožušníka a ověřovateli zápisu 
pana Miroslava Lyčku a paní Marii Bednářovou.

399. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 13. zasedání:

1. Zahájení,
2. Nákup státních spořících dluhopisů,
3. Různé,
4. Závěr.

400. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nákup spoří-
cích státních dluhopisů ČR, a to pětiletých reinvestičních 
spořících státních dluhopisů s emisí tranše 12.12.2012, 
v hodnotě 15.000.000,- Kč  a pověřuje starostu obce 
pana Rostislava Kožušníka, narozeného 24.12.1972, by-
tem Nad Datyňkou 210, 739 31 Řepiště, realizací nákupu 
dluhopisů.

401. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje prodej po-
dílových listů Investiční společnosti České spořitelny, 
a.s., SPOROINVEST – otevřený podílový fond, v hodnotě 
5.000.000,- Kč a pověřuje starostu obce pana Rostisla-
va Kožušníka, narozeného 24.12.1972, bytem Nad Da-
tyňkou 210, 739 31 Řepiště, realizací prodeje podílových 
listů.

402. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zřízení ve-
řejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče 
o zaměstnání vedené v evidenci u úřadu práce při obci 
Řepiště a pověřuje starostu obce pana Rostislava Kožuš-
níka uzavřením smlouvy o organizaci a výkonu veřejné 
služby s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Ostravě. 
IČ: 72 496 991, a zajištěním realizace veřejné služby.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Mo-
ravskoslezský kraj se v katastrálním území Řepiště (obec 
Řepiště) přistoupilo k revizi sítě boů podrobného poloho-
vého bodového pole (PPBP) a jeho případnému doplnění. 
Tyto práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve 
výše uvedeném katastrálním území.

Součástí těchto prací bude umisťování měřických 
značek (UH mezníky, měřické hřeby a trubky) na pozemky,
barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) 
a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které 
budou zaměřeny jako body PPBP. O umístění značky 
s trvalou stabilizací bude každý vlastník na závěr prací 
uvědoměn písemně s grafi ckým znázorněním umístě-
né značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření 
nového bodu).

Žádáme tímto, aby OÚ Řepiště zajistil vyvěšením to-
hoto oznámení informovanost vlastníků v katastrálním 

Oznámení o budování sítě bodů PPBP

Optimalizace spojů linky č. 81

území o výše uvedených pracích a zřizování měřických 
značek. Toto oznámení považujeme za předběžné ozná-
mení o vstupu našich pracovníků na nemovitosti a o zříze-
ní značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994 
Sb. o zeměměřictví, v platném znění (seznam dotčených 
parcel bude zveřejněn před stabilizací). Písemné poučení 
vlastníka o povinnostech a právech při zřizování měřic-
kých znaků dle citovaného zákona je uvedeno v příloze 
tohoto dopisu.

Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, oddělení bodových polí. Kon-
takt na pracovníka řídící práce J. Mazáče je 725 083 500, 
na vedoucího oddělení Ing. B. Pojetu 724 784 567.  
   

  Ing. Bořek Pojeta
  ved. oddělení bodových polí

Věc: Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2013   

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou
legislativou schváleny nové ceny vodného s účinnosti od 1. ledna 2013 takto:

               Cena v Kč/m³              

Voda pitná (vodné) 31,82 Kč/m³ (bez DPH)  36,59 Kč (vč. 15% DPH)

       37,39 Kč (vč. 17,5%DPH)*

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013, 
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.   

*) Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013                              SmVak Ostrava a.s.

Na základě sčítání cestujících a vyhodnocení přepravních výkonů na lince MHD č. 81, které prováděli nezávisle 
obec Řepiště a Koordinátor ODIS, došlo po dohodě s Městem Vratimov a po projednání s Koordinátorem ODIS k ná-
sledujícím úpravám na lince č. 81:

1. Od r. 2013 dojde k zavedení letního jízdního řádu v pracovní dny v období  1. 7.  –  31. 8.

 s intervalem 30 min. v období 4:20 – 7:20 a 12:00 – 16:00 (v průběhu roku je interval 20 min.)

2. Celoroční omezení intervalu v pracovní dny v období 12:00-13:30 na interval 40 min.

 (v tom případě tedy i v létě) – posunutí začátku špičky z 12:00 na 13:30 hod.

3. Jiné rozložení spojů linek č. 81 v pracovní dny v podvečer.  Zatímco dosud byl od 16:00 zaveden interval  

 30 min. a od 17:00 byl již sedlový interval 60 min., přestože v této době ještě jezdí poměrně hodně občanů 

 ze zaměstnání nebo nákupů, je nově zavedeno jednotně v období od 16:00 do 19:00 s intervalem 40 min. 

 (celkový počet spojů se tím nezměnil).

Změny č. 2. a 3. Jsou zavedeny v novém jízdním řádu platném od 9.12.2012. Nový jízdní řád je přiložen ve zpravodaji.
Zároveň oznamujeme, že Dopravní podnik Ostrava zvyšuje od 1.1.2013 ceny jízdného. Uvedené navýšení je dle 

sdělení Dopravního podniku Ostrava způsobeno zvýšením ztráty DPO, které je způsobeno snížením tržeb DPO, sní-
žením dotace Města Ostravy a Moravskoslezského kraje na provoz dopravy, zvýšením nákladů za naftu a DPH. Nový 
ceník jízdného rovněž přikládáme ve zpravodaji.

