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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Obnova dřevěného mlýnku v Řepištích

Odpočívadlo na cyklostezce u bývalého hotelu Balkán

Koupě objektu hospody U Máně

Obec Řepiště zrealizovala v roce 2013 projekt „Řepiš-
tě, Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí“. Cílem pro-
jektu bylo zrealizovat repliku původního dřevěného mlýnku 
s turbínou na novém místě dle dochované dokumentace 
(nákresy, foto, části vnitřního zařízení a vybavení). Jedna-
lo se o záchranu posledního dochovaného mlýnku v naší 
obci. Ten do r. 2004 stál u rodinného domu číslo popis-
né 374  na ul. Vinohradské (rodina Garnolova a Vrzáko-
va), poté byl zdokumentován, demontován a jeho zbytky 
byly darovány obci Řepiště. Dle dokumentace zpracova-
né Ing. Janem Doubkem,  předsedou sekce Větrné mlýny 
při Technickém muzeu v Brně, vyrobila fi rma Pavla Tvard-
ka z Václavovic věrnou repliku mlýnku včetně pečlivého 
repasování mlecího zařízení a  jeho doplnění o hranolový 
vysévač (na mletí mouky). Mlýnek je plně funkční a  je 
schopen šrotovat obílí a mlít mouku. Jedná se o malou 
technickou památku regionálního významu (větrné mlýn-
ky s  turbínou se v  rámci ČR vyskytují pouze v  oblasti 

mezi Ostravou, Frýdkem-Míst-
kem a  Českým Těšínem), která 
byla obnovena společně s  další-
mi 2 mlýnky v sousedních obcích 
Regionu Slezská brána (Šenov a  Václavovice). Součástí 
projektu bylo zřízení odpočívadla pro cykloturisty, umís-
tění naučné tabule a vydání propagačního letáku o historii 
větrných mlýnků s turbínou ve Slezsku. Náklady projektu 
byly 500 tis. Kč, z toho dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje z programu Podpora turistických oblastí byla 
ve výši 279 tis.  Kč. Mlýnek je umístěn na obecním po-
zemku vedle Domu zahrádkářů, kde vynikne jeho krása. 
Dříve běžná součást hospodářství a života zdejších lidí tak 
zůstane zachována i pro příští generace.

Viz velká fotografi e na titulní straně.

Rostislav Kožušník, starosta

V loňském roce zrealizovala obec Řepiště za podpory 
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu 
Podpory turistických oblastí projekt „Cyklostezka Ostra-
va-Beskydy, Odpočinkové místo pro cykloturisty u  bý-
valého hotelu Balkán“. Projekt měl cíl vybudovat kvalitní 
odpočinkové místo pro cykloturisty a IN LINE bruslaře na 
nově vybudované páteřní cyklostezce Ostrava – Beskydy 
č. 59 (otevřena v  r. 2012), a  to na významném uzlovém 
bodě v  Řepištích u  bývalého hotelu Balkán v  blízkosti 
vlakového nádraží Paskov. Součástí projektu bylo zřízení 
krytého dřevěného altánu s  odpočinkovým inventářem, 
zřízení vodovodní přípojky a výtokového stojanu na vodu, 
instalaci 3 dětských herních prvků, instalaci mobilního 

WC, stojanu na kola, odpadko-
vého koše, instalaci veřejného 
osvětlení a  zhotovení zpevně-
ných ploch a úpravu okolí místa. Celkové náklady pro-
jektu byly 900 tis. Kč, dotace z Moravskoslezského kraje 
byla ve výši 331 tis. Kč. Podle projektové dokumentace
Ing.arch Kamila Zezuly projekt zdařile zrealizovala fi rma 
Ing. Jiřího Valy z Brušperku. Pevně doufám, že toto pří-
jemné místo bude sloužit cyklistům a  in-line bruslařům 
a zůstane uchráněno vandalů.

Viz malá fotografi e na titulní straně.

Rostislav Kožušník, starosta

Obec Řepiště schválila 19. února 2014 na svém za-
sedání koupi budovy hospody U Máně včetně pozemků 
pod stavbou. Zastupitelé se již na prosincovém zasedá-
ní zastupitelstva obce jednohlasně shodli na koupi na-
bízených nemovitostí a  schválili záměr koupě a pověřili 
starostu vést jednání k  uzavření kupní smlouvy. Obec 
koupila od vlastníka společnosti Key reality fi nance, 
s.r.o., Třinec, následující nemovitosti: pozemek parc.č. 50 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1196 m2 včetně 
budovy č.p. 49 na adrese Mírová 49, Řepiště, dále  poze-
mek parc.č. 51/2 – zahrada o výměře 533 m2 a pozemek 
parc.č. 58/2 – ostatní plocha o výměře 39 m2 , vše k.ú. 
a obec Řepiště,  včetně všech součástí a příslušenství do 
majetku obce za sjednanou kupní cenu 2,4 mil. Kč. Před 
koupi byl zpracován znalecký posudek (odhadní cena 
tržní 2,9 mil. Kč), dále bylo zpracováno stavebně technic-
ké posouzení a vyjádření statika. 

Zastupitelé se rozhodovali na základě následujících 
skutečností. Po 8 letech soudních sporů o  neplatnos-
ti kupní smlouvy z  r. 2006, které se neblaze promítly do 
technického stavu a  využití a  využívání budovy, rozhodl 
na podzim loňského roku Nejvyšší soud ČR o skutečnosti, 
že smlouva je platná. Na základě rozhodnutí soudu byla 
z katastru nemovitostí vymazána poznámka o spornosti 
a vlastník objektu chtěl tento obratem prodat. Obec tedy 
využila příležitosti a strategicky umístěné pozemky s bu-
dovou v centru obce koupila do svého vlastnictví. Jelikož 
však vlastník s prodejem spěchal a byli jiní zájemci, ne-
mělo zastupitelstvo časový prostor jednat o dalším využití 
pozemků a objektu před vlastní koupi. Navíc jsme byli ve-
deni obavou, že objekt koupí někdo, kdo jej využije k pro-
blematickým aktivitám, které obec nebude moci ovlivnit. 
Jako příklad obávaných aktivit jsou např. problematické 
sociální ubytovny v okolních městech, využití sálu a budo-
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Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce na svém 21.zasedání dne 

19.2.2014 projednalo a  schválilo rozpočet obce na rok 
2014. Rozpočet obce na rok 2014 je ztrátový, předpo-
kládá celkové příjmy ve výši 27.261.000,- Kč, celko-
vé výdaje pak budou ve výši  32.994.000,- Kč, ztráta 
je tedy 5.733.000,- Kč. Výše ztráty je pokryta rezervou 
z hospodaření z předchozích let a  je způsobena pláno-
vanými investičními projekty. Na cca 3 mil. Kč má obec 
dotační příslib a  bude tak v  průběhu roku snížena roz-
počtová ztráta o tyto dotace. Provozní výdaje obce jsou 
ve výši 17.361.000,- Kč. Investiční výdaje jsou ve výši 
15.633.000,- Kč.

Plánované investiční projekty obce Řepiště v r. 2014:

Silnice – 1.773 tis. Kč – v tom rekonstrukce komunikace 
u hřbitova a výkupy pozemků
Pitná voda – 50 tis. Kč - projektová dokumentace na vo-
dovod pro ul. Cihelní
Odvádění a čištění odpadních vod – 1.730 tis. Kč – v tom 
projektová dokumentace pro stavební povolení + inže-
nýrská činnost „Kanalizace a ČOV Řepiště, I. etapa“ a vý-
kupy pozemků
Předškolní zařízení - 1.880 tis. Kč – mateřská škola – 
v tom realizace přírodní zahrady MŠ, oplocení MŠ a vy-
bavení nového oddělení MŠ
Sportovní zařízení v majetku obce – 1.000 tis. Kč - Tělo-
cvična – rezerva na zádržné

Ostatní tělovýchovná činnost – 150 tis. Kč – dotace 
TJ Řepiště na investice
Využití volného času dětí a  mládeže (dětská hřiště) – 
600 tis. Kč – projekt dětského hřiště U mlýnku
Bytové hospodářství – 1.600 tis. Kč - rekonstrukce 4 bytů 
v obecních domech
Nebytové hospodářství – 2.700 tis. Kč – koupě pozemků 
pod budovou a budovy hospody U Máně, projekční a pří-
pravné práce
Veřejné osvětlení –  50 tis. Kč - nová světla veřejného 
osvětlení
Pohřebnictví – 1.330 tis. Kč – dokončení projektu rozšíře-
ní hřbitova, obnova centrálního kříže a chodníků
Územní rozvoj –  1.900 tis. Kč – Region Slezská brána 
– v  tom investiční příspěvek na kofi nancování nákladů 
cyklostezky Ostrava-Beskydy, investiční příspěvek na re-
alizaci parkoviště u MŠ v Řepištích
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 750 tis. Kč – v tom 
realizace projektu Sadové úpravy hřbitova v  Řepištích, 
nákup traktorku na sečení trávy 
Požární ochrana – 60 tis. Kč - projektová příprava na re-
konstrukci hasičárny (zateplení, rekonstrukce topení)
Činnost místní správy – 60 tis. Kč – projektová dokumen-
tace nástavby garáže (sociální zázemí pro technickou 
četu, byt).

Rostislav Kožušník, starosta

vy jako skladu, další zhoršování technického stavu budo-
vy, pochybné nájmy až po např. pěstírnu konopí. 

O využití objektu není tedy rozhodnuto a bude po-
třeba rozhodnout. Navíc je objekt ve špatném technic-
kém stavu a  jeho provozování není možné bez kom-
pletní rekonstrukce budovy, jejíž náklady odhadujeme 
kolem 20 – 30 mil. Kč podle způsobu využití. Obec by 
v  tomto roce chtěla rozhodnout o  dalším využití a  za-
hájit případné projekční práce. Navíc využití objektu 
je potřeba posuzovat v  kontextu dalších nutných roz-
hodnutí, jako využití a  přestavba Osvětového domu, 
přístavba společenské části a  restaurace k objektu tě-
locvičny, úpravy centra obce, parkování. Všechny tyto 
věci je potřeba položit na stůl, bavit se o  potřebách 

obce, ptát se občanů, spolků a odborníků. Předpoklá-
dáme zpracování studie, která uvedené věci poskládá 
v  návrhy, o  kterých by mělo být rozhodnuto. V  tom-
to zpravodaji proto přikládáme dotazník, který se ptá 
na možnosti využití budovy hospody u  Máně, budovy 
Osvětového domu, dostavbu Společenského centra 
k tělocvičně. Prosím vás o jeho vyplnění a odevzdání do 
konce dubna na obecní úřad v Řepištích (dole u pošty 
bude schránka na dotazníky). Dále je dotazník ke sta-
žení na webu obce www.repiste.eu a  vyplněný dotaz-
ník je možné zaslat elektronicky e-mailem na adresu
obec@repiste.eu. Budeme rádi za každý váš názor a ná-
pad, který nám pošlete. 

