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ZASTUPITELSTVO OBCE

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

135. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 4. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Rozhodnutí rady obce,
4. Zpráva o hospodaření obce v době rozpočtového 

provizoria,
5. Kanalizace a ČOV Řepiště,
6. Objemová studie objektů – Centrum obce,
7. Stav přípravy a realizace investičních projektů,
8. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
9. Různé,
10. Rozpočtové opatření č. 1/2015,
11. Závěr

136. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 25. 2. 2015.

137. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
rozhodnutí rady obce v období únor 2015 až duben 
2015.

138. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z finančního výboru ze dne 16. 4. 2015.

139. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2015.

140. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce Řepiště v  době rozpočtového 
provizoria 2015, tj. od 1. 1. 2015 do 25. 2. 2015.

141. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce k 31. 3. 2015:
Příjmy celkem     5.270.357,74 Kč (19,35%),
Výdaje celkem  4.136.289,55 Kč (14,79%),
Saldo (přebytek)  1.134.068,19 Kč.

142. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
pohledávek obce Řepiště ke dni 31. 3.

  2015 ve výši 34.407,- Kč.
143. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 

o stavu projektových a přípravných prací a  jednání 
v majetkoprávních záležitostech pozemků v souvislosti 
se záměrem vybudování splaškové kanalizace a ČOV.

144. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výši úhrady za 
zřízení služebnosti vzniklého realizací kanalizačního 
řadu a šachtic dle znaleckého posudku na soukromých 
pozemcích dotčených stavbou „Kanalizace a  ČOV 
Řepiště, 1.etapa“ mimo pozemky pod pozemními 
komunikacemi. V případě dotčení pozemků, které 
nejsou ve vlastnictví obce a  jsou pod pozemními 
komunikacemi, bude tato služebnost zřízena 
bezúplatně. 

145. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí, že 
v  případě specifických podmínek nasoukromých 

pozemcích dotčených stavbou „Kanalizace a  ČOV 
Řepiště, 1. etapa“ mimo pozemky pod pozemními 
komunikacemi bude při určení výše náhrady 
postupováno individuálně. 

146. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou 
smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi vlastníky dotčenými 
stavbou „Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a Obcí 
Řepiště jako budoucím oprávněným.

147. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje hromadné 
pořízení projektových dokumentací kanalizačních 
přípojek jednotlivých nemovitostí na budoucí kanalizační 
řád v  rámci stavby „Kanalizace a  ČOV Řepiště, 
1. etapa“ z vlastních prostředků obce Řepiště bez 
podílu vlastníků nemovitostí na projektových nákladech.

148. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit 
přípravu výběrového řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení, projektové 
dokumentace pro realizaci stavby, podrobného 
položkového rozpočtu, autorský dozor a projektové 
dokumentace kanalizačních přípojek pro stavbu  
„Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“.

149. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzorovou 
smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě mezi 
vlastníky dotčenými stavbou „Kanalizace a  ČOV 
Řepiště, 1. etapa“ a Obcí Řepiště jako stavebníkem.

150. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování 
urbanistické objemové studie s  názvem „Centrum 
obce“ společností Petr Lichnovský architektonická 
kancelář s. r. o., se sídlem Suvorovova 46/3, 700 30 
Ostrava, IČ 26833611 za cenu 210.000,- Kč bez DPH, 
tj. 254.100,- Kč včetně DPH, termín do 30. 6. 2015, na 
základě smlouvy o dílo.

151. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání 
žádosti o  dotaci z  programu Podpora obnovy 
a  rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015 
na projekt „Rekonstrukce veřejných ploch před 
kostelem v  Řepištích“, celkové náklady 708.000,- 
Kč, požadovaná dotace 250.000,- Kč, realizace do 
30. 6. 2016.

152. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Rekonstrukce veřejných ploch před 
kostelem v Řepištích“ pouze v případě získání dotace.

153. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků 
parc. č. PK 833/4 o výměře 355 m2 a par.č. 561 trvalý 
travní porost o výměře 63 m2, vše k. ú. a obec Řepiště, 
včetně všech součástí a příslušenství, od prodávající 
paní …., za sjednanou kupní cenu 28.135,- Kč a úhradu 
nákladů spojených s  podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí a  úhradu daně z  nabytí výše 
uvedených nemovitých věcí ve výši 4%, na základě 
kupní smlouvy o koupi nemovité věci.

154. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje nerealizovat 
projekt na snížení energetické náročnosti víceúčelové 

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 22. 4. 2015
v Osvětovém domě v Řepištích
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budovy v  Řepištích č.  p. 49 s  názvem „Zlepšení 
tepelně technického stavu víceúčelového objektu 
Obce Řepiště, č.  p. 49“, CZ.1.02/2.1.00/14.26438 
z důvodů nedoložení podkladů pro vydání rozhodnutí 
ve stanoveném termínu.

155. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o  záměru 
obce nabýt nemovité věci, a to pozemku parc. č. 559 
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 462 m2 včetně 
na něm stojící budovy č.p. 104 (rodinný dům na 
ulici Slezská), dále pozemků parc. č. 560 (zahrada) 
o výměře 1128 m2, parc. č. 562/1 (orná půda) o výměře 
1962 m2, parc. č. 562/2 (zahrada) o výměře 285 m2, 
parc. č. 562/3 (zahrada) o  výměře 785 m2, části 
parc. č. 565/1 (orná půda) o  výměře cca 140 m2 
a  parc.  č. PK 835/3 o  výměře 1 145 m2, vše k.  ú. 
a obec Řepiště, včetně všech součástí a příslušenství, 
a pověřuje starostu obce vést jednání s vlastníkem 
nemovitostí o  podmínkách prodeje a  přípravou 
podkladů pro uzavření kupní smlouvy.

156. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě o koupi nemovité 
věci, a to pozemku parc. č. 559 (zastavěná plocha 
a nádvoří) o výměře 462 m2 včetně na něm stojící 
budovy č. p. 104 (rodinný dům na ulici Slezská), 
dále pozemků parc. č. 560 (zahrada) o  výměře 
1128 m2, parc.  č. 562/1 (orná půda) o  výměře 
1962 m2, parc.  č.  562/2 (zahrada) o  výměře 285 
m2, parc.  č. 562/3 (zahrada) o  výměře 785 m2, 
části parc.  č. 565/1 (orná půda) o  výměře cca 
140 m2 a  parc.  č. PK 835/3 o  výměře 1145 m2, 
vše k. ú. a  obec Řepiště, včetně všech součástí 
a příslušenství, s vlastníkem nemovitostí paní …. , 
celková sjednaná kupní cena nepřekročí 2.000.000,- 
Kč, z  toho záloha ve výši 100.000,- Kč splatná do 
10 dní od podpisu smlouvy, obec Řepiště jako 
nabyvatel se stane poplatníkem daně z nabytí výše 
uvedených nemovitých věcí, platnost smlouvy do 
30. 9. 2015, odstoupení od smlouvy za podmínek 
v ní uvedených.

157. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
pokračovat v přípravných pracích projektu „Stabilizace 
sesuvu, Řepiště-Vinohrady, ul. Dolní 171“ pro získání 
dotace a realizaci projektu.

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

159. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený 
rozpočet svazku obcí Region

  Slezská brána na rok 2015:
 Příjmy celkem     676.000,- Kč,
 Výdaje celkem  1.140.000,- Kč,
 Saldo (ztráta)                -464.000,- Kč,
 Financování (rezerva 2014)    464.000,- Kč
160. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený 

Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána 
za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2014, 
a to výrokem souhlasu s celoročním hospodařením 
bez výhrad.

161. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o  výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí 
Region Slezská brána za rok 2014 provedenou revizní 
skupinou dne 12. 3. 2015.

162. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2015, o poplatku za komunální 
odpad, a  kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č.2/2002, o  poplatku za komunální odpad ze dne 
13. 12. 2002, ve znění pozdějších předpisů.

163. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci v obci Řepiště za rok 2014.

164. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o zemědělském pachtu č. 000224/2015 se společností 
EQUICENTRUM, spol. s  r.o., se sídlem Paskovská 
335, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČ  47681896, za 
účelem pachtu nemovitého majetku – pozemku 
parc. č. 1409/27 orná půda o výměře 828 m2 v majetku 
obce Řepiště na základě zveřejněného záměru pachtu 
nemovitého majetku ze dne 2. 4. 2015, na dobu 
neurčitou, výše pachtu 148,- Kč ročně, výpovědní 
doba 1 rok.

165. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje finanční 
dar domovu se zvláštním režimem Medela – péče 
o  seniory o.p.s., Ostravice 855, 739 14 Ostravice, 
IČ 02141531, na dofinancování provozních nákladů 
ve výši 20 000,- Kč na základě darovací smlouvy.

166. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o  obcích stanoví odměnu 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 
ve výši: předseda výboru a  komise 1159,- Kč 
+ 186,- Kč; člen výboru a komise 911,- Kč + 186,- Kč, 
člen zastupitelstva 373,- Kč + 186,- Kč, všechny od 
1. 5. 2015.

167. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje regeneraci 
umělého povrchu 1 kurtu ve vlastnictví TJ Řepiště 
s tím, že náklady na regeneraci budou po odsouhlasení 
TJ Řepiště a  obce Řepiště řešeny případným 
zápočtem z výnosů za pronájem kurtů v r. 2015.

168. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zajistit 
posouzení úlohy a způsobů užívání místních a veřejně 
přístupných účelových komunikací v  obci Řepiště 
a navrhnout další postup v této záležitosti.

169. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 1/2015 dle přílohy, zvýšení příjmů 
rozpočtu o 2.887.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 2.887.000,- Kč, které upravuje schválený rozpočet 
následovně:

 Příjmy celkem     30.124.000,- Kč,
 Výdaje celkem  30.855.000,- Kč,
 Financování        731.000,- Kč.
170. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 

konání 5. zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2015 
v 17.00 hod.
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UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ 

ODPAD, BIO ODPAD 
A POPLATKU ZE PSŮ

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, bioodpadů a místního 
poplatku ze psů je do 30.06.2015. 

UPOZORNĚNÍ 
NA NEPOKOSENÉ POZEMKY

OPAKOVANÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ!

Folklorní vystoupení

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

Rostislav Kožušník, starosta

Vzhledem k tomu, že se v naší obci opět a opakovaně 
vyskytují nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří se 
bez dozoru pohybují  po veřejných prostranstvích, 
ohrožují a   obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují 
a  poškozují veřejné prostranství i  soukromé majetky. 
Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy 
zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat 
proti týrání. Pobíhání pejsků po obci upravuje § 13 odst. 
1 zákona č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání. Kdo 
nezajisti zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odstavce 
1 zákona č.  246/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání 
a dopouští se dle § 27 odstavce 2 písmena f) téhož zákona 

přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 
50 000 Kč. Dále se dle § 47 odstavce 1, písmena d) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích dopouští přestupku ten, 
kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt 
nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost 
úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze dle 
§ 47 odstavce 2 tohoto zákona uložit pokutu do 20 000 Kč.

Neradi bychom použili těchto nápravných prostředků 
a  doufáme, že majitele těchto psů zajistí nápravu 
a  umožní ostatním občanům naší obce svobodný 
a  bezpečný pohyb na všech veřejných prostranstvích, 
které nejsou znečištěny výkaly těchto psů.