S ohledem na snížení dotace na veřejnou dopravu Městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se předpokládají 
další změny ve veřejné dopravě. O případných dalších změnách vás budeme informovat.
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Poučení vlastníka nemovitosti

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zá-

konů č. 120/2000 Sb. a č. 186/2001 Sb. stanoví:

§ 8

Zřizování značek bodů bodového pole

(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny 
vykonávat zeměměřické činnosti, jsou oprávněny v ne-
zbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržo-
vání, přemísťování, odstaňování a obnovování značek.

(2) Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru 
s výjimkou značek zřízených na základě zeměměřických 
činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž 
správcem je Ministerstvo obrany nebo právnické osoby 
jim zřízené. Správce značky vykonává činnosti vyplývající 
z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.

(3) Osoba, která zřizuje značku, je před jejím zřízením 
povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti. 
Správce značky je povinen vlastníka nemovitosti písemně 
poučit o omezeních, která mu zřízením značky vznikají. 
Takové omezení výkonu vlastnických nebo uživatelských 
práv musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady 
(§ 10 odst. 3).

(4) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je po-
vinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se 
všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouži-
vatelnými nebo co je mohlo zničit.

(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zá-
konem chráněné zájmy, 9) postupuje se po předchozím 
projednání s orgány státní správy, kterým přísluší ochrana 
těchto zájmů. 

§ 9

(1) Správce značky je povinen zajistit jejich údržbu, pře-
místění, odstranění a obnovu.

(2) K ochranně značky základního bodového pole se 
podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle 
zvláštního zákona. V chráněném území nesmí být prová-
děna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit či 
znemožnit její využívání.

(3) Body podrobného polohového bodového pole a je-
jich značky mohou zřizovat a v dohodě s jejím správcem 
a na jeho náklad udržovat, přemisťovat, odstraňovat 
a obnovovat i osoby oprávněné vykonávat zeměměřické 
činnosti.

(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, 
odstraněna nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je 
vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to 
předem oznámit jejich správci.

(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povi-
nen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zniče-
ní značky do 30 dnů ode dne zjištění této skutečnosti.

(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode 
dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout 
o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opat-
ření k ochraně značky vlastníků a oprávněnému uživateli 
nemovitosti.

Poznámka: Katastr nemovitosti neeviduje nájemce (uži-
vatele) nemovitostí. Je v zájmu vlastníka nemovitosi, aby 
jejího případného uživatele s povinnostmi seznámil.
    
   Za správnost vyhotovení:
   Mocková Alena

Oznámení

Chtěli bychom touto cestou oznámit občanům 
Řepišť, že pí.Miroslava Kolářová chtěla zdarma věnovat 
svůj pozemek na Pisárkách na výstavbu „Bydlení pro 
seniory Pisárky“ s pečovatelskou službou. Investiční 
záměr počítal s výstavbou 16ti jednopokojových a 4 dvou-
pokojových malometrážních bytových jednotek včetně 
bezbariérového příslušenství s možností buď sociální-
ho pronájmu příp. i odkoupení do vlastnictví s předností 
pro seniory Řepišť příp. občanů svazku Slezská brána. 
Součástí bylo i servisní středisko pro personál, parkoviš-
tě a Čistička odpadních vod. Investice měla být hrazena 
z programu EU IOP – Sociální podnik a Rozvoj venkova. 
Zbytek investice bychom hradili z vlastních prostředků 
získaných prodejem zbytku pozemku na jiné účely. Inže-
nýrink bychom zajišťovali vlastními silami bez nároků na 
fi n.pomoc obce.

Bohužel se tato investice nemůže uskutečnit pro ne-
souhlas zastupitelstva obce Řepiště se změnou územ-
ního plánu, bez níž tento záměr nejde uskutečnit. V za-
mítnutí této žádosti jsme neobdrželi žádné vysvětlení ani 
zdůvodnění proč tato změna územního plánu pro tuto 
investici nejde uskutečnit. A to i přesto, že na veřejném 
zasedání zastupitelstva po osobním dotázání vlastníka 
pozemku jednotlivých zastupitelů, tito byli všichni pro 
uskutečnění, kromě p.starosty. Tuto změnu plánu poža-
duje vlastník již od r.2001. Protože se k nám již dostaly 
dotazy na uskutečnění stavby, tímto, ač je nám líto, po-
dáváme vám tuto zamítavou zprávu.

                                                                    
M. Kolářová, K. Baláč
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Jako každoročně na začátku podzimu naše sportovní 
a kulturní komise pořádá drakiádu.

Letos rej draků byl v sobotu 21.10.2012 na hřišti 
a byla vyhlášena kategorie pro ručně udělané draky.

Nebylo jich sice moc, za to někteří draci měli zajíma-
vou tvář, a tak dostali všichni odměnu za snahu vyrobit si 
draka sami. Pro ostatní byla připravena také sladká od-
měna a pro rodiče upomínkový předmět se znakem naší 
obce. Po skončení si všichni mohli opéci párky a strávit 
tak krásně teplé odpoledne u ohně. Počasí moc drakům 
nepřálo, protože panovalo úplné bezvětří, ale bylo to zase 
krásně strávené odpoledne. 