Rostislav Kožušník, starosta

Zrušení veřejného telefonního automatu
na konečné zastávce Řepiště, U kříže

Společnost Telefónica Czech Republic, a. s. z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě 
Veřejných telefonních automatů se rozhodla zrušit v březnu 2014 veřejný telefonní automat v lokalitě Řepiště 
na bývalé zastávce MHD (u trafi ky Na konečné). 
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Dotace na podporu spolkové činnosti

Noc kostelů 23. května 2014

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 19. února 2014 
schválilo rozdělení dotací na podporu spolkové činnosti 
a volnočasových aktivit organizací. Celkem bylo podpo-
řeno 15 subjektů a  rozděleno bylo více než 0,5 mil. Kč. 
Peníze jsou určeny jak na podporu konkrétních projektů 
a akcí, tak na podporu činnosti spolků a na práci s mláde-

ží. Chtěl bych všem, kteří dělají něco pro druhé povzbudit 
a podpořit. Zastupitelstvo si jejich práce váží. Jsem rád, 
že mají už i malé následovníky, kteří jsou zárukou, že život 
na venkově bude stále duchovně pestrý a bohatý.

Rostislav Kožušník, starosta

Farní společenství v  Řepištích se v  letošním roce 
podruhé přidá k  velké evropské akci Noci kostelů. Bě-
hem této akce budou i u nás v Řepištích otevřeny veš-
keré prostory našeho dřevěného kostelíčku sv. Michaela 
archanděla, které si můžete prohlédnout. Noc kostelů se 
koná v pátek 23.května od 18.hodin. Farní společenství 
pro vás připravuje bohatý a zajímavý program, který bude 
včas zveřejněn. Těšíme se na netradičním setkání v na-
šem kostele.

Za organizátory Václav Uher

Příjemce dotace
2012 vč. mimoř.dotací za 

Vesnici MSK roku 2012
2013 2014

Český svaz včelařů Paskov 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Český svaz včelařů Horní Datyně 9 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Myslivecké sdružení Hubert, Vratimov 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Záchranná stanice Bartošovice 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Základní škola Lískovec 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

ZUŠ Vratimov 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

DDM Vratimov 25 250,00 Kč 35 100,00 Kč 35 100,00 Kč

MS Sinfonietta - přímá dotace 55 000,00 Kč 82 000,00 Kč 82 000,00 Kč

Svatomichaelský sbor Řepiště 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Podpora krmáše 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Římskokatolická farnost Vratimov 40 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč

Klub důchodců 22 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

TJ Řepiště – provozní 123 000,00 Kč 92 600,00 Kč 130 000,00 Kč

TJ Řepiště – mládež 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

SDH Řepiště - podpora činnosti 110 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

SDH Řepiště  - mládež 80 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč

SDH Řepiště  - oslavy 90 let 2014 x x 30 000,00 Kč

Hornický spolek Rozkvět,Sedliště 3 000,00 Kč x x

KČT - Chata Lysá Hora KČT x 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Celkem 602 250,00 Kč 427 700,00 Kč 547 100,00 Kč
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z  21. zasedání zastupitelstva obce 
Řepiště, konaného dne 19.2.2014 v Osvětovém 
domě v Řepištích

651. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Jaroslavu Bezecnou, navrhovateli usnesení paní Ma-
rii Bednářovou a pana Jana Kukučku a ověřovateli zápisu 
pana Miroslava Lyčku a pana Milana Laníka.

652. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 21. zasedání:

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy o činnosti fi nančního a kontrolního výboru,
4. Rozpočtové opatření č. 6/2013,
5. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce k 30. 9. 

2013,
6. Hospodaření obce za rok 2013,
7. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Řepiš-

tě, příspěvkové organizace, za rok 2013,
8. Rozhodnutí rady obce,
9. Rozpočet obce na rok 2014,
10. Rozpočtový výhled 2013-2020,
11. Investiční záměry obce v r. 2014,
12. Koupě restaurace U Máně,
13. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2014,
14. Dopravní obslužnost obce,
15. Region Slezská brána,
16. Zprávy o činnosti komisí,
17. Různé,
18. Závěr.

653. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 20. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  11.12.2013.

654. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti fi nančního výboru za rok 2013 a zápis z fi nanč-
ního výboru ze dne 6.2.2014.

655. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti kontrolního výboru za rok 2013.

656. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
počtové opatření číslo 6/2013 dle přílohy - zvýšení příjmů 
a výdajů rozpočtu o 79.000,- Kč, které upravuje schvále-
ný rozpočet 2013 následovně:

Příjmy celkem      27.822.000,- Kč,
Financování   11.304.000,- Kč,
Výdaje celkem   39.126.000,- Kč.

657. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis 
z dílčího přezkumu hospodaření obce k 30.9.2013 prove-
dený společností OK – Audit, s.r.o. dne 20.12.2013.

658. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření a plnění rozpočtu obce Řepiště za rok 2013:

celkové příjmy:    31.427.559,45 Kč,
celkové výdaje:   27.836.221,49 Kč,
saldo (přebytek):    3.591.337,96 Kč.

659. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku obce Řepiště sestavenou k  rozvahovému dni 
31.12.2013.

660. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Ma-
teřská škola Řepiště v r. 2013.

661. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
bor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště za r. 2013 a rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
v celkové výši 178.528,64 Kč (143.151,64 Kč z rozpočtu 
zřizovatele a 35.377 Kč z doplňkové činnosti), a to do re-
zervního fondu ve výši 158.528,64 Kč a do fondu odměn 
ve výši 20.000,- Kč.

662. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje účetní zá-
věrku příspěvkové organizace Základní škola a  Mateř-
ská škola Řepiště, příspěvková organizace, sestavenou 
k rozvahovému dni 31.12.2013.

663. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet 
obce Řepiště na rok 2014 dle přílohy:

Příjmy celkem     27.261.000,- Kč,
Výdaje celkem  32.994.000,- Kč,
Financování    5.733.000,- Kč.

Saldo rozpočtu je fi nancováno prostředky z minulých let.

664. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěv-
kovou organizaci obce Základní škola a  Mateřská ško-
la Řepiště neinvestiční příspěvek pro rok 2014 ve výši 
2.030.000,- Kč, v tom odpisy ve výši 823.000,- Kč.

665. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový 
výhled na léta 2013-2020 dle přílohy.

666. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pláno-
vané investiční projekty obce v  r. 2014 v  celkové výši 
15.633.000,- Kč dle přílohy.

667. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení 
částky 70.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu 
obce na rok 2014 do Zaměstnaneckého fondu.

668. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku parc.č. 50 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1196 m2 včetně budovy č.p. 49 na adrese Mírová 49, Ře-
piště, dále  pozemku parc.č. 51/2 – zahrada o výměře 533 
m2 a pozemku parc.č.  58/2 – ostatní plocha o výměře 
39 m2 , vše k.ú. a obec Řepiště,  včetně všech součástí 
a příslušenství od prodávající Key reality fi nance, s.r.o., 
se sídlem U parku 201, 739 61 Třinec – Kanada, zastou-
pena paní Pavlínou Talafovou, jednatelkou, za sjednanou 
kupní cenu 2.400.000,- Kč, obec jako nabyvatel bude po-
platníkem daně z nabytí nemovitých věcí, o kterou bude 
ponížena sjednaná cena zaplacena prodávajícímu, vč. 
úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o koupi 
nemovité věci.
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669. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Čes-
kému svazu včelařů, ZO Paskov, na podporu včelařství 
v obci Řepiště a opravy včelařské chaty na ul. Cihelní ve 
výši 10.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2014.

670. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci 
Českému svazu včelařů, ZO Horní Datyně, na podporu 
včelařství v obci Řepiště ve výši 4.000,- Kč na základě 
smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Řepiště 
č. D2/2014.

671. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Základní škola a  mateřská škola 
Frýdek-Místek, Lískovec, na podporu ekologických ak-
tivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2014.

672. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov, 
na nákup hudebních nástrojů a podporu cimbálové muzi-
ky Vrzuška ve výši 20.000,- Kč na základě Smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D4/2014.

673. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Dům dětí a  mládeže Vratimov na 
nákup vybavení a  organizaci schválených aktivit a  akcí 
a  činnost mažoretek ve výši 35.100,- Kč na základě 
smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Řepiště 
č. D5/2014.

674. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Moravskoslezská Sinfonietta na pod-
poru činnosti symfonického orchestru a organizaci 3 kon-
certů v roce 2014 ve výši 82.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2014.

675. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na pro-
voz a údržbu sportovišť a příslušenství ve výši 130.000,- 
Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Obce Řepiště č. D7/2014.

676. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na 
práci s mládeží ve výši 20.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2014.

677. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na in-
vestiční akce ve výši 150.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2014.

678. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
na činnost soutěžního družstva a  podporu činnosti ve 
výši 30.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D10/2014.

679. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepi-
ště na práci s  mládeží ve výši 60.000,- Kč na základě 
smlouvy o  poskytnutí dotace z  rozpočtu Obce Řepiště 
č. D11/2014.

680. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
na fi nancování oslav 90. výročí založení sboru ve výši 
30.000,- Kč na základě smlouvy o  poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D12/2014.

681. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci MY-
SLIVECKÉMU SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., na 
podporu činnosti příjemce a  organizaci okresní výstavy 
trofejí ve výši 8.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D13/2014.

682. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na 
činnost Svatomichaelského pěveckého sboru z rozpočtu 
obce ve výši 20.000,- Kč.

683. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na 
činnost Klubu důchodců Řepiště z rozpočtu obce ve výši 
15.000,- Kč.

684. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční spo-
luúčast obce na tradičním řepišťském krmáši v  r. 2014 
z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč.

685. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar 
Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka, p.o.,  
se sídlem Komorní Lhotka 210, PSČ 739 53 na dofi nan-
cování provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě 
darovací smlouvy.

686. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar  
Domovu pro seniory Ondráš, p.o., se sídlem Fryčovická 
518, Brušperk PSČ 739 44 na dofi nancování provozních 
nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě darovací smlouvy.

687. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar 
AS-SENIOR, o.p.s. se sídlem U Hřiště 1324/13b, Havířov 
- Prostřední Suchá PSČ 734 65, na dofi nancování pro-
vozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě darovací 
smlouvy.

688. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar 
Domovu sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem Hraniční 21, 
Frýdek-Místek, Lysůvky PSČ 739 42 na dofi nancování 
provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč na základě daro-
vací smlouvy.

689. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnu-
tí fi nančního daru Základní organizaci Českého svazu 
ochránců přírody na činnost Stanice pro záchranu volně 
žijících živočichů a centrum ekologické výchovy v Barto-
šovicích na Moravě z rozpočtu obce ve výši 1.000,- Kč.

690. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
fi nančního daru Klubu českých turistů, oblast Moravsko-
slezská, Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 71160477, 
na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře z  rozpočtu 
obce ve výši 12.000,- Kč na základě darovací smlouvy.

691. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
fi nančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravsko-
slezského kraje, Třanovice, IČ: 72567091, na podporu 
činnosti z  rozpočtu obce ve výši 1.000,- Kč na základě 
darovací smlouvy.



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

692. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spo-
jů dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro 
linku MHD č. 81 na období roku 2014 a úhradu prokaza-
telné ztráty za r. 2014 ve výši předběžného odborného 
odhadu v částce 779.106,- Kč na základě Dodatku č.8 
ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě k  zajištění ostatní dopravní obslužnos-
ti a  organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. a s Ko-
ordinátorem ODIS s.r.o..

693. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů 
dopravní obslužnosti obce linky č. 822 v r. 2014 a úhradu 
prokazatelné ztráty za r. 2014 ve výši odborného odhadu 
v částce 75.990,- Kč na základě Dodatku č. 6 Smlouvy 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k za-
jištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Řepiš-
tě s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s..

694. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na 
provozování tří linek městské hromadné dopravy č. 1, 5 
a 21 provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek ve 
stanoveném rozsahu pro rok 2014 v částce 243.600,- Kč 
na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování doprav-
ní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek 
a ČSAD Frýdek-Místek a. s..

695. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace ze svazku obcí Region Slezská brána včetně hos-
podaření svazku obcí v r. 2013:

celkové příjmy:    8.266.604,58 Kč,
celkové výdaje:   1.851.325,94 Kč,
saldo:    6.415.278,64 Kč,

konečný stav na BÚ k 31.12.2013 částka 1.454.223,68 Kč.

696. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřej-
něný návrh rozpočtu svazku obcí Region Slezská brána 
na rok 2014:

Příjmy celkem      6.991.000,- Kč,
Výdaje celkem   3.445.000,- Kč,
Financování             -3.546.000,- Kč.

697. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z  činnosti zájmového sdružení právnických osob 
MAS Slezská brána, z.s.p.o.

698. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
bezúročné půjčky MAS Slezská brána, z.s.p.o., na předfi -
nancování projektu „Strategie MAS Slezská brána“ a čin-
nost MAS Slezská brána ve výši 100.000,- Kč na základě 
Smlouvy o půjčce na dobu do 31.12.2014.

699. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise za rok 2013.

700.  Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprá-
vu o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2013.

701. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení ná-
jemného o infl aci 1,4% pro rok 2014 u uzavřených smluv 
o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště, ve 
kterých je zvýšení nájemného zakotveno.

702. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s ná-
jemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající se zvýšení 
nájemného o infl aci 1,4% pro rok 2014.

703. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č.1 
nájemní smlouvy ze dne 1.3.2013 na pronájem nebyto-
vých prostor na parc.č. 764/8 k.ú. a obec Řepiště v budo-
vě Tělocvičny Řepiště č.p. 555 na ul. Mírové v Řepištích 
s nájemcem Domem dětí a mládeže Vratimov, příspěvko-
vá organizace, IČ: 75086778 za účelem upřesnění doby 
nájmu na školní rok 2013/2014.

704. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření Do-
datku č. 1 ke smlouvě o poskytování sociálních služeb 
s poskytovatelem Podané ruce, o.s.-Projekt OsA, se síd-
lem Zborovská 465, Frýdek – Místek PSČ 738 01, týkající 
se limitu příspěvku obce v maximální výši 30 000,-Kč na 
jednoho obyvatele za období kalendářního roku.

705. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podá-
ní žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a  roz-
voje venkova 2013 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
na projekt „Dětské hřiště U  mlýnku“, celkové náklady 
579.740,- Kč, požadovaná dotace 400.000,- Kč, realiza-
ce do 31.12.2014.

706. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání 
žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova 2013 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na 
projekt „Obnova centrálního kříže v Řepištích“, celkové 
náklady 361.917,- Kč, požadovaná dotace 253.341,- Kč, 
realizace do 31.12.2014.

707. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje v  případě 
získání dotace z  Operačního programu Životní prostře-
dí realizaci projektu Separace bioodpadů v obci Řepiště, 
celkové náklady 825 tis. Kč, požadovaná dotace 717 tis. 
Kč, realizace do 21.10.2014.

708. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci v obci Řepiště za rok 2013.

709. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování 
aktualizace a doplnění GISu obce za cenu 17.545,- Kč 
vč. DPH na základě Smlouvy o dílo se společností DIGIS, 
spol. s r.o., IČ 19012276, Ostrava.

710. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví s účinností od 
1.3.2014 odměnu za výkon funkce neuvolněného čle-
na zastupitelstva ve výši dle přílohy č.1 nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

711. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 77 odst. 
3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výko-
nu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi za-
stupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž 
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

712. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 19/606 
z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2013, ve 
znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/78 o  vý-
měře 121 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunika-
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cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajících paní Ing. Aleny Kollegové, bytem Nová Ves 
278, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, paní Ing. Aleny Ko-
nečné, bytem Lidická 615, 738 01 Frýdek-Místek, a paní 
Ing. Barbory Konečné, bytem Slezská 298, 739 32 Řepiš-
tě, za dohodnutou kupní cenu 8.470,- Kč, vč. úhrady ná-
kladů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí na základě kupní smlouvy o převodu vlast-
nictví knemovitostem.

713. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/78 o výmě-
ře 121 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajících paní Ing. Aleny Kollegové, bytem Nová Ves 278, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, paní Ing. Aleny Konečné, 
bytem Lidická 615, 738 01 Frýdek-Místek, a paní Ing. Bar-
bory Konečné, bytem Slezská 298, 739 32 Řepiště, za 
sjednanou kupní cenu 8.470,- Kč, vč. úhrady nákladů spo-
jených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

714. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 19/613 
z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.10.2013, ve 

znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/16 o  vý-
měře 310 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajícího Key reality fi nance, s.r.o., se sídlem U parku 
201, 739 61 Třinec – Kanada, za dohodnutou kupní cenu 
21.700,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s  podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem.

715. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/16 o  vý-
měře 310 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunika-
cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajícího Key reality fi nance, s.r.o., se sídlem U par-
ku 201, 739 61 Třinec – Kanada, zastoupené paní Pav-
línou Talafovou, jednatelkou, za sjednanou kupní cenu 
21.700,-  Kč, vč. úhrady nákladů spojených s  podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o koupi nemovité věci.

Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín koná-
ní 22. zasedání zastupitelstva dne 16.4.2014 v 17.00 hod.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

BOLEST A RADOST…
Milí přátelé! Název mého pozdravu jistě čtete v blíz-

kosti takzvaného Svatého týdne, tedy týdne, který začíná 
Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Je to týden, kdy se 
v našich chrámech prolíná smutek a radost - nostalgic-
ké, plné bolesti a nářků nápěvy postních písní střídá plné 
elánu a euforie velikonoční Aleluja. Někdo si možná klade 
otázku, proč to tak vlastně je, že jsme každoročně v litur-
gii nejprve tlačeni k postnímu smutku, i když se nám často 
úplně nechce být smutnými, a poté o Velikonocích jsme 
zase vyzýváni k radosti, i když nám vůbec nemusí být do 
smíchu? Čím to je? Proč to má křesťanská liturgie takto 
poskládáno? Bůh po nás nechce, abychom byli dobrými 
herci, kteří v postu budou dojemně plakat a o Velikono-
cích zahrají ukázkový úsměv na tváři. Nechce, abychom 
byli herci, kteří dokonale zahrají to, co se od nich očeká-
vá. Jsem přesvědčen, že jestli po nás Bůh opravdu něco 
chce, tak je to především pravdivost.

Prožívání smutku a radosti během velikonočních svát-
ků nám má připomenout, že bolest a radost spolu úzce 
souvisí! Obojí patří k  životu. Ani jedno ani druhé nelze 
úplně ze života vymazat. A dokonce jsou tyto dvě emo-
ce v životě člověka často spojené. Je to nádherně vidět 
u malých dětí. Když malé dítě pláče a nám se podaří od-
vést jeho pozornost, dojde k zajímavé situaci: to dítě ještě 
pláče a už se zároveň směje! My dospělí se hodně hlídá-
me, abychom svoje emoce nedávali najevo, a tak si něco 
takového nedovolíme, ale dětem jde poměrně snadno 
plakat a smát se najednou. Domnívám se, že právě toto 
je jedno z hlavních témat velikonočních svátků. Uvědomit 
si, že bolest a radost patří k životu, že spolu souvisí, že 

jedna bez druhé nemůže existovat! My bohužel často ty 
dvě emoce od sebe oddělujeme. Často se ponořujeme 
do smutku, jsme skleslí, zubožení. Někdy zase naopak 
zdůrazňujeme, až příliš moc, naši radost. Jsou to větši-
nou ty jásavé „hurá akce“, kde všichni tleskají, usmívají 
se, jsou veselí, ale jsou to často jen laciná gesta. Pravým 
uměním v  životě každého člověka je spojit dohromady 
radost i bolest. Znamená to pochopit, že bolest je cestou 
k  radosti a  radost, že dává sílu unést bolest. A domní-
vám se, že právě o Velikonocích nám může tato pravda 
nejvíce dojít. Pán Ježíš zakusil bolest v plné míře. Zakusil 
bolest fyzickou, ale zakusil také opuštěnost a prázdnotu. 
Zároveň ale Ježíš zakusil, že smrt není v životě člověka 
konečnou stanicí, že Bůh je silnější než všechno zlo. Ježíš 
v krátkém čase na sobě zakusil obrovskou bolest i obrov-
skou radost. Protože radost i bolest k sobě neodmyslitel-
ně patří. To, co je naším největším zraněním, je paradox-
ně naším největším pokladem. Tam, kde je naše největší 
bolest, tam se zároveň skrývá náš největší poklad. Tam, 
kde jsme zranění, slabí, tam jsme ochotni si přiznat, že 
potřebujeme pomoc. Bolest nás vede k pokoře, k vědo-
mí, že nemáme všechno ve svých rukou. Bolest nás vede 
k pochopení, že ve světě není všechno ideální a krásné, 
ale že některé věci jsou zkrátka nedokonalé. I my jsme 
nedokonalí. A pokud si člověk přizná, že je omezený, zra-
něný a slabý, tak má šanci otevřít se Boží pomoci a začít ji 
přijímat. A tak právě bolest a utrpení může vést k hlubšímu 
kontaktu s Bohem a odevzdanosti do jeho rukou. Ale není 
to tak jednoduché. Člověk má tendenci se bolesti vyhý-
bat a je to pochopitelné. Nechce se nám trpět, nechceme 
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Jarní turnaj v badmintonu

Sběr tonerů v ZŠ

Jako každoročně naše sportovní a kulturní komise vítá 
jaro badmintonovým turnajem. Badminton v Řepištích pa-
tří mezi nejoblíbenější sporty, a proto se skvělá úroveň pro-
jevila i na tomto turnaji. Přihlásilo se rekordních 22 dvojic 
- 7 ženských a 15 mužských. Ženy hrály systémem každý 
s každým a muži byli rozděleni do 2 skupin a pak se hrálo 
čtvrtfi nále, semifi nále a nakonec bylo velmi napínavé fi ná-
le.  Jak to tedy v sobotu 11.dubna 2014 všechno dopadlo?

Ženy : 1. místo Velčovská a Grácová                  
   2. místo Bezulky
   3. místo Pavlovičová a Tichá

Muži : 1. místo Družkovští
   2. místo Čech a Klimek
   3. místo Trnka a Nademlejnský

Vítězové byli řádně odměněni a  každý účastník do-
stal krásnou jarní kytičku. Občerstvení bylo také zajištěno, 
a  tak se některým sportovcům vůbec nechtělo jít domů 
i ve večerních hodinách.

Děkuji moc naší komisi za perfektní organizaci tak veli-
kého a dlouhého turnaje, a už se těšíme na podzimní!

              
Za sportovní a kulturní komisi napsala

Majka Bednářová

Zápis 
Zápis do Mateřské školy Řepiště se koná 

dne 14. 5. 2014 v době od 8,00 – 16,00 hodin 
v budově mateřské školy na ulici Bratří Musálků.

Co nabízíme:

- vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu s názvem „Ve zdraví je síla“

- kroužek logopedický
- plavecký a lyžařský kurz
- aktivity a činnosti pro všestranný rozvoj dětí
- tvořivá odpoledne s rodiči
- vlídné a vstřícné prostředí 

Těšíme se na vás

Novinkou v  projektu Recyk-
lohraní, aneb Ukliďme si svět je 
možnost sbírat kromě použitých 
baterií a  vysloužilých drobných 
elektrospotřebičů i  prázdné la-
serové tonery a  inkoustové car-
tridge. 