S r d e č n ě  Vá s  z ve m e  n a 
vystoupení souboru z  Anglie, 
který nám představí tance a písně 
z  anglického dvora a  venkova 
z  pozdního 16. století a  raného 
17. století: tradiční anglické a  také 
s  francouzskými a  italskými vlivy 
z  daného období a  posezení 
u  muziky VRZUŠKA Základní 
umělecké školy Vratimov.

Tato kulturní akce proběhne 
v pátek 19. 6. 2015 ve venkovním areálu 
u tělocvičny v Řepištích od 17 hodin. 
V případě nepříznivého počasí ve 
vnitřních prostorách tělocvičny. 

Máme pro Vás připraveno 
občerstvení, vstupné dobrovolné.

Těšíme se na Vás.

Sportovní a kulturní komise 
obce Řepiště

Letní koncert filmové hudby
Milí spoluobčané,

Moravskoslezská Sinfonietta v  letošním roce 
uspořádá 5. jubilejní ročník Letního koncertu filmové hudby. 
Náš 1. koncert jsme zahráli 12. 6. 2011 a  od této doby 
uplynulo mnoho času. V orchestru v současné době hraje 
už jen 9 zakládajících členů. Když se podívám zpětně, jsem 
velmi rád, že jsem Moravskoslezskou Sinfoniettu založil. 
Měl jsem možnost poznat stovky muzikantů z celé České 
Republiky, Slovenska a  také například Japonska. Právě 
v Řepištích našlo mnoho hudebníků i své vzdálené příbuzné 
a kamarády a právě o tom je MSS. Protože slavíme toto 
mini-jubileum, řekli jsme si, že koncert pojmeme slavnostně, 
a proto se nás na pódiu sejde okolo 150. Letos jsme si 

pro Vás připravili 10 premiérových skladeb, některé z nich 
dokonce v ČR zazní poprvé. Koncert se koná pod záštitou 
paní místostarostky Jaroslavy Bezecné, bez které by MSS 
nemohla existovat. Musím taky popravdě říct, že když spolu 
domlouváme koncerty, občas se cítím jako ve filharmonii 
protože paní místostarostka přesně ví, co potřebujeme 
a  jaké bude například technické zázemí, čehož si velmi 
cením. Srdečně Vás tedy zvu na naše vystoupení 21. června 
ve 20.00 h. pod širým nebem u tělocvičny.

S pozdravem
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Dětské hřiště U Mlýnku
V únoru 2015 byla zpracována a podána na Ministerstvo 

pro místní rozvoj do programu Podpory obnovy venkova 
žádost o  dotaci na realizaci dětského hřiště. Žádost 
o dotaci ve výši 400 tis. Kč byla v těchto dnech schválena, 
spoluúčast obce je ve výši 185 tis. Kč

Projekt obsahuje výstavbu dětského hřiště na pozemku 
vedle dřevěného mlýnku. Tato plocha bude sloužit jednak 
jako travnatá plocha pro různé venkovní hry a  zároveň 
jako plocha pro umístění dětských herních prvků (kolotoč, 
prolézačka, houpačky, skluzavka, lanovka), mobiliáře 
(lavičky, odpadkový koš, ohniště), součástí bude nově 
zbudované návrší pro zimní sáňkování, vše dle potřeb 

a požadavků dětí. Hřiště bude volně přístupné, bez omezení 
plotem, provozní dobou apod. Plocha budoucího dětského 
hřiště leží vedle repliky dřevěného mlýnku, kterou při svých 
vycházkách obdivují nejen obyvatelé Řepišť, a  která by 
byla "nedílnou součástí" plochy nejen pro hru a sportovní 
aktivity, ale určenou také pro aktivní odpočinek.