Za kulturní a sportovní komisi  Majka Bednářová

Drakiáda

31. 12. 2012  bude obecní úřad uzavřen

Úřední hodiny OÚ Řepiště

Obec Řepiště vydala kalendář k vítězství v krajském 
kole soutěže Vesnice roku. Kalendář není možné doru-
čovat do poštovních schránek, žádáme tímto občany 
Řepišť, aby si kalendář vyzvedli na obecním úřadě. Do 
každého domu (dle čísla popisného) máme připravený 
jeden kalendář.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Kalendář obce

V září 2012 absolvovali žáci naší školy pětidenní 
adaptační pobyt v malebném prostředí Horského hotelu 
Liptov na Ostravici. Pobyt byl z 68% fi nancován z dota-
ce Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí 
a mládeže pro školní rok 2012/2013. Hlavním cílem toho 
projektu bylo zefektivnit minimální preventivní program 
školy. Díky této fi nanční podpoře tak mohlo 32 žáků ze 
3., 4. a 5. ročníku strávit pět slunečných podzimních dní 
v přírodě a aktivně se vzdělávat v oblasti prevence rizi-
kového chování. Za spolupráci děkujeme občanskému 
sdružení FAUST o. s., za fi nanční podporu Moravskoslez-
skému kraji a zřizovateli Obci Řepiště. 

      
Mgr. Petra Kornášová, metodik prevence

Jak dotace pomáhají

Vážení rodiče,

dovrší-li vaše dítě do 31.8.2013 věk 6 let (narozeno 
do 31.8.2007), čeká jej v novém roce zápis do 1. ročníku 
základní školy. Podle § 36 školského zákona č. 561/2004 
Sb. může být k povinné školní docházce přijato i dítě 
narozené od 1.9.2007 do 31.12.2007 (k žádosti se přiklá-
dá i vyjádření školského poradenského zařízení), případ-
ně dítě narozené v období od 1.1.2008 do 30.6.2008 
(k žádosti nutné připojit i vyjádření odborného lékaře).

Zápis do prvního ročníku základní školy

v Řepištích se uskuteční ve středu

16. ledna 2013 od 12,30 do 17,00 hodin. 

Rodiče / zákonní zástupci / k zápisu přinesou rodný 

list dítěte a svůj občanský průkaz. Dítě musí být u zápi-
su přítomno. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad 
školní docházky a u zápisu byly v loňském roce. Není-li 

V návaznosti na skutečnost, že od 1.7.2012 jsou 
spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 
Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základ-
ní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv 
a povinností (RPP) a registr územní identifi kace adres 
a nemovitostí (RUIAN). Nebudeme z tohoto důvodu do-
stávat změnové sestavy od Magistrátu města Frýdku - 
Místku a nedozvíme se o narození nového občánka.

Máte-li zájem o pozvání na Vítání občánků, žádáme 
vás, aby jste se dostavili s „Rodným listem“ Vašeho dí-
těte na Obecní úřad v Řepištích, kde pro účely evidence 
budete požádáni o jméno a datum narození dítěte, Vaše 
jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kte-
rou vám bude zaslána pozvánka  před konáním obřadu. 

      
           Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Změna při pozvání
na „Vítání občánků“

Naše kulturní a sportovní komise uspořádala v sobo-
tu 10.11.2012 turnaj smíšených dvojic v badmintonu.

Podmínkou účasti bylo, aby jeden z dvojice bydlel 
v Řepištích. Aby byl turnaj zajímavější, tak se losovali 
partneři ve dvojicích. Nakonec se přihlásilo 7 dvojic, no 
a jak to všechno dopadlo?

1.místo - Simona Velčovská, David Kaloč
2.místo - Tomáš Břenek, Lucka Bezecná
3.místo - Bohdan Hlaváč, Hanka

Gratulace a ceny v podobě volných vstupů do tělo-
cvičny a všem na památku ručník s výšivkou badminto-
nového míčku předal Radek Šrubař a celou akci společně 
s Luckou Bezecnou a Pavlou Polachovou organizovali. 
Za to jim a všem zúčastněným patří velký dík!

Za kulturní a sportovní komisi  Majka Bednářová

Badmintonový turnaj
smíšených dvojic
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Poplatek za komunální odpad pro rok 2013 
Poplatek za komunální odpad 

v K  za rok 
Objem 
sb rné 

nádoby (litry) 

Frekvence obsluhy sb rných nádob 

1 x 14 dní 1 x 7 dní 1 x 14 dní léto 
1 x 7 dní zima* 1 x 7 dní zima*

70 1350,- 2250,- --- --- 

110 1650,- 2750,- 2300,- 1800,- 

* zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 m síc

dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zá-
stupce dítěte, odloží ředitelka školy začátek povinné škol-
ní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 

doporučujícím posouze-

ním příslušného školské-

ho poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo 

klinického psychologa.

Mgr. Martina Pollová,
ředitelka školy

d

n

ho

a 

kli

Podzimní období bylo v naší mateřské škole pestré 
a zajímavé.