Za každý originální, nepoško-
zený a pro repasi použitelný kus 
dostane škola 5 cenných bodů do 
soutěže. K ekologické likvidaci lze 
však odevzdat i  repasované a poškozené kusy. Nesbírají 
se pouze tonerové válce.

Sběrný box je umístěn v  základní škole u  hlavního 
vchodu. 

Koordinátor EVVO

být omezováni! Jenže pokud si své vlastní zranění a ome-
zení nepřiznáme a dereme se za svými nereálnými plány, 
tak nám hrozí, že zničíme sami sebe i  všechno kolem. 
Kolik lidí je dnes vystresovaných a zničených z toho, že 
nedokážou dostát svým nedostižným ideám? Kolik lidí se 
dnes dere za něčím, co nikdy nemůžou získat, a proto, 
že jim to nejde, se utápějí v různých závislostech. Potře-
bují zkrátka potlačit úzkost z toho, že nejsou tím, čím by 
chtěli být. Kéž bychom se dokázali na sebe podívat víc 
pravdivě, přiznat si svá omezení a radovat se z toho, co 
máme… Možná by pak na světě bylo méně zla vzniklého 
z alkoholismu, hazardu nebo drog! Zranění, pokud s ním 
člověk nepracuje, ho může zlikvidovat! Kéž bychom našli 
více odvahy podívat se na své bolesti a neutíkat od nich! 

Kéž bychom dovolili Bohu, aby je mohl proměnit v naše 
poklady.

Milí přátelé! Velikonoční svátky nám ukazují, že bolest 
a radost patří k sobě. Bolest je cestou k radosti a radost 
dává sílu unést bolest. Chtěl bych nám všem popřát, 
aby bolesti, které v životě máme, se nám stávaly jakými-
si posvátnými ranami, aby nás také vedly k větší důvěře 
v Boha. Přeji nám, aby nás bolest, kterou v životě zakou-
šíme, učila pokoře a my se tak naučili vzdávat toho, co 
nám neprospívá. Přeji nám, abychom na svém těle a ve 
svém životě dokázali zakoušet nejenom tajemství Ježíšo-
vy smrti, ale i jeho zmrtvýchvstání. Přeji nám všem pokoj-
né a požehnané Velikonoce!

P. Mgr.  Adrian Wykręt, Váš farář.

OZO Ostrava s.r.o. informuje 
o výkonu služby

během nejbližších svátků:
- provoz na velikonoční pondělí 21. 4. zastaven, 

služba posunuta o den od úterý do soboty

- státní svátky 1. a  8. 5. obsloužíme bez změny 
jako běžné čtvrtky.
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Projekt „ Mýdlo = hrdina dětí“ 

Dramatické události masopustu v Řepištích

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Čistá toaleta, tekoucí voda z  kohoutku a  pravidelná 
sprcha – pro většinu z nás samozřejmá součást dne, kte-
rou ani nevnímáme. Pro 2,5 miliardy lidí však přístup k čisté 
vodě a možnost dodržovat základní hygienu znamená lu-
xus, který si nemohou dovolit. 

„Mýdlo = hrdina dětí“ je název projektu  UNICEF, pořá-
daný u příležitosti Světového dne vody, který letos připadl 
na 22. března.  Cílem tohoto projektu bylo zvýšit povědomí 
žáků základních škol o životě jejich vrstevníků, kteří nemají 
snadný přístup k vodě a hygieně, a také zvýšit povědomí 
žáků o problémech spojených s nedostatkem vody a hy-
gieny.

Nabídka účasti v tomto projektu se nám jevila jako za-
jímavá a prospěšná. 20. března tohoto roku jsme pro žáky 
školy připravili zajímavou hodinu na téma „Hygiena, sanita-

ce a děti v těžkých život-
ních situacích“. Dalším, 
a pro žáky velmi zábav-
ným krokem, byla vlastní 
výroba mýdel.  Fantazii 
se meze nekladly. Vytvo-
řili jsme mýdla různých 
barev, tvarů a vůní, které 
jsme ve fi nále ještě dozdobili.                           

Naše výrobky budete moci shlédnout a koupit na škol-
ní akci „Rej čarodějnic“ , která se koná dne 26.dubna 2014 
v 15.00 hodin. Výtěžek z prodeje mýdel věnujeme organi-
zaci Unicef na podporu dalších zajímavých programů.  Bu-
deme rádi, když nás podpoříte.

  Za kolektiv pedagogů ZŠ  Mgr. Jana Šnajdrová

Hadraplán proletěl naší vesnicí. Následovala drastic-
ká operace siamských dvojčat. Okolo se vznášeli andělé. 
Všechno musela zachránit paní místostarostka.

Děti dostaly od paní vychovatelky úkol. Vymyslet 
a přinést masku na masopustní průvod.  Masopustní prů-
vod se konal ve čtvrtek 13. února. Děti měly různé masky 
(např. vodníka, čarodějnici, kovboje nebo čerta).

Nejlepší maskou bylo zvoleno Katčino auto zvané Ve-
lorex. Bylo vyrobené z  látky, dřeva, provázků a šroubů. 
Všichni si ho chtěli vyzkoušet, ale někteří nemohli, pro-
tože nebyli dost silní, aby tu masku unesli, poněvadž ta 
maska byla těžká a držela na hlavě.

Další dobrá maska byla Afričanka, za kterou šla paní 
vychovatelka Radmila Adamusová.

Ostatní masky se také vydařily, velký úspěch měla 
třeba siamská dvojčata Evy a Kláry, které úspěšně opero-
val Tomáš. Do operace se zapojil i Natálinin andílek. Líbil 

se také Adamův fotbalis-
ta (ten ale po cestě utrpěl 
zranění) a Ondrův zombík.

Děti dělaly na vsi velký 
rámus. Nejdříve šly do tě-
locvičny, potom do škol-
ky, ve které dostaly bon-
bony, poté do místního 
obchodu, kde si koupily 
lízátka, a  ještě na obecní 
úřad.Tam je přivítala paní 
místostarostka Bezecná. 
Poté již průvod skončil. 

Nyní je již naše vesni-
ce opět mimo nebezpečí! 
 Za děti školní družiny

Kateřina Gottwaldová, žákyně 4.třídy

Na začátku měsíce února se naší škole podařilo na-
vázat spolupráci s  autorizovaným centrem mezinárod-
ních jazykových zkoušek Cambridge English. Díky této 
spolupráci získali žáci 3. až 5. ročníku možnost navště-
vovat nepovinný kurz angličtiny, který bude ukončen vy-
konáním jazykové zkoušky Cambridge Young Learners 
English Tests a získáním závěrečného certifi kátu, uznáva-
ného mnoha školami a vzdělávacími institucemi po celém 
světě. 

Kurz angličtiny je našim žákům poskytnut zdarma za 
fi nanční podpory obce Řepiště. Probíhá od března v pro-
storách školy, vždy jednu až dvě hodiny týdně před vy-
učováním. Lekce jsou vedeny zkušenou lektorkou jazy-

kového centra ve spolupráci s učitelkou ZŠ. Část kurzu 
žáci absolvují také s rodilým mluvčím. 

V kurzu se děti zdokonalují ve všech jazykových ob-
lastech. Pozornost je rovnoměrně věnována rozvoji mlu-
veného i psaného projevu, porozumění čtenému, grama-
tice a slovní zásobě. Zkouška proběhne na konci května.

Věříme, že se touto spoluprací s jazykovým centrem 
podaří zvýšit kvalitu školy v rámci výuky anglického jazy-
ka a motivovat žáky ke studiu cizích jazyků v budoucnu.

Všem žákům držíme palce a přejeme mnoho úspěchů 
při skládání zkoušky.

Mgr. Petra Kornášová
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Okénko z naší mateřské školy 
Přišlo jaro se sluníčkem, 
zem otvírá zlatým klíčkem. 
Všechno se raduje, 
zpívá a tancuje, 
jaro vítá. 

V mateřské škole jsme vítali jaro již tradičním způso-
bem, vynášením Moreny – zimy. Uskutečnili jsme delší 
vycházku k řece Ostravici do Paskova. Děti zazpívaly jar-
ní písničky a říkadla, zahodily Morenu do řeky a cestou 
zpět si nesly  líto -  větvičku ozdobenou barevnými pent-
ličkami a vajíčky.   

V motýlkové třídě přivítali děti první jarní den v kos-
týmech sněhuláků, se soutěžemi, tancováním, a  tím se 
rozloučili se zimou. 

V březnu jsme začali jezdit do plavání, kde jsou děti 
velice spokojené a v závěru budou absolvovat saunování 
pod odborným dozorem. 

Měsíc březen je již tradičně vyhlášen měsícem knihy. 
Proto jsme se přihlásili do projektu „Celé Česko čte dě-
tem“, abychom podpořili rozvoj čtenářství. 

Rádi bychom pozvali do mateřské školy hosty, rodiče, 
prarodiče, kteří dětem přečtou pohádku, protože rodičov-
ské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a my-
šlenkového vývoje dítěte. Televize dítě neobejme, nepřitulí 
se, neodpoví na jeho dotazy. Prohlubují se vzájemné vaz-
by, roste důvěra v  rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité 
a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové 
obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.  

V  měsíci dubnu se věnujeme mimo jiné dopravní vý-
chově. Připravujeme se na velikonoce vyráběním jarních 
ozdob, zdobením vajíček, pečením perníčků. V  závěru 

měsíce dubna - 26. 4. 2014 - bude probíhat „Slet čaro-
dějnic“ ve spolupráci se ZŠ a Klubem rodičů v prostorách 
u tělocvičny, na který jste všichni srdečně zváni.   

Tradičně se připravíme na svátek maminek, které po-
zveme do mateřské školy, aby s námi strávily hezké od-
poledne.  V květnu pojedou nejstarší děti do školy v příro-
dě na Morávku. Vzdělávání dětí obohacujeme o návštěvy 
divadelních i hudebních představení.   

Ve třídě Beruška již máme nové skříně, nábytek a my-
slím, že jsme si již všichni zvykli v novém prostředí, že se 
máme všichni rádi a jsme dobří kamarádi. 

Jana Nožičková

Prázdniny v Řepištích
„Dětský tábor“ v Řepištích proběhne

ve dnech 21.7 – 25.7.,  28.7. – 1.8.

a 4.8. – 8.8.2014.

Přihlašovat děti z Řepišť ve věku od 5 do 11 let bude 
možno od 12. května 2014 na obecním úřadě. Cena 
je stanovena na 170,- Kč/den. První záloha (polovina 
částky) musí být zaplacena do 13. června, doplatek do 
11. července. Z důvodu velkého zájmu a omezené kapa-
city budou přednostně přijímány děti pracujících rodičů.

Těšíme se Vás :-).
Za kolektiv vedoucích

  Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Informace z Místní knihovny ŘEPIŠTĚ
Knihovna pořádá a připravuje tyto výstavy a srdečně 

Vás zve:

KOMIKS NEJEN V KOMIKSU - výstava představí 20 sou-
časných českých autorů komiksu v dynamických obráz-
cích. Výstavu zapůjčila společnost Svět knihy, s.r.o. ve 
spolupráci s Komiksfestem! Ke zhlédnutí  bude od 1. 4. 

do  29. 4. 2014.