Do projektu se zapojily děti základní a mateřské školy, 
mladí hasiči. Povídali si a "tvořili" nové hřiště, vyhovující 
nejmenším dětem, ale také dětem předškolního a školního 
věku. Předpokládaná doba realizace projektu červenec – 
listopad 2015.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje 

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pomáháme přírodě

Vážení čtenáři a návštěvníci,
srdečně Vás zveme na národní putovní výstavu 

s  názvem Má vlast cestami proměn, která přináší 
svědectví o  zvelebování opomíjených míst a  objektů 
v sídlech a krajině. 

O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty 
s  užitečnou náplní, o  zkrášlených náměstích a  návsích, 
o  rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních 
stavbách a znovuoživené přírodě.

Partnery ročníku 2015 jsou kraje Karlovarský, 
Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, 
Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský 
a Hlavní město Praha.

Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - 
Souznění, o. s. Praha – Vyšehrad.

V knihovně můžete zhlédnout celkem 14 plakátů 
s proměnami v Moravskoslezském a Zlínském kraji. 

Výstava trvá od 2. do 30. června 2015 a ke zhlédnutí je 
v půjčovní době v úterý od 10-12 a od 13-17 hodin a v pátek 
od 9-12 a od 13-15.30 hodin.

Od začátku července do konce srpna se v knihovně 
představí zajímavá výstava 

s názvem The Tap Tap načerno na podporu celostátní 
sbírky na dostavbu Jedličkova ústavu. Hlavním účelem 
výstavy je upozornit na význam černého humoru u  lidí 
s  hendikepem jako důležité schopnosti komunikovat 
o vážných věcech s nadhledem.
Akce v červnu pro žáky základní školy 
V úterý 9. června 2015 v 8 hodin – beseda s předáváním Knížky 
pro prvňáčka prvňákům v rámci projektu Už jsem čtenář.

Dne 18. června v 10 hodin - beseda a autorské čtení 
se spisovatelkou dětských knih Danielou Krolupperovou.  
Spisovatelka představí svoji tvorbu žákům 3. a  4. třídy.

V rámci Dne Země 
(22.4.) jsme se rozhodli 
p o m o c i  p ř í r o d ě 
v  blízkém okolí naší 
školy. Zaměřili jsme 
se na sbírání odpadků 
v  úseku za školou 
směrem k  Novému 
lesu, a  rovněž na již 
zmíněný les.

Už po několika metrech od školy jsme se nestačili divit. 
Nebyly to jen odhozené papírky, kapesníky nebo menší 
plastové lahve vedle cesty, v příkopech a na poli, ale také 
skleněné lahve od vína, alkoholu, spreje, zbytky svačin 
v mikrotenových sáčcích atd. 

To „největší překvapení“ nás ale teprve čekalo v Novém 
lese. Nemuseli jsme vstoupit ani hlouběji do lesa, abychom 

pochopili, k  čemu les některým lidem slouží. I přesto, 
že 10.dubna mohl každý občan bezplatně využít svozu  
velkoobjemového a  nebezpečného odpadu, jsme hned 
po vstupu do lesa našli čtyři pneumatiky, prázdnou nádrž 
z auta, rozbitý počítač, zbytky použitého oleje, gumovou 
hadici, kus železa 
a  mnoho dalších 
věcí. Během jedné 
hod iny  se  nám 
podař i lo naplnit 
všechny igelitové 
tašky a pytle, které 
jsme sebou měli. 

D a l o  n á m 
h o d n ě  p r á c e 
donést všechny 
nalezené věci ke 
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Zpíváme pro radost

KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU

Jaro je tady, ptáčci zpívají, vše se zelená a k dobré 
náladě přispěje i hezká písnička. Proto se i některé děti 
z naší školy zapojily do pěvecké soutěže "SEDLIŠŤSKÝ 
SLAVÍK".

Soutěž proběhla 27. a 28. dubna v KD v Sedlištích, za 
účasti dětí z několika základních škol - cca 60 soutěžících 
různých věkových kategorií (1. - 9. třída).