Na školní zahradě děti zhlédly výcvik pejsků. Radovaly
se z divadelních představení v mateřské škole a v Kultur-
ním středisku ve  Vratimově. V každé třídě probíhaly zají-
mavé projekty. Ve třídě Sluníčko si děti hrály na strašidla, 
oslavily Halloween v maskách a s podzimem se rozloučily 
Uspáváním broučků na školní zahradě společně s rodi-
či. Děti prožívaly předvánoční čekání návštěvou Mikuláše 
a čerta, posezením s rodiči, kde si vyrobily vánoční ozdo-
by a zazpívaly koledy. Ve třídě Motýlek v tematickém cel-
ku Není drak, jako drak děti společně s rodiči zhotovily 
dráčky papíráčky a někteří se zúčastnily oblíbené místní 
Drakiády. V říjnu proběhla Bramboriáda, na které si děti 
a jejich rodiče vytvořily nápadité bramborové podzim-
níčky, ochutnaly pečené brambory a společně se těšily 
z krásných výtvorů. Za zmínku stojí i listopadové oslavy 
Halloweenu, výroba dýňových strašidel, masek a zdaři-
lý lampiónový průvod v naší obci. Vánoční svátky si děti 
připomenou pečením medových perníčků, zhotovením 
vánoční ozdoby a společně s rodiči prožijí nezapome-
nutelné chvíle u vánočního stromečku. Ve třídě Beruška 
probíhaly zajímavé projekty Rytířské hrátky, kde se děti 
hravou formou seznamovaly mimo jiné s charakterový-
mi vlastnostmi a učily se pravidlům vzájemného soužití. 
V projektu Pavouků se nebojíme se dozvěděly mnoho 
zajímavých poznatků z jejich života a měly možnost po-
zorovat opravdového sklípkana a snad se přestaly těchto 
malých tvorečků bát. V projektu V říši skřítků děti zís-
kávaly poznatky o přírodě a pohádkových bytostech. 
Tento projekt byl zakončen společným tvořením s rodiči, 
kde vznikali krásní skřítci a strašidélka, na jejichž výrobu 
byly použity okrasné dýně, brambory a různorodý ma-
teriál. Vánoční období začalo přípravou na příchod čerta 
a Mikuláše a návštěvou Kulturního domu ve Vratimově, 
kde proběhla Mikulášské zábava s Hopsalínem společně 
s dětmi ze třídy Motýlek. Vánoční stromeček si děti vy-
zdobily ozdobami, které měly za úkol vyrobit doma spo-
lečně s rodiči nebo s babičkami. Navštívili jsme místní 
knihovnu, kde si děti připomněly vánoční zvyky. Vánoce 
vyvrcholily vánoční besídkou pro rodiče, kde děti před-
vedly vše, co se od září v mateřské škole naučily, vy-
tvořily svícny a zdobily medové perníčky. Některé děti 
se zapojily do kurzu plavání na Olešné, keramické dílny 
v osvětovém domě a výuky anglického jazyka v ZŠ. Osm 
děvčátek ze třídy Beruška vítalo miminka do života. Na 
závěr bych ráda popřála všem:

Hezké vánoční svátky,
ať máte čas i na pohádky,
ať se na vás štěstí směje,
ať vás láska stále hřeje,
ať vás úspěch provází,
i v roce, který přichází. 

 
Klidné prožití vánočních svátků
přeje za kolektiv zaměstnanců

ZŠ a MŠ Řepiště
Jana Nožičková

Okénko z mateřské školy

Dovolte nám, abychom Vám ještě ke konci roku při-
pomněli naši činnost. Nejen, že se náš kolektiv od pod-
zimu rozrostl o několik mladších členů, ale také po delší 
době  vzniklo dorostenecké družstvo. Všichni se pilně při-
pravovali na podzimní okresní kolo hry Plamen, které se 
letos konalo v Hnojníku. Mladí hasiči si tak zajistli dobrý 
start do příštího roku a dorostenci, i když mají pouze jed-
noho soupeře, si jenom se dvěma trestnými body  zajistli 
prvenství. 

V příštím roce nás čeká mnoho soutěží a jiných akti-
vit, na které se už teď připravujeme a těšíme se na ně.

Krásné svátky vánoční, mnoho úspěšných dní, zdraví 
a dobré pohody v novém roce přejí mladí hasiči.

Mladí hasiči

A už je tu zas, ten vánoční čas.  
Milé děti, žáci, rodiče, kolegové
nejkrásnější chvíle v roce bezpochyby jsou Vánoce.
Přejeme vám krásné a provoněné svátky plné pohádek, 
klidu, pohody a úsměvů dětských tváří. 
A do nového roku spoustu zdravíčka, ať se vyplní
veškerá Vaše přáníčka.
Budeme moc rádi, když potěší Vás naše přání.

Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Řepiště
               Mgr. Jana Šnajdrová
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Rok 2012 jsme zahájili přátelským večírkem v tělo-
cvičně naší obce a příjemně jsme se pobavili. V únoru 
jsme byli pozváni důchodci z Paskova na pochování 
basy. Bylo to příjemné posezení. V dubnu byla exkurze 
do výrobny Marlenka ve Frýdku a v tomto měsíci si naše 
důchodkyně zkusily vyrobit keramické kachle v keramic-
ké dílně naší obce. Na konci tohoto měsíce jsme se se-
šli na Bowlingu v Rakovci, který má vždy velký úspěch 
a oblibu u našich důchodců. Měsíc květen je vždy 
oslavou Dne matek spojenou s výroční schůzi klubu 

V současné době má Svatomichaelský pěvecký sbor 
30 stálých členů a ženy jsou ve značné převaze. I přes 
věkové rozdíly mají členové jedno společné, spojuje je 
záliba ke zpěvu a hudbě. Důkazem toho je i skutečnost, 
že kromě místních občanů dojíždí ke zkouškám a vystou-
pením 7 lidí a to nejen z okolních obcí. 