Beseda pro veřejnost:  úterý 22. 4. 2014 v 17.00 hod. 

v knihovně –  Milena Kantorová

„Průvodce životem od narození po stáří a také téma 

Sousedy si nevybíráme“

SHAKESPEAROVY SONETY -  výstava olejomaleb Mi-

leny Kantorové. 

Autorka ve svých obrazech prezentuje dílo Williama

Shakespeara se zcela inovativním pohledem. Výstava 

potrvá od 2. 5. do 13. 6. 2014.

Výstavy je možné zlédnout v  půjčovní době v  úte-

rý od 10-12 a od 13-17 hod. a v pátek od 9-12 a od

13-15.30 hod.

Na chodbě v  zádveří knihovny probíhá stále prodej 

starých vyřazených knih za 2 Kč / kus.

I nadále trvá soutěž pro děti Cesta světem večerníč-

ků. Bližší informace v knihovně.
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Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk informuje
Vážení spoluobčané,

Rád bych vás stručně informoval o bezpečnostní si-
tuaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie 
České republiky Brušperk. V  rámci služebního obvodu, 
který zahrnuje města Brušperk a Paskov a obce Řepiště, 
Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Kr-
melín, Policie České republiky prověřovala od 1.1.2013 
do 31.12.2013 celkem 378 trestných činů, 436 přestupků, 
včetně dopravních přestupků a dalších 341 spisů běžné 
pořádkové agendy, což je celkem 1155 spisů. Lze kon-
statovat, že ve srovnání s  rokem 2012, ale i  roky 2011 
a 2010, je trestná činnost konstantní, přičemž výsledky, 
respektive objasněnost trestné činnosti se nám podařilo 
zvýšit na cca 43%.

V samotné obci Řepiště došlo od 1.1.2013 do 
31.12.2013 k 31 trestným činům, 32 přestupkům (včet-
ně dopravních), což v porovnání s roky předchozími zna-
mená nárůst trestné činnosti o 6 trestných činů, nicmé-
ně objasnit se podařilo, či je těsně před objasněním 23 
trestných činů, např. 6 případů krádeží měděných okapů 
a  svodů, 2  případy vloupání do rodinných domů, nebo 
5 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návyko-
vých látek. U trestných činů převažují majetkové delikty, 

zejména krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, 
sklepů a komerčních objektů, nemalou měrou se na trest-
né činnosti však podílí i  trestné činy zejména zanedbá-
ní povinné výživy, dále trestné činy proti zdraví a trestné 
činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu se 
jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení motorových 
vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního roz-
hodnutí.

Vážení spoluobčané, na závěr bych vás chtěl požá-
dat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje 
ve vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji ob-
raceli na Policii ČR, na telefonní číslo 558 666 222, což je 
přímo na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, možno 
i na služební mobilní telefon a  to na číslo 734 620 683, 
nebo na tísňovou linku 158. Bez vaší pomoci nemůžeme 
být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V roce 
2013 jsme na základě všímavosti občanů objasnili něko-
lik trestných činů s  tím, že byl pachatel zadržen přímo 
na místě trestného činu nebo byl na základě významných 
a přesných informací od občanů, později dohledán.

        
Za kolektiv OOP Brušperk
Npor. Mgr. Kamil Václavík

Počítačový kurz
Nic nás tolik netěší

než společně se bavit.

Nad záludností počítače

upřímně se snažit.

Pro začátečníky i pokročilé  

učitelky trpělivost mají.

Všichni snaží se,

z úspěchů radost mají.

Stačili jsme zapomenout

znalosti z minulého kurzu.

Zopáknem si, připomenem,

nebudeme ve skluzu. 

Pracujeme ve Wordu a Excelu,

sedmnácti členné družstvo

v bojovém je posedu.

Hlavně, že si rozumíme

a dobře se pobavíme.

Když jsme se tak lopotili

a u počítače zapotili.

Na apríla ukončení,

nad zvládnutý úkol není.

Autorkou těchto veršů je p.Telecká z KD Sedliště

Kurz počítače probíhal od 21.1. - 1.4.2014 vždy v úte-
rý od 13.30-14.30  14.30-15.30 hodin.

Kurz dokončilo 17 účastníků. Děkujeme p. učitelkám, 
které se nám maximálně věnovaly  a Obecnímu úřadu, že 
se tento kurz uskutečnil.

Březinová Zdenka
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Čtyřhry:

Kategorie začátečníků
1. místo Lucie Herichová a Klára Brišová ( Vratimov)
2. místo Patrik Matocha a Lukáš Matocha ( Vratimov)
3. místo Adéla Břenková a Dominika Kubínová ( Václavovice)

Kategorie mladších
1. místo Hana Majdyšová a Kristýna Kloknerová ( Ostrava)
2. místo Eliška Vavříková a Dorota Šamanová (Ostrava)
3. místo Daniel Petroš a Michal Klímek ( Řepiště)

Kategorie starších
1. místo Martin Slobodník a Jan Slobodník ( Ostrava)
2. místo Adam Lipina a Lukáš Havlas (Vratimov)
3. místo David Kolpak a Ondřej Hevessy ( Vratimov, Orlová)

V neděli 9. 3. 2014 se ve sportovní hale v Řepištích konal badmintonový turnaj 
pro děti ve čtyřhrách.  Celkem 60 účastníků bojovalo o prvenství ve třech kate-
goriích.  Hrálo se systémem každý s každým ve dvou skupinách v kategorii do 
15 bodů. 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem hráčům za perfektní výkony, za dodr-
žení pravidel hry fair play.  Viděli jsme velmi dobré výkony starších žáků a jsme 
jako trenéři velmi hrdi. Děkuji všem rozhodčím – Renči Míčkové, Lence Velčovské, Simči Velčovské, Radkovi Šodkovi, 
Peťovi Nademlejnskému, Pavlovi Slobodníkovi, Ríšovi Klímkovi, Sandře Velčovské a Peťovi Slobodníkovi za spraved-
livé soudcování.  Děkujeme Obci Řepiště za fi nanční podporu badmintonového turnaje pro děti a mládež.  A protože 
sportu a hlavně badmintonu není nikdy dost, další plánovaný turnaj pro děti a mládež se chystá na 25. květen 2014. 
Tak si rezervujte neděli a přijďte si vybojovat další medaili :-). Moc se na Vás těšíme. 

Za badmintonový tým Marcela Grácová.

VÝSLEDKY BADMINTONOVÉHO TURNAJE DĚTÍ 
ZE DNE 9. 3. 2014 V ŘEPIŠTÍCH

Poděkování Obecnímu úřadu a všem, kteří se podíleli
na našem večírku Klubu seniorů dne 31.1.2014.

Děkujeme:  Obecnímu úřadu Řepiště, Kadeřnictví a kosmetika – Foldynová Marcela, 
Bowling Rakovec,  Lašská pekárna Řepiště,  Pěstitelská pálenice – Mojžíšek Rostislav,

Zahradnictví – rodina Barakova.

AKCE Klubu seniorů

23.4.2014 Bowling Rakovec začátek v 13.30 hod.
8. 5. 2014 Soutěž seniorů – Slezská brána v Paskově – loni Řepiště vyhrály 1. místo
16.5.2014 Výroční členská schůze spojená s oslavou Dne matek – zahájení v 15.00 hod.
Květen Výlet do Staříče – miniarboretum  datum se upřesní na výroční schůzi.
 Autobus směr FM ve 12.16 , vstupné 30,-K č
4.6. 2014 Smažení vaječiny v Hasičské zbrojnici v 15.00 hod. 

11.6. 2014 Zájezd do Valašského Meziříčí – návštěva gobelínky a zámek Kinských, výroba gobelínů a osvětlovací sklo.  
 Odjezd Rakovec 6.45 hod, obecní úřad v 7.00 hod., vstupné 40,- Kč cena zájezdu 100,- Kč.
 Prohlídka Valašského Meziříčí návrat přibližně okolo 15.00 hod. Na zájezd se přihlaste u svých důvěrníků.  

                                                                                         Výbor Klubu seniorů
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Tak, než jsme se nadáli, je tady další pokračování 
fotbalového dění v Řepištích. Zatímco ve vyšších soutě-
žích je jarní část již v plném proudu, naši borci se teprve 
cílevědomě připravují. Když budete číst tento příspěvek, 
tak již budou odehrány asi 2 jarní kola. Tímto krátkým 
článkem, bychom vás chtěl, milí spoluobčané, seznámit 
s děním v oddíle kopané přes zimní období. Jak jistě víte, 
v loňském roce jsme svou činnost trošku více i méně za-
měřili na mládež. V současné době máme celkem 4 mlá-
dežnické celky kopané v Řepišťích.  Všechny oddíly, jak 
starších žáků, tak mladších žáků a dokonce i benjamínků 
(dorost je spojen s Lískovcem) se pravidelně zúčastňova-
ly  přes zimní období turnajů a zápasů v různých halách 
v rámci Frýdku-Místku a Ostravy a to se střídavými úspě-
chy. U všech družstev zápasy probíhaly v rámci tzv. „Zim-
ní ligy mládeže“. Tyto půldenní turnaje se hrály přibližně 
2x za měsíc (prosinec, leden, únor a březen), takže hráči 
byli průměrně co 3 týdny na turnajích. Tak věříme, že ko-
panou hrát nezapomněli. Rovněž v rámci zimní přípravy 
absolvovali v únoru žáci (mladší+starší) týdenní soustře-
dění v Beskydech.  Početní složení  hráčů v mládežnické 
kopané zůstalo přibližně stejné, jen u benjamínků nám to 
pomalu narůstá, a to je dobře.  Protože chceme kvalitu, 
tak absolvovali trenéři od těch nejmenších v měsíci břez-
nu kursy na trenérskou třídu a v současné době se u mlá-
dežníků nenachází trenér, který by nesplňoval kvalifi kační 
požadavky pro tuto činnost. Muži, vždy byli a  jsou vý-
stavní tabulí oddílu kopané v jakékoliv vesnici nebo měs-
tě. Během zimy došlo  i u týmu mužů ke změnám, a to 
ať vynuceným (zranění), nebo z  důvodu odchodu hrá-
če. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni doplnit kádr týmu 
a v současné době má trenér k dispozici 18 hráčů. Zda 
se to podařilo, ukáže až sezóna. Z celkového kádru jsou 
v týmu 4 hráči na hostování, zbytek jsou kmenoví hráči 
Řepišť.  Muži začali přípravu koncem ledna a v polovině 
února rovněž absolvovali soustředění na horách, kdy toto 
soustředění pomohla spolufi nancovat  fa. RUNDT z Pas-
kova. Pro jaro 2014 vedení kopané nestanovuje žádné 
cíle, je potřeba stabilizovat tým, vhodně doplnit a od pří-
ští sezóny se uvidí. Samozřejmě celý realizační tým spo-
lu s hráči chce udržet laťku výkonu ze závěru podzimu, 
jenže to nebude vůbec jednoduché, v přeboru jsou štiky, 
které chtějí uspět a postoupit ještě letos o třídu výš. A tak 
jak Ostravice  jejíž kádr nedoznal změn, tak na jaře dob-
ře posílený tým  Smilovic, které neřekly poslední slovo, 
jsou určitě favority přeboru.  Pak jsou zde další 3 až 4 
týmy, mezi  které pevně věříme, že patříme i  my, které 
budou chtít favoritům postup znepříjemnit. Nesmíme za-
pomenout na týmy z konce tabulky, které určitě v zimě 
také doplnily kádry a budou se chtít prokousat co nejdří-
ve  tabulkou přeboru výše. Věříme, že jaro bude bláznivé 
(po sportovní stránce) a my budeme přímými účastníky. 
Tímto rovněž přijměte pozvání k návštěvě utkání našeho 
klubu TJ Řepiště, a  tím nemyslím pouze tým mužů, ale 

i  týmy mladších a starších žáků  a také nesmíme zapo-
menout na nejmenší benjamínky, kteří sice ještě nehrají 
organizovanou soutěž, ale pravidelně se zúčastňují fot-
balových turnajů. Další novinkou je poločasové losování 
při domácích zápasech. V každém jarním domácím zápa-
se se bude losovat o „Poukaz pro dvě osoby v hodnotě 
500 Kč, do restaurace NIMROD“. Tuto cenu věnuje pan 
Roman Gelner.  A aby jste měli čas si své aktivity rozvrh-
nout a naplánovat přikládáme rozpisy soutěží.