Naši školu reprezentovali: Anna Žižková, Ondřej Filák, 
Tereza Hobzová, Dominik Fluxa, Ondřej Krasula, Filip 
Najman, Markéta Tisoňová, Klára Moravcová, Tomáš Bortel, 
Anežka Urbišová, Aneta Musálková, Nicole Svobodová.

I přes velikou konkurenci se podařilo našim zpěváčkům 
získat dvě 3. místa  a Sedlišťského slavíka přivézt do Řepišť.   
Tomáš Bortel - uspěl s písní Nonstop a Nicole Svobodová 
- s písní Cesta

Gratulujeme k umístění a přejeme všem dětem, aby 
zpívaly se stejným zájmem a radostí i nadále.

 Lenka Macášová, DiS.

Stejně jako v minulých letech se naše škola zúčastnila 
vědomostní soutěže KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU 
BRÁNOU z  obcí Slezské brány. Soutěž se konala 
7.5.2015 v paskovském kinosále. Soutěžili žáci 4. třídy - 
Natálie Čabajová, Tomáš Bortel a Adam Kuboš za velké 
podpory svých spolužáků a paní učitelky. Nechyběly ani 
povzbuzovací pokřiky a transparenty. Týmy z jednotlivých 
škol odpovídaly ve třech 3 kolech na otázky z  historie, 

průmyslu, zemědělství a  přírody. V posledních dvou 
letech nám vítězství unikalo vždy o jeden jediný bod, ale 
tentokrát se nám dařilo a vyhráli jsme. Hlavní cenou byl 
dort, mimochodem nám velmi chutnal, drobné ceny a výlet 
po zajímavostech Slezské brány. Děkujeme pořadatelům 
DDM ve Vratimově a blahopřejeme vítězům.

Mgr. Jana Šnajdrová

škole. Poprosili jsme proto pana starostu o pomoc.  Velmi 
rád nám vyhověl a zařídil odvoz zbývajících věcí z  lesa. 
Tímto mu ještě jednou děkujeme. 

A co říct závěrem? Na jedné straně jsme rádi, že se nám 
podařilo udělat něco užitečného pro přírodu obce, ve které 

žijeme, ale na straně druhé nás velmi mrzí bezohlednost 
lidí, kteří se takto nehezky k přírodě chovají, ať už je to 
v naší obci nebo mimo ni. Je to určitě důvod k zamyšlení.

Mgr. Jana Šnajdrová 
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Opět nastal čas, ohlédnout se za školním rokem 

2014/2015, který se pomalu chýlí ke konci. V měsících 
dubnu, květnu a  červnu bylo pro děti přichystáno 
mnoho akcí. Ráda bych vás s některými seznámila.

V měsíci dubnu jsme začali pečovat o naši zahrádku. 
Děti zasadily mrkev, ředkvičku, hrášek, kedlubny, saláty 
a bylinky (mátu, Ezop lékařský, meduňku, jahody, bazalku, 
oregano). Salátem a listy ředkviček krmíme naše africké 
šneky (oblovky) a slunečnice budou krmivem pro ptáčky 
v zimě. Povídali jsme si o půdě, jako jedné ze základních 
podmínek života, která je součástí celoročního projektu. 
Děkujeme paní Barákové, která nám věnovala všechny 
zmíněné rostlinky a semínka.

Děti zhlédly divadélka v  mateřské škole, která úzce 
souvisela s našimi tematickými plány, s přírodou, dopravní 
tematikou, zdravým životním stylem, ekologií. Třídy Motýlek 
a Sluníčko navštívily Divadlo loutek v Ostravě.

Nezapomněli jsme na oslavu Dne Země, každá třída 
po svém. Tvořili jsme výrobky z odpadních materiálů, víček 
z PET lahví, apod.

Děti ze třídy Beruška již tradičně pozorovaly stádia 
vývoje motýlů, které jsme vypustili do volné přírody 
a  růst afrických šneků od vajíček, které naši šneci 
nakladli. Některé děti si již vychovávají své oblovky doma. 
Asi třicet malých šnečků jsme darovali do Zverimexu  
ve Frýdku-Místku.