Náš sbor postrádá vhodné prostory pro zkoušky. Pů-
vodně jsme se scházeli ve společenské místnosti požární
zbrojnice, ale pro stávající počet lidí je místnost malá. 
A tak se svolením ředitelství ZŠ používáme třídu v su-
terénu. Tam ovšem před zkouškou i po ní musíme pře-
misťovat očíslované lavice a židle a ani častá manipulace 
nástrojům nesvědčí. 

důchodců. Sbor Svatomichaelský nám na tuto akci při-
pravil krásné vystoupení. Jako každý rok v červnu smaží-
me vaječinu u Hasičské zbrojnice spojenou s příjemným 
posezením. Ke konci června jsme vyrazili na půldenní zá-
jezd na zámek Hradec nad Moravicí se závěrem na oběd 
v hostinci u Šodka ve Vratimově. Další akcí byla návštěva 
minipivovaru u Koníčka v Dobraticích v červenci a pak 
příjemné posezení při opékání párků v Rakovci, které pro 
nás připravili důchodci z Rakovce. V srpnu jsme zajeli na 
exkurzi do včelařského muzea v Chlebovicích  a zúčast-
nili se i oslav naší obce při získání titulu „Obec Morav-
skoslezského kraje.“ Závěr srpna byl ukončen výstavou 
minerálů a kamenů v Dobré se zastávkou v cyklobaru. 
V září byl krásný zájezd na Slovensko Vrátná Dolina, la-
novkou nahoru do sedla a s výšlapem na Chleb. Po vy-
cházce jsme se zastavili v Těrchové podívat v kostele na 
pohyblivý betlém a na zpáteční cestě zastávka v Staré 
Bystrici kde je postaven orloj. Počasí nám přálo a výlet se 
vydařil. Konec září jsme zakončili  na Bowlingu v Rakov-
ci. Říjnové vinobraní v Paskově byl příjemný zážitek pro 
zúčastněné důchodce. Na další půldenní zájezd v říjnu 
na Štramberskou Trúbu byl velký zájem. Podívali jsme se 
do arboreta a muzea na výstavu loutek Milana Knížáka. 
Zájezd jsme opět zakončili v hostinci u Šodka ve Vratimo-
vě. Na pozvání klubu důchodců v Sedlištích jsme byli na 
jejich přátelském posezení s programem a pohoštěním. 
Říjen jsme pro velký zájem zakončili na výstavě minerá-
lů v Dobré u pana Carbola. V listopadu si ještě důchod-
ci v Rakovci zahrají Bowling. V prosinci Vás zveme na 
prohlídku betlému na Slezskoostravském hradu, která 
se uskuteční 12.12.2012. Prohlídky začínají od 10.00 do 
18.00 hod., vstupné pro důchodce 40 Kč. V aktivitách 
důchodců chceme pokračovat a tak oživit a zpříjem-
nit někdy dost jednotvárný život starších občanů obce. 
Tímto chceme poděkovat obecnímu úřadu za podporu 
a fi nanční pomoc, které se našemu klubu dostalo.

Věříme, že i v příštím roce bude o naše akce takový 
zájem jako letos.

Za výbor zpracovaly
p. Březinová, p. Glombová, p. Mindeková

Zpráva o činnosti Klubu
důchodců v roce 2012

Zprávy o řepišťském
pěveckém sboru

Jubi lanti

Narodi li se:Narodi li se:
září - Jana Bártková

říjen - Jakub Žiška, Petr Pechal, Daniel Švancer,

  Emma Sojková

Rozloučili jsme se se zesnulými:Rozloučili jsme se se zesnulými:
říjen - Drahomíra Polachová, Zdeněk Novák,

  Jaroslava Šumanská

Zdeněk Jedlička

Jaromír Lohnický

Danuše Surmová

Roman Tomica

Naděžda Turečková

František Bucha

Petr Kobert 

Ludovít Juhos 

Vlasta Kožušníková

Agneša Jelínková

Elena Tomicová

Marta Najmanová

Milan Laník

Marie Supíková

Anna Jiřiková

Karel Škopek

Jaroslav Hrazdira

Libuše Viktorová

Leden

Miroslav Toman

Jaroslav Sojka

Miroslav Šolc

Alena Janšová

Silvie Kubicová

Irena Matějková

Věra Juříčková

Milada Burdová

Únor

ko á
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Na podzim 20. října 2012 členové řepišťského sboru 
absolvovali své první účinkování. Vyjeli jsme na Vysočinu, 
abychom oplatili návštěvu smíšenému pěveckému sbo-
ru Slavík z Pacova, který byl našim hostem v loňském 
roce. Kulturní vystoupení pod názvem PODZIMNÍ NOK-
TURNO proběhlo v zámeckém sále zrekonstruované-
ho pacovského zámku. Že jsme dobře obstáli potvrdilo 
i publikum, které nešetřilo chválou. Další den jsme zpívali 
v pacovském kostele při bohoslužbě. Poté nám hostitelé 
umožnili prohlídku zámku, kde je m. j. muzeum místní-
ho rodáka básníka Ant. Sovy, galerie akad. malíře Jana 
AUTENGRUBERA a expozice motocyklového sportu. 
Skvělá promýšlená organizace a náplň programu byla 
velmi uspokojivá. Pozitivní dojmy máme i ze zastavení ve 
Žďáru nad Sázavou, kde na Zelené hoře je poutní kostel 
zapsán v Seznamu UNESCO a návštěvy hradu KÁMEN 
s nádherným přilehlým parkem. Zkrátka, prožili jsme dva 
náročné, ale krásné dny. To vše jsme mohli uskutečnit 
jen díky nemalé podpoře obecního úřadu a za fi nanční-
ho přispění a. s. ARCELOR MITTAL Frýdek-Místek, který 
z minigrantu věnoval částku 10.000,-Kč. Děkujeme. 