Za oddíl kopané TJ Řepiště
Jaroslav Jeřábek, předseda fotbalového oddílu

Kopaná v Řepištích

Muži

 29.3.2014 So 15:30 Řepiště - Metylovice
 5.4.2014 So 15:30 Lískovec B - Řepiště
 12.4.2014 So 16:00 Řepiště - Frýdlant B
 20.4.2014 Ne 16:00 Smilovice - Řepiště
 26.4.2014 So 16:00 Řepiště - Baška
 3.5.2014 So 16:30 Chlebovice - Řepiště
 11.5.2014 Ne 16:30 Bukovec - Řepiště
 17.5.2014 So 17:00 Řepiště - Janovice
 24.5.2014 So 17:00 Palkovice - Řepiště
 31.5.2014 So 17:00 Řepiště - Ostravice
 8.6.2014 Ne 14:00 Dobrá B - Řepiště
 15.6.2014 Ne 17:00 Nebory - Řepiště
 21.6.2014 So 17:00 Řepiště - Nošovice

Ml. žáci     

 11.4.2014 PA 16:00 Řepiště - Sedliště
 18.4.2014 PA 16:00 Řepiště - MFK Vítk. C
 25.4.2014 PA 16:00 Řepiště - Markvartovice
 2.5.2014 PA 16:30 Rychvald - Řepiště
 9.5.2014 PA 16:00 Řepiště - Lhotka
 17.5.2014 SO 10:00 Hrabová - Řepiště
 23.5.2014 PA 16:00 Hlubina - Řepiště
 30.5.2014 PA 16:30 Pustkovec - Řepiště
 7.6.2014 SO 14:45 Koblov - Řepiště

St. žáci

 19.4.2014 SO 14:00 Ostravice - Řepiště
 26.4.2014 SO 10:00 Řepiště - Václavovice
 3.5.2014 SO 9:00 Lískovec - Řepiště
 10.5.2014 SO 10:00 Řepiště - Sedliště
 17.5.2014 SO 10:00 Baška - Řepiště
 24.5.2014 SO 12:30 Dobratice - Řepiště
 31.5.2014 SO 9:30 Raškovice - Řepiště
 7.6.2014 SO 10:00 Janovice - Řepiště
 14.6.2014 SO 10:00 Řepiště - Kozlovice

ROZPIS SOUTĚŽNÍCH
ZÁPASŮ TJ ŘEPIŠTĚ
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KALENDÁŘ AKCÍ – DDM VRATIMOV
24. – 28. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY 

24. 4.  DEN ZEMĚ
 - odpoledne pro širokou veřejnost

 - KS Vratimov od 15:00 hod

26. 4.  ČTYŘLÍSTEK – VÍTÁNÍ JARA
 - od 16:00 hod Komunitní centrum Paskov

 - hry a soutěže našich babiček

 - výtvarná dílna

26. 4.  ČARODĚJNICKÁ UNIVERZITA
 - od 16:00 hod DDM Vratimov

10. 5.  POHÁDKOVÝ LES
 - obecní les Důlňák

18. 5.  GALA PŘEHLÍDKA VRATIMOV
 - přehlídka kroužků DDM Vratimov

 - kinosál v KS Vratimov

25. 5.  BADMINTONOVÝ TURNAJ pro děti
 - tělocvična Řepiště

2. 6.  DEN DĚTÍ
 - od 15:30 okolí KS Vratimov

 - hry, soutěže, skákací hrad

Bližší informace na www.ddmvratimov.cz - AKCE

POZVÁNKA
Srdečně zveme děti, rodiče, širokou veřejnost na akci

ČTYŘLÍSTEK – VÍTÁNÍ JARA

v sobotu 26. 4. od 16:00 hod

konec akce v 18:00 hod

Komunitní centrum Paskov (bývalá Sokolovna)

Pro děti je připraven pestrý program – hry, soutěže našich 
babiček, např. Serso, Fazole, Kohoutí zápasy. 

K jaru patří samozřejmě i kuličky, kte-
ré se naučíme hrát podle pravidel.
Vyrobíme si i hezkou jarní ozdobu.

Cena: 40 Kč za dítě

Přijďte za každého počasí
přivítat JARO!!

za kolektiv Renáta Míčková,
pedagog volného času

Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky, budova

Hlavní vedoucí: Marcela Grácová

Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky

Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

Typ ubytování: chatky, budova

Hlavní vedoucí: Roman Tomica

POBYTOVÉ TÁBORY

 

Lektor: Radana Kocurková

Termín: 18. 8. – 22. 8. 2014

Termín: 21. 7. – 25. 7. 2014

Typ ubytování: stany s podsadou
 

Typ ubytování: stany s podsadou
 

Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky
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Rok 2013

Asi máme ještě v živé paměti sněhovou nadílku o Ve-
likonocích na přelomu března a dubna. Zima byla dlou-
há nejen pro nás, ale také pro včely. S o to větší úlevou 
jsme mohli na jaře konstatovat, že v naší organizaci padlo 
„pouze“ 10 včelstev ze 184 zazimovaných. Kvůli dlou-
hé zimě pak musela na jaře příroda přidat do kroku, aby 
všechno stihla, a popoháněla tak nejen nás, včelaře.

Když sníh ustoupil, bylo třeba začít naplňovat plán 
činnosti pro letošní rok, který jsme si odsouhlasili na břez-
nové výroční členské schůzi. Především osadit nové úly 
včelstvy a stabilizovat základy včelařské chaty.

Dne 20. dubna se na včelařské chatě konala jarní bri-
gáda, při níž bylo odhrabáno staré listí, odstraněny spad-
lé větve, vyčištěna příjezdová cesta a  na ní zasypány 
výmoly. Zároveň jsme se dohodli na opravě venkovních 
laviček, jež byla uskutečněna v červnu. Účastni byli přítel 
M. Sedlaczek, M. Andrýsek J. Polášek, O. Bartoš, J. Ku-
kučka a Z. Bělík.

V květnu bylo dojednáno, že naše organizace poří-
dí aerosolový vyvíječ Griffi n H, který slouží k  podzim-
nímu ošetření včelstev proti varroáze. Přístroj byl záhy 
zakoupen a předveden na červnovém smažení vaječiny. 
K praktickému využití byl uveden při prosincovém ošet-
ření včelstev. Za hladký průběh pořízení tohoto přístroje 
a jeho uvedení v činnost patří velký dík našemu předse-
dovi, př. Sedlaczkovi.

V červnu se nám podařilo splnit další úkol – všech 5 úlů 
umístěných na včelařské chatě bylo osazeno včelstvy.

Největší a nejtěžší letošní úkol nás však čekal v  let-
ních měsících. Bylo nutné stabilizovat základy naší chaty, 
neboť ujíždějící kopec je už značně poškodil a hrozilo, že 
by se chata mohla sesunout. Ostatně vlivy posunu zákla-
dů se projevily již dříve v interiéru.

V 2. polovině srpna byla vybagrována hlína od zá-
kladů a výkop byl následně zabedněn. Později byly ještě 

zpevněny základy ve sklepě. 9. září byla vložena arma-
tura a  o den později proběhlo betonování. Výsledek je 
velmi uspokojivý a věříme, že toto opatření pomůže sta-
bilizovat základy naší včelařské chaty a  zachovat ji tak 
do budoucna. Dlužno dodat, že výše zmíněné práce by 
se neuskutečnily bez fi nanční podpory města Paskov 
a obce Řepiště a samozřejmě ani bez aktivní účasti na-
šich členů, především př. O. Golky, M. Andrýska, J. Po-
láška, A. Varkočka, R. Dvořáka O. Bartoše, J. Kukučky 
a M. Sedlaczka. 

Koncem srpna byly také pokáceny suché stromy, 
u kterých hrozil pád a poškození chaty.

V příštím roce se chceme soustředit především na 
vnější úpravu včelařské chaty a jejího okolí.

Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý 
v měsíci. Na jaře a podzim se konaly mimořádné členské 
schůze (na jaře výroční a na podzim spojená s výplatou 
dotací na podporu včelařství). Z  dalších činností, kte-
ré jsme letos uskutečnili, to bylo např. smažení vaječiny 
v červnu, údržba areálu včelařské chaty či rozloučení se 
starým rokem na konci prosince u  př. Andrýska. Tímto 
bych mu chtěl poděkovat za celoroční angažovanost a za 
pomoc a podporu děkuji také paní Martě Andrýskové.

K 31.12.2013 měla naše organizace 29 členů a 1 ne-
člen je k naší organizaci přiřazen. K 1. květnu jsme ob-
hospodařovali 174 včelstev, k 15. září pak 209. Vyprodu-
kovali jsme 2 282 kg medu a 95 kg vosku, vychovali 33 
včelích matek (vč. nečlena).

Závěrem bych chtěl jménem Základní organiza-
ce ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov 
a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a pod-
poru, kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás 
podporují a pomáhají nám v činnosti.

Mgr. Jan Kukučka
 jednatel ZO ČSV Paskov

Na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 62/2003 
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o  volbách do Evropského parlamentu“), je pro 
občana jiného členského státu Evropské unie, který má 
právo volit a  který hodlá projevit svou vůli hlasovat ve 
volbách do Evropského parlamentu na území České re-
publiky u  obecního úřadu, v  jehož správním obvodu je 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, nejzazší 
lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu 40. den přede dnem vo-

leb, tj. 13. dubna 2014 do 16.00 hodin. Tento den připadá 
na neděli, ale jelikož se jedná o lhůtu hmotněprávní, tak 
končí skutečně tento den, a nikoli až následující pracovní 
den, tj. v pondělí. 

Z tohoto důvodu bude obecní úřad Řepiště otevřen 

dne 13. dubna 2014 v době od 8.00 – 16.00 hodin.

Obdobné platí pro konec lhůty pro podání žádosti 
o vydání voličského průkazu, který připadá na státní svá-
tek dne 8. května 2014; i v tomto případě, s ohledem na 
hmotněprávní charakter lhůty bude obecní úřad otevřen 

v době od 8.00 – 16.00 hodin.

Činnost ZO ČSV Paskov

Služba na obecních úřadech
v neděli dne 13. dubna 2014 a ve státní svátek dne 8. května 2014
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Volby do Evropského parlamentu na území České re-
publiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o  volbách do Ev-
ropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Kdo může volit na území České republiky?

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách 
do Evropského parlamentu na území České republiky za 
předpokladu, že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (záko-

nem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti) a 

• je zapsán v  seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.  

Kdy se volby konají?