Ve spolupráci s místní knihovnou nás navštívil vzácný 
host, nevidomý a neslyšící pan Ladislav Holba se svým 
věrným průvodcem vodícím psem Pedrem, který mu 
pomáhá zvládat různé situace v  každodenním životě. 
Seznámil děti s tím, jak se mají chovat k lidem se zrakovým 
handicapem a  jak jim pomoci. Ukázal a vysvětlil dětem, 
k čemu slouží červenobílá hůl, kterou měl v ruce a ukázal 
jim vysílačku, s jejíž pomocí se orientuje. S velkou trpělivostí 
odpovídal na všetečné dotazy dětí. Na závěr besedy děti 
panu Holbovi poděkovaly za vyprávění, odměnily jej sladkou 
odměnou a samozřejmě nezapomněly ani na psa Pedra, 
který byl rovněž obdarován psími pamlsky. Děkujeme všem 
rodičům, kteří zakoupili svým dětem ručně šité hračky, které 
byly vyrobeny v chráněných dílnách v Kunčicích. Odevzdali 
jsme 1600,- Kč.

Měsíc květen byl ve znamení oslav Dne matek. 
Ve všech třídách proběhlo vystoupení pro maminky, 
které byly obdarovány písněmi, tanečkami, básničkami 
a samozřejmě milými dárečky.

Děti ze třídy Beruška přivítaly do života nové občánky. 
Třída Motýlek a Beruška ukončily plavání na Olešné, jehož 
součástí byly dvě lekce saunování.

Proběhl zápis do mateřské školy, ke kterému přišlo 
34 dětí. 

Děti zhlédly krásné představení o hudebních nástrojích, 
na kterém se seznámily se zajímavými netradičními nástroji. 
I když nám počasí nepřálo, proběhlo již tradiční focení 
všech tříd. 

V měsíci červnu nás navštívil kouzelník se svým 
představením „Vyčaruj mi pohádku“ a  divadélko 
s prázdninovou pohádkou „Kubík a Terka na prázdninách“. 
Měsíc červen je ve znamení výletů. Třídy Motýlek a Beruška 
navštívily hrad Starý Jičín se zábavným programem pro 
děti. Sluníčka jela navštívit ranč Moncheri do Hnojníku, kde 
si děti užily dopoledne s koníčky.

Rozloučení se školním rokem prožije každá třída jinak 
a  netradičně. Třída Sluníčko stráví na zahradě s  rodiči 
odpoledne s indiánskými muzikohrátky, provázené tancem 
u stanu, opékáním párků. Třída Motýlek si zajede s rodiči 
vláčkem do Bašky.

Poslední akcí MŠ bude 20.6.2015 pasování dětí ze třídy 
Beruška na školáky na Obecních slavnostech. 

A potom již hurá na prázdniny!

Všem dětem i rodičům přeji za kolektiv zaměstnanců 
ZŠ a  MŠ Řepiště hezké a  slunečné léto, pěknou 
dovolenou a  budoucím prvňáčkům mnoho úspěchů 
v 1. třídě.

Jana Nožičková

Vítání občánků

V neděli 3. 5. 2015 jsme v  zasedací místnosti 
osvětového domu slavnostně přivítali nové občánky naší 
obce: Jakuba, Dominika, Ondřeje, Samuela, Markétu, 
Evu a Amálii. Součástí slavnostního odpoledne bylo malé 
vystoupení plné písniček a básniček, které předvedly děti 
z MŠ pod vedením paní učitelky Jany Nožičkové, hrou na 
flétnu vítání občánků doprovázela paní učitelka Pavlína 
Skybíková. Slavnostní okamžiky zachytila fotoaparátem 
slečna Michaela Petrošová. Po slavnostním podpisu rodičů 
do pamětní knihy