K 3. výročí založení pěveckého sboru jsme uskutečnili 
4. listopadu 2012 výroční koncert ve zdejším kostele. Na 
obě vystoupení nás systematicky a velmi pečlivě připra-
vovala naše sbormistryně Mgr. Hanka Kukučková a jen 
díky její náročnosti dosahuje náš sbor patřičné úrovně. 

Ani po podzimním účinkování nenastal pro sbor čas 
oddechu. Máme už advent a před námi tradiční vánoční 
koncert. Přijďte 26. prosince v 17.00 hodin do kostela, 
vždyť koledy ke kouzlu křesťanských vánoc zajisté patří. 
Ty letošní budou za doprovodu fagotu, trubky, příčné fl ét-
ny a lesního rohu. Jste srdečně zváni. 

      
Za Svatomichaelský pěvecký sbor

Lýdie Čtveráčková

Vážení,
Český červený kříž uděluje 

ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve, 
kteří dovršili počet 120 bezpříspěvko-
vých odběrů. 

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenaný-
mi ZLATÝM KŘÍŽEM je pan Ing. Kaloč Martin, Na Obles-
kách 45, Řepiště. Zlatý kříž převzal na Magistrátu města 
Ostravy 22.10.2012.

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili 
prof. MUDR. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili po-
čet 40 bezpříspěvkových odběrů. 

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyzname-
nanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je pan 
Lajčok Lukáš, Nad Datyňkou 564. Zlatou medaili převzal 
na Magistrátu města Ostravy 29.10. 2012.

Český červený kříž

Oznamuje, že ve dnech

od 24.12.2012 do 1.1.2013

bude zrušen provoz tělocvičny

Běžný provoz zahájen od 2.1.2013
         

Z důvodů pořádání kulturních a společenských akcí o ví-
kendech si Vás dovolujeme informovat o dalším provozu 
tělocvičny pro veřejnost v r. 2013 
 

So   5.1.2013 otevřeno   8:00  -  12:00
Ne   6.1.2013 zavřeno
So 12.1.2013 otevřeno   8:00  -  12:00
Ne 13.1.2013 zavřeno
So 19.1.2013 otevřeno   8:00  -  12:00
Ne 20.1.2013 otevřeno 15:00  -  20:00
Pá 25.1.2013 zavřeno
So 26.1.2013 zavřeno
Ne 27.1.2013 otevřeno   8:00  -  20:00
So   2.2.2013 otevřeno   8:00  -  12:00
Ne   3.2.2013 otevřeno 15:00  -  20:00
So 16.2.2013 otevřeno   8:00  -  12:00
Ne 17.2.2013 otevřeno 15:00  -  20:00

        Pro příští rok vám opět nabízíme k prodeji u správce 
tělocvičny permanentky na rok 2013. 
                        
Cena   1000,- Kč ………………. hodnota  1100,-Kč
Cena     500,- Kč ………………. hodnota    550,-Kč
         

Přejeme krásné vánoce a šťastný Nový rok !

Do 11. ledna 2013 trvá výstava

soutěžních výtvarných prací žáků  2. až 4. tříd 

ZŠ Řepiště

STRAŠIDLA
„REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA“. 

Hlasujte o nejhezčí strašidlo přímo v knihovně
nebo hlasovat můžete také prostřednictvím e-mailu, 

zaslaného na adresu:
knihovna.repiste@atlas.cz

Fotografi e  soutěžních prací si můžete prohlédnout
na adrese:

http://repiste.rajce.idnes.cz/

Tělocvična Řepiště

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
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Všechny informace naleznete na naší webové stránce:
www.knihovna-repiste.cz

Hlasování bude ukončeno v pátek 11. ledna 2013.

Autoři vítězných prací budou odměněni v KNIHOVNĚ 
v úterý 5. března 2013 v Týdnu čtení.

Myslivecké sdružení
TROJAČKA – ŘEPIŠTĚ

pořádá dne 2. února 2013 tradiční ples.

Místo konání – Tělocvična Řepiště

K poslechu a tanci hraje skupina Blankyt

Vstupné – 150,- Kč, zahájení 19.30 hodin.

Občerstvení, bohatá tombola.

Zvou pořadatelé

Přeji dětem, externím pracovníkům, příznivcům Domu 
dětí a mládeže Vratimov do Nového roku 2013 hodně 
štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

  Renáta Míčková
  pedagog volného času
  DDM Vratimov

KALENDÁŘ AKCÍ

22. 12. 2012 – 2. 1. 2013

neprobíhají kroužky z důvodu vánočních prázdnin

11. 1. 2013

NOVOROČNÍ BESÍDKA 
 -  přehlídka činnosti kroužků Paskov a Řepiště
  kino Panorama Paskov od 16:00 hod

18. 2. – 22. 2.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - jarní prázdniny

pro děti z Paskova a Řepiště
 - hry, soutěže, výlety
 - základna KOMUNITNÍ CENTRUM PASKOV 
  (bývalá Sokolovna)
 od 8:00 do 15:30 hod
 cena 990 Kč
 bližší informace na
 www.ddmvratimov.cz nebo Renáta Míčková
 na e-mailu r.mickova@ddmvratimov.cz 

24. 2. 

BADMINTONOVÝ TURNAJ pro děti
 - tělocvična Řepiště
 - prezence 12:00 – 12:30
 - startovné 40Kč

Srdečně Vás zvu na první výstavu v novém roce
s názvem 

MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN,
jedná se o putovní výstavu plakátů

neziskové Asociace Entente Florale CZ

- Souznění, o.s.