Hlasování bude probíhat v pátek 23. května 2014 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

 
Kde můžete volit?  •  Volební místnost:

Základní škola Řepiště, Mírová 56, 739 31 Řepiště

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

Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpozději 
3 dny přede dnem voleb, tj. do úterý 20. května 2014. Ve 
dnech voleb budou hlasovací lístky taktéž k dispozici v kaž-
dé volební místnosti. Volič hlasující na voličský průkaz obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou to-

tožnost a státní občanství České republiky platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti s vo-
ličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové vo-
lební komisi tento průkaz.

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlaso-
vání umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do 
EP obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední 
obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá 
za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
jiné.

Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voli-

čů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování 

neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský prů-
kaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo 
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého by-
dliště a  prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Jak volič hlasuje?

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, 
vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlaso-

vací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obál-
ky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš 

u  2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s  hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasova-
cím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise.
 
Hlasování na voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne 
vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. do středy 7. května 2014 obecnímu úřadu, u kterého je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. 
do 21. května 2014; obecní úřad v místě trvalého pobytu volič-
ský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. května 
2014, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vzor 
žádosti o voličský průkaz je k dispozici http://www.repiste.eu

Občané Řepišť mohou o voličský průkaz žádat:

• osobně nejpozději do 21. května 2014, 16:00 hodin na 
Obecním úřadě v Řepištích. Upozorňujeme, že voličský 
průkaz může být vydán nejdříve 8. května 2014. 

• písemně - písemnou žádost je třeba nejpozději do 
8. května 2014 doručit na adresu: 
Obecní úřad Řepiště
Mírová 178
739 31  Řepiště

 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elek-
tronickým podpisem voliče nebo v  elektronické podo-
bě zaslané prostřednictvím datové schránky. ID datové 
schránky Obecního úřadu Řepiště: q98axt7. Elektronic-
ká podání musí být stejně jako podání písemná doručena 
nejpozději do 8. května 2014. Později doručeným žádo-
stem bohužel nebudeme moci s  ohledem na příslušná 
ustanovení zákona vyhovět.

  Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Ev-
ropského parlamentu k hlasování v  jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky.
Ještě jednou upozorňujeme, že o  voličské průkazy je 

možno žádat ode dne vyhlášení voleb, ale vydávat se mo-

hou až od 8. května 2014!!!

 
Aktuální informace k volbám

Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na webových 
stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, Českého 
statistického úřadu www.volby.cz a  stránkách Obecního 
úřadu Řepiště www.repiste.eu

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby
do Evropského parlamentu
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Již 26. dubna 2014 se usku-

teční na hřišti TJ  od 9 hod. 1. kolo 
v požárním sportu a soutěž o Pohár 
sv. Floriána. 1. května 2014 Vás zve-
me k účasti na již devátém ročníku 
tradiční Hasičské galusky. Příjem-
ná projížďka jarní přírodou je vždy zpestřena zajímavým 
programem a to jak na trati, tak i po dojezdu u hasičské 
zbrojnice, kde bude   zajištěno   občerstveni  a  zábavné  
odpoledne   pro  děti  i  dospělé. Sraz  účastníků je v 9°° 

u hasičské zbrojnice. 

 V neděli 4. května bude v kostele svatého archan-
děla Michaela v Řepištích sloužena v 10,45 hodin mše za 
živé a zemřelé hasiče u příležitosti 90. let založeni sboru.

Dále dne 8. května 2014 pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů Řepiště od 10°° již osmý ročník netradiční hasič-
ské soutěže družstev mužů s  historickými stříkačkami 
PS 8. 

Za SDH Řepiště Vás srdečně zvou a přeji dobrou 

zábavu a příjemně strávené dny pořadatele.

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco 
dříve, a  i když je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím 
v roce, hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu po-
žárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých 
porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých 
látek na volném prostranství. S příchodem jara se také 
blíží čas vynášení či pálení Morany (neboli smrti), což je 
tradiční pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes. 

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo 
ohrozit lidský život! I  zdánlivě bezpečná činnost jako je 
spalování shrabaných porostů či pálení Morany tak může 
mít neblahé následky.  Stačí jen neopatrnost, trocha ne-
pozornosti nebo panika a oheň v otevřeném prostoru se 
může velice snadno vymknout kontrole, například při sil-
ném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné 
škody na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či úhy-
nu živočichů. 

Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů po-
dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) 
striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hro-
zí dle zákona o požární ochraně občanům pokuta až ve 
výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím fyzickým oso-
bám může být udělena sankce až do výše 500 000 Kč.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství 
zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpoví-
dající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, 
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole 
a  nevznikl z  něj požár. Navíc fi rmy jsou povinny každé 
spalování hořlavých látek na volném prostranství – včet-
ně protipožárních opatření – předem oznámit územně 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který 
má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bez-
pečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vy-
hláškami obcí, které mnohdy upravují i  způsob pálení 
odpadů na volném prostranství a  někdy jej i  zakazují. 
Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný 
způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Je možné ho 
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo 

sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme uvědo-
mit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let) 
a rozhodně bychom neměli zapomenout je poučit o tom, 
jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení 
s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech 
místech, které si děti vybírají ke svým hrám a  radován-
kám.

Bohužel i  přes neustálé výzvy ve sdělovacích pro-
středcích každoročně dochází ke vzniku požárů způso-
bených vypalováním starých porostů, které často končí 
tragicky s  velkými materiálními škodami a  v nejhorším 
případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňu-
jeme vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

nprap. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
vrchní inspektor PO
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště zve všechny občany obce 
k účasti na akcích pořádaných našim sborem.

UPOZORNĚNÍ HASIČŮ

Mladí hasiči SDH Řepiště
Letošní rok jsme zahájili  soutěží v hadicové a uzlo-

vé štafetě v okresním kole hry Plamen. Po vyhodnocení 
výsledků se starší žáci drží na 4. místě v okrese a mladší 
žáci si udržují 3. pořadí v okrese. Součástí soutěže byla 
také  prohlídka cvičného Polygonu.

Dne 23. 3. 2014 jsme se také zúčastnili  okrskové sou-
těže v Horních Datyních. Byl to Datyňský trojboj a soutě-
žili jsme  v hadicové štafetě, uzlové štafetě a ve střelbě. 
V mladší kategorii soutěžily 3 družstva. Družstvo složeno 
z nejmenších dětí  se umístilo z 12 družstev na 10. místě, 
druhé družstvo na 6.místě a nejzkušenější mladší žáci za 
všechny vybojovali 3. místo. Starší žáci  se umístili  na 
2.místě.

 Za mladé hasiče
 Pavla Polachová
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Sloupek prevence

Výstava trofejí

Tak jako topná sezóna je spojena 
s  nebezpečím vzniku požárů od neudr-
žovaných komínů a  topidel, tak jaro se 
hlásí se zvýšeným nebezpečím požárů 
suchých porostů.

Každý rok jsme svědky, navzdory va-
rování, vypalování suchých trav a  jiných 
porostů.  Toto počínání bývá jejich aktéry 
zdůvodňováno z  oživením polní kultu-
ry. Ale vypalování není spalování ořezů 
a  shrabků po zimním období. Zvláště 
v  současné době, v  období sucha, což 
letošní jaro představuje, je reálné nebez-
pečí při této činnosti. Uvědomme si, že 
v  plamenech zahyne množství potřeb-
ných mikroorganismů, zejména drobní 
živočichové a hmyz pro přírodu užitečný. 
Vypalovaní trávy ale přináší i  rizika pro 
samé iniciátory, kteří podcení nebezpečí 
této zakázané činnosti, zvláště pro starší 
lidi, kteří neodhadnou situaci, která na-
stane třeba pouze změnou směru větru. 

V neposlední řadě je zákonem o po-
žární ochraně stanoven fi nanční postih 
pro fyzické osoby, což v daném případě 
je 25.000,- Kč. Prožijme krásy jara bez 
problémů a bez zátěží pro hasiče.

Jaromír Adamus
starosta SDH Řepiště

Ve dnech 25. – 27.4.2014 proběhne v Kulturním domě 
v Horních Datyních VÝSTAVA TROFEJÍ, pořádaná OMS 
Ostrava a MS Hubert Vratimov, o.s.

Součásti programu této výstavy budou i soutěže pro 
děti, zajímavosti z historie myslivosti ve Vratimově, lasero-
vá střelnice, vystoupení sokolníků (pátek) a prodejní část.

Pátek:   9.00 – 13.00  pro školy a školky  
              13.00 – 18.00 pro veřejnost
Sobota:  9.00 – 18.00 pro veřejnost
Neděle:  9.00 – 13.00 pro veřejnost

Srdečně Vás zveme k návštěvě této akce, kde si mů-
žete nejen rozšířit své znalosti, ale i strávit příjemné chvíle 
volna. Těšíme se na viděnou. 

Petr Dunat
MS Hubert

  

Andrea Chromíková obec Sedliště 
 

Vás srdečně zvou na výstavu 

 

 

Výstava potrvá   
 

 
Místo konání MMuzeum Lašská jizba Sedliště 

 
Otevřeno  PPondělí a středa od 10:00 - 11:30 a 12:00 - 16:30 hod. 

    Úterý a čtvrtek od 10:00 - 14:30 hod.  

Výstavu můžete navštívit kdykoliv, po domluvě s paní Monikou Ruskovou 

tel. 603 959 412, 595 176 244, Knihovna Sedliště. 

Dne 10. 4. 2014 od 15:30 do 18:30 hod. se bude v rámci výstavy  

konat workshop „Odpoledne s patchworkem“. 

Po celou dobu výstavy bude možno zakoupit patchworkové výrobky.  

od 1. 4. 2014  
do 30. 4. 2014  



č. 121 www.REPISTE.eu

Jste mladá rodina, senior v  důchodu nebo fi rma? 

Chcete snížit své náklady? Zapojte se do elektronic-

ké aukce určené pro domácnosti a fi rmy z celé České 

republiky.

Za rok 2013 s námi lidé ve 21 320 domácnostech ušet-

řili 210 milionů korun.

Stále častěji využívají domácnosti a  fi rmy možnosti 
agregace poptávky a sdružených nákupů prostřednictvím 
elektronických aukcí. A dosahují tak výrazných úspor.

Společnost eCENTRE, a.s., pořadatel elektronických 
aukcí, připravuje samostatný projekt s  názvem Řepiště 
pro Vás. Občané a fi rmy Řepišť se tak mohou již brzy při-
pojit k obyvatelům dalších měst a obcí v České republice, 
kterým se podařilo díky elektronickým aukcím uspořit až 
desetitisíce korun ročně za dodávky energií.

94 % domácností, které se zapojily v průběhu minu-

lého roku do e-Aukcí, ušetřilo více než 20 % svých 

dosavadních nákladů na soutěžené komodity.

Mnozí klienti ušetřili v  prvních aukcích tohoto roku 
i více než 20 % svých nákladů na energie, a  to i opro-
ti ceníkovým cenám roku 2014, u kterých byl předvídán 
a všeobecně oznamován pokles. 

 „Výsledky z prvních letošních aukcí ukazují, že tento 
způsob výběru dodavatele je výhodný pokaždé, protože 
je postaven na principu sdružené poptávky,“ vysvětluje 
Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE.

Co je elektronická aukce?

Elektronická aukce funguje jako dražba, ve které však 
dodavatelé přes internet své nabídky snižují směrem dolů, 
a snaží se tak získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způ-
sobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu 
a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.

Ať už mají dodavatelé jakékoliv ceníkové ceny, když 
mohou získat celou skupinu klientů a tím velký objem po-
ptávky, jsou schopni jít s cenou ještě níž.

„Vítězný dodavatel získává větší zakázku a díky tomu 
je schopen a ochoten nabídnout výhodnější cenu. Navíc 
dodavatel tak získává do svého portfolia zákazníků hned 
několik subjektů najednou,“ doplňuje obchodní ředitel 
společnosti eCENTRE René Frydrych. 

Města a obce dnes využívají elektronické aukce prá-
vě k nákupu dodávek elektřiny a zemního plynu pro své 
organizace. Podobná služba pro občany však v  České 
republice donedávna chyběla. Na konci roku 2012 přišel 
s touto službou pro občany starosta města Říčany Vladi-
mír Kořen. 

„Naším cílem bylo dát 
dohromady co největší 
počet domácností a spojit 
tak poptávku na dodávky 
elektřiny a zemního plynu do většího celku. Tento balíček 
zákazníků pak šel do elektronické aukce společně. Poda-
řilo se nám něco, čemu jsme ani sami nevěřili. V prvé řadě 
nás překvapilo, že se spojilo přes 500 domácností, které 
tak daly dohromady objem 27 milionů korun. To je už vel-
mi slušný balík, o který pak samozřejmě dodavatelé proje-
vili zájem,“ uvedl po aukci starosta města Říčany Vladimír 
Kořen, a dodal, že úspora ve výši 7 milionů korun, které 
v aukci bylo dosaženo, vyvolala absolutní nadšení.

Pro ty, kteří budou mít zájem o  podrobnější infor-
mace, jsou připravena informativní setkání se zástupci 
obecního úřadu a společnosti eCENTRE. Které se bude 
konat 16.4.2014 v Osvětovém domě od 16:00 hodin

Pro obyvatele i fi rmy je služba zcela ZDARMA. Po-
řadatelské fi rmě neplatí za zprostředkování aukce nic ani 
obec. Aukční poplatek zaplatí fi rmě po ukončení aukce 
dodavatel, který e-Aukci vyhraje.

Chtějí-li se občané a podnikatelé do elektronické 

aukce na energie zapojit, je třeba:

- aby podepsali smlouvu s  pořadatelskou fi rmou
eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale defi nuje 
práva a povinnosti obou stran. 

- aby pořadatelské fi rmě předali kopii smlouvy se stá-
vajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, včet-
ně všech případných dodatků, a dále kopii ročního 

vyúčtování energií. U fi rem, které mají vysoké napětí, 
je navíc třeba dodat odběrový diagram.

- znát způsob platby záloh, není-li uvedeno ve smlouvě 
(spojovací číslo SIPO, bankovní účet, apod.)

Kontaktní místo bude otevřeno:

V prostorách Osvětového domu 
- Pondělí 5.5.2014 a 26.5.2014 vždy v době od 13:00 

do 17:00 hodin.

- Úterý 20.5.2014 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

- Středa 14.5.2014 vždy v době od 13:00 do 17:00 hodin.

- Sběr podkladů bude ukončen 26.5.2014 a elektronic-
ká aukce se bude konat na konci měsíce června 2014.

Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:

Milan Slavík

Obchodní partner eCENTRE

Tel: 774 496 784
Email: milan.slavik@ partnerecentre.cz
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Jubi lanti

Rostislav Mojžíšek

Zdenka Bednářová

Ludmila Guřanová

Lenka Foltová

Eva Kusáková

Lenka Žižková

Bohumil Sládeček

Anna Skybíková

Ivan Valas

Radomír Bednář

Ladislav Kubačák

Jaromír Adamus

Marie Hrdá

Alena Koniarzová

Eduard Slížek

Miroslav Pavlas

Bohumíra Konečná

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

Květen

Červen

let

Narodi li se:Narodi li se:
Terezie Uhrová

Simona Klímková

Rozloučili jsme se se zesnulými:Rozloučili jsme se se zesnulými:
Vladimír Kocháň

Václav Jiřík 

Václav Rodek

Oldřich Janík

Klára Kubenková

Iva Skulinová

Eliška Zárubová

Marie Pastrňáková

Vilém Kožušník

Bronislava Grossmannová

Jiří Peterek

Jindřich Golík

Karel Staniševský

Dana Vrzáková

Daniel Gombala

Marta Petrová

Nabízím výuku anglického jazyka
od úplného začátečníka k pokročilým. 
Způsob výuky je individuální (1-2 studen  ) 
s nadstandardním přístupem.

Cena: 200,- Kč/ 60 min.

V případě zájmu volejte 725 747 076 Růčková.

Řezání a kácení stromů:
Provádím řezání/kácení stromů:

- rizikové
- v prostorově omezených oblastech
- pomocí horolezecké techniky
- v oblastech bez možnos   použi  
 vysokozdvižné plošiny

Kontakt: Pavel Adamus  tel.: 731 494 973

Zahradnictví Řepiště
Nabízí velký výběr balkonových rostlin, letniček, 
bylinek, skalniček, sazenic zeleniny, sukulentů, jeh-
ličnanů, trvalek a jiných rostlin na adrese

Marta Baráková
ul. Slezská 95, Řepiště

Tel.: 737 519 709

Otevírací doba:
Po – Pá    8.00 – 12.00  14.00 – 17.00
So              8.00 – 12.00

MONTÁŽE A SERVIS ANTÉN

MONTÁŽE A SERVIS SATELITŮ

PŘÍJEM PROGRAMŮ FANDA,
ŠLÁGR, SMÍCHOV, TELKA

PŘÍJEM SLOVENSKÉ A POLSKÉ TELEVIZE

777 35 11 97 – TOMÁŠ KOŽUŠNÍK

WWW.KOZUSNIK.SLUZBY.CZ

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE 
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PLOTY,  PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,

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

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

i ozdobné kované. 

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

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

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

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

I N G . B O H U M I L   Z A P L E T A L
fi nanční a pojišťovací poradce 

Vám nabízí BEZPLATNÉ a NEZÁVAZNÉ konzultace 
v oblasti fi nancí a pojišťovnictví. Schůzky jsou možné 
i u Vás doma a v čase, který Vám bude vyhovovat.

Kontakt: mobil:   606 605 731
                 tel./fax: 558 692030
                 e-mail: zapletal.b@seznam.cz

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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Postaráme se o vaši zahradu 
Využijte dlouholetých zkušeností našich odborník ! 

 p ímo na míst  zdarma zhodnotí stav a navrhnou pot ebné úpravy    
 kalkulaci provedou i v n kolika cenových variantách  
 kreativita a zohledn ní jedine nosti místa je samoz ejmostí 

 

 

Nabízíme: 

 Zakládání nových trávník  (dovoz zeminy a substrát , urovnání terénu, kultivaci ploch, 
výsev travního osiva, ošet ení hnojivy a selektivními herbicidy). 

 Údržbu travnatých ploch (vertikutaci, hnojení a kosení trávník ).  
 Sadové a jemné terénní úpravy.  
 Výsadbu a pé i o d eviny a ke e (pr klesty a omlazení ke , p ihnojování ke  a strom , 

chemickou likvidaci nežádoucí vegetace, zálivku, kácení strom , likvidaci pa ez  frézováním, 
odstran ní nálet  a výmladk ).  

 Realizaci zahrad od zpracování návrh  až po výsadbu, pop . následnou údržbu. 

Provádíme: 

 Výstavbu a rekonstrukci chodník , drobné asfaltování. 
 Opravy seka ek a jejich servis. 

Vaši zahradu m žeme vybavit: 

 R znými druhy pergol, zahradních altán , pop . lavi ek. 
 Ploty a zídkami. 
 Typizovanými d tskými prvky. 

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese: 

TS a.s., 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek – Místek,  

tel.: 558 443 207, 731 196 620, e-mail: info@tsfm.cz, www.tsfm.cz 

N A Š E   S L U Ž B Y  P R O   V A Š I   P O H O D U ! 
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OBEC  EPIŠT  
 

P O Z V Á N Í 
 

na 22. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskute ní ve st edu 16. dubna 2014 

v 17.00 hodin 
v Osv tovém dom  v epištích. 

 
 
Program:  
 

1. Zahájení, 
2. Kontrola usnesení, 
3. Rozhodnutí rady obce, 
4. Zprávy o hospoda ení obce v dob  rozpo tového provizoria, 
5. Stav p ípravy a realizace investi ních projekt , 
6. Region Slezská brána, 
7. Rozpo tové opat ení . 1/2014, 
8. R zné, 
9. Záv r. 

 
Zasedání zastupitelstva obce je ve ejné. 
 
 
Zárove  srde n  zveme od 16.00 hodin na slavnostní otev ení zrekonstruované 
zasedací místnosti v budov  hasi ské zbrojnice. 
 
 
 
      
               Rostislav Kožušník 
                starosta   
 
 
V epištích dne 9. 4. 2014 



D O T A Z N Í K 
 
Vážení občané, laskavě Vás žádáme o vyplnění přiloženého dotazníku. 

1. Objekt bývalé hospody U Máně 
a) Souhlasíte s rozhodnutím zastupitelstva o koupi objektu hospody U Máně? 

Ano  □            Ne  □ 
b) K jakému účely by tento objekt měla obec po rekonstrukci využít? 

‐ Víceúčelový kulturní dům se sálem, restaurací a klubovými místnostmi pro spolky       □ 
‐ Nájemní bytový dům                   □ 
‐ Bytový dům se startovacími byty a byty pro seniory          □ 
‐ Dům s pečovatelskou službou                □ 
‐ Vytvořit nebytové prostory pro podnikání k pronájmu – dům služeb      □ 
‐ Demolice stávajícího objektu                 □ 
‐ Prodej zájemci s nejlepší nabídkou pro využití objektu          □ 
‐ Kombinace některých výše uvedených způsobů využití (jakých)…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
‐ Jiný (uveďte jaký) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Osvětový dům v Řepištích 

K jakému účely by tento objekt měla obec po rekonstrukci využít? 
‐ Nebytové prostory pro podnikání k pronájmu – dům služeb         □ 
‐ Víceúčelový dům pro volnočasové aktivity dětí a klubovny spolky       □ 
‐ Knihovna a museum obce                  □ 
‐ Nájemní bytový dům                   □ 
‐ Bytový dům se startovacími byty a byty pro seniory          □ 
‐ Dům s pečovatelskou službou                □ 
‐ Demolice stávajícího objektu                 □ 
‐ Prodej zájemci s nejlepší nabídkou pro využití objektu          □ 
‐ Kombinace některých výše uvedených způsobů využití (jakých)…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
‐ Jiný (uveďte jaký) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Tělocvična se zázemím (sekce C a D)  
a) Má se realizovat přístavba k budově tělocvičny, tzv. sekce „B“ Společenského centra Řepiště, 

obsahující foyer pro sál, restauraci, zasedací místnost obce, ubytování případně knihovnu? 
   Ano  □            Ne  □ 

b) Má se realizovat přístavba k budově tělocvičny, tzv. sekce „A“ Společenského centra Řepiště, 
obsahující bowling, squash, fitness a saunu? 

Ano  □            Ne  □ 
c) Jaké možnosti využití, případně prostory, dnes v tělocvičně postrádáte? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
Prosíme o odevzdání dotazníku do konce dubna na obecní úřad v Řepištích (dole u pošty bude schránka na 

dotazníky). Dále je dotazník ke stažení na webu obce www.repiste.eu a vyplněný dotazník je možné zaslat 

elektronicky e‐mailem na adresu obec@repiste.eu. 