Návštěvníci mají možnost podívat se do míst,
která ještě nikdy neviděli a zjistit, jakými změnami různé 

kraje naší země procházely.
Výstavu bude možno zhlédnout

od 15. ledna do 15. února 2013.

Pokud se uskuteční i vernisáž výstavy,
budu včas informovat prostřednictvím letáků

a na webové stránce.
Na co se můžete těšit v následujícím roce???

V březnu zavítá do knihovny spisovatel, scénárista,
záhadolog a velký cestovatel Arnošt Vašíček a v dubnu 

se můžete těšit na publicistu, historika a autora
především historických detektivních příběhů

Vlastimila Vondrušku.
A samozřejmě nebude chybět i nějaká

cestovatelská beseda.

 knihovnice  Marika Zajíčková

Knihovna informuje, že v pátek 28. 12.
bude ZAVŘENO.

Otevřeno bude v pátek 4. ledna 2013.

V současné době  žijeme přípravami na vánoční svát-
ky. Maminky uklízí domácnosti a připravují se na pečení 
cukroví. Děti začínají být plné očekávání, co jim Ježíšek 
nadělí pod  stromeček .

Děti v kroužcích  se připravují na NOVOROČNÍ BE-
SÍDKU, která proběhne 11. ledna od 16.00 hod v kině 
PANORAMA PASKOV.

Pochlubí se tím, co se za tři měsíce stihly naučit. 
Čeká nás odpoledne plné překvapení.

Zveme rodiče, přátelé i širokou veřejnost.
Přeji dětem a vedoucím kroužků z Paskova a Řepiště 

ať se vše povede a těšíme se na podporu rodičů.

Dům dětí a mládeže Vratimov

POBOČKA ŘEPIŠTĚ

Pozvánky          na ples
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Pozvánky na plesP zvánky na ply pPozPPPPPPPPPoPoPoPoPPPPPPPPPPPoPoPo
Obec Řepiště

srdečně zve na

OBECNÍ PLES
v sobotu 5.1.2013 od 20.00 hodin

v prostorách tělocvičny v Řepištích.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Flash.  
Vstupné 150,-Kč.

Bohatý program, tombola a výborné občerstvení.

Společenský večírek
Klubu důchodců
Klub důchodců v Řepištích

srdečně zve širokou veřejnost na

Společenský večírek, který se koná

v pátek 25. ledna 2013 v 16.00 hodin
v nové tělocvičně v Řepištích.

Hudba, občerstvení a bohatá tombola 

jsou zajištěny.

Přijďte se pobavit mezi starší občany.

Vstupné 70,- Kč.

Sbor dobrovolných hasičů obce Řepiště

Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 19.1.2013 v nové tělocvičně

Začátek ve 20.00 hodin  

Vstupné 150,- Kč

K tanci a poslechu hraje skupina 

„Flash”.

SVATOMICHAELSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Vás srdečně zve na 

VÁNOČNÍ KONCERT
 pořádaný 26. prosince 2012

od 17:00 hod.
v kostele Sv. Archanděla Michaela

v Řepištích.

Vánoční písně a koledy zazní

za doprovodu fagotu, lesního rohu,

trubky a příčné fl étny pod vedením

Mgr. Hany Kukučkové.

Vstupné dobrovolné.
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Dřevěné, hranaté
brikety RUF, dubové

Vynikající výhřevnost,
minimální popelnatost,
dobrá skladovatelnost

Cena  44,- Kč/ 10 kg včetně dovozu

Více informací:    BT - MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště,

tel. 605119538

vÝklad osudu,
poradenstvÍ,

reiki

Tel.: 736 603 431
Janstova.V@seznam.cz

pouze na objednávku

Věra Janštová
Komenského nábřeží 92

739 21  Paskov
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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o.,
Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek

Tel., fax.: 558 433 572     www.cogfm.cz

Soukromá škola s dlouholetou tradicí zve zájemce o studium na Dny otevřených dveří

ve dnech 6. 12. 2012, 17. 1. 2013 od 11:00 do 16:00 hodin

Studijní obory

79- 41- K/81 gymnázium (osmiletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
• ukončili 5. ročník základní školy
• chtějí své schopnosti dále plně rozvíjet
• mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách

79 - 41- K/41 gymnázium všeobecné (čtyřletý studijní cyklus) je určen žákům, kteří
• ukončili 9. ročník základní školy
• chtějí dosáhnout úplného středoškolského vzdělání
• mají zájem o další studium na vyšších odborných a vysokých školách

Nabídka školy

široké jazykové vzdělání (anglický, německý, španělský, francouzský a ruský jazyk), individuální přístup v méně po-
četných kolektivech, možnost integrace handicapovaných žáků, individuální formy studia pro vrcholové sportovce a 
nadané žáky, konzultační hodiny pro studenty, bezplatné studium v USA.

Kontaktní adresa   o.kotaskova@seznam.cz
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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.

Truhlářství 
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru.

Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

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

Volná Lucie
Slezská 95, Řepiště 

(v zahradnictví)
Tel.: 773 962 947

www.fler.cz/lucijanas
www.mimibazar.cz/lucijanas



č. 113 www.REPISTE.eu

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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

Nabídka Lékárny
U Sv. Vavřince
v Paskově:
• ZDARMA odborné poradenství
• SLEVA 30 Kč za recept
 (na klientskou kartu)
• přijímáme všechny elektronické
 recepty
• akční slevy,  řada léků bez doplatku
 (např. inzulíny)
• věrnostní slevové karty 
• přijímáme poukázky a karty Sodexo,  
 Ticket, Unišek a Cadhoc
• léky pro zvířata, homeopati e apod.
• možnost úhrady platební kartou
 

Své léky můžete objednávat také telefonicky 
558 671 052.
  
Na setkání s Vámi se těší odborný personál  
Lékárny U Sv. Vavřince v Paskově.

Otevřeno denně:  Po-Čt  7:30-17:00,
Pá 7:30-16:00, So  8:00-11:00
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VODA - TOPENÍ - PLYN
                                         Lukáš Navrátil
 Vodoinstalatérské práce :
           
Domovní rozvody v plastu, mědi.  

Montáž zařizovacích předmětů, ohřívačů, vodáren, baterií apod.

Koupelny na klíč, plombování bytových vodoměrů       

           

Topenářské práce : 
           
Montáž kotlů na tuhá paliva, výměna otopných tělěs, montáž rozvodů v mědi, oceli,

plast (vícevrst.trubky), montáž podlahového topení včetně přípravných prací před

zalitím podlah ( beton, anhydrit ),  Solární systémy.

           

Plynoinstalatérské práce :
           
Plynofi kace rodinných domků a chat, montáž plynových kotlů, sporáků, gamatů.    

Rozvody v mědi, železe.    

Provádění přípojek od HUP po spotřebič, zajištění revize.

           

navratil.lukas.vodotopo@email.cz        tel: 732 207 824
( obec Raškovice ) 
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Dne 23. 8. 2012 se uskutečnilo na obecním úřadě jed-
nání starosty obce a pracovnic odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-Místku. Pracovnice magistrátu 
navštívily naši obec s nabídkou vzájemné spolupráce 

v oblasti sociální práce a sociálních služeb.
Návštěva navázala na seminář pro starosty obcí ve 

správním obvodu statutárního města Frýdek-Místek, 
který se uskutečnil na konci května tohoto roku. Zde 
se, kromě aktuálních novinek v této oblasti v souvislosti 
s probíhající sociální reformou, hovořilo zejména o podobě
spolupráce mezi obcemi v oblasti sociální péče v oblasti 
uspokojování potřeb občanů. Magistrát města Frýdku-
-Místku jako obec s rozšířenou působností do konce roku 
2011 vyplácel dávky osobám v hmotné nouzi a osobám 
se zdravotním postižením příspěvek na péči. Výplata 

všech sociálních dávek byla od 1. ledna 2012 sjed-

nocena a přenesena na kontaktní pracoviště Úřadu 

práce ČR. Další významnou změnou, která byla hlavním 
tématem zmíněné návštěvy, je nová povinnost Magistátu 
města Frýdku-Místku koordinovat na území svého správ-
ního obvodu poskytování služeb a činnosti sociální práce 
tak, aby byly řešeny nepříznivé sociální situace občanů a 
realizováno jejich sociální začleňování. Odborná sociální 

práce, prostřednictvím které je poskytována pomoc 

seniorům, rodinám s dětmi, nezaměstnaným, osobám 

se zdravotním postižením a duševním onemocněním, 

Sociální služby a my osobám s různým stupněm omezení k právním úko-

nům, osobám, které o někoho pečují, osobám ohro-

ženým sociálním vyloučením, ohroženým rizikovým 

způsobem života, obětem agrese, domácího násilí 

nebo trestné činnosti, osobám bez přístřeší a také 

imigrantům, je tedy od letošního roku zajišťována sociál-
ními pracovníky Magistrátu města Frýdku-Místku. 

Pracovnice odboru sociálních služeb magistrátu na-
bídly naší obci spolupráci formou podílení se na komu-
nitním plánování sociálních služeb, což by mohlo zvýšit 
dostupnost sociálních služeb našim občanům. Co se 
tedy očekává od nás? Základem navázání vzájemné spo-
lupráce je především znát potřeby našich občanů. Ne 
všechna přání jsou realizovatelná a ne všechny -potřeby 
je možno i při nejlepší vůli naplnit. Co ale chtějí a potře-
bují naši občané? Najít odpověď na tuto otázku by nám 
mohly pomoci výsledky dotazníku, který přikládáme do 
aktuálního čísla zpravodaje. Vyplněné dotazníky prosím 

odevzdejte do 7.ledna 2013. V budově obecního úřadu 

v přízemí bude nachystána označená bedna pro vha-

zování dotazníku.

Obracíme se proto na občany s prosbou, aby věno-
vali tomuto dotazníku pozornost s vědomím, že různé ne-
příznivé sociální situace mohou potkat v životě každého 
z nás a jen pokud budeme připraveni, je možné zajistit 
cílenou a efektivní pomoc.    

                 Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012



č. 113 www.REPISTE.eu



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012



č. 113 www.REPISTE.eu



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012



Kdy? 31. 12. 2012

Kde? kaplička sv. Floriana

V kolik? 12.30 hod.

Kam? Směr Václavovice,
 okruh – konečná
 stanice bude v Řepištích
 v Café baru, výborný guláš
 pro účastníky zajištěn.

Zúčastnit se mohou všichni
od 0 – 100 let,
děti s doprovodem rodičů.

Těšíme se na Vaši účast,
za deštivého počasí
bude akce zrušena.

 Sportovní a kulturní komise

Vydává Obecní úřad Řepiště,
Mírová 178, 739 31 Řepiště
Tel.: 558 671 925, 558 672 450
www.repiste.eu, e-mail: repiste@applet.cz
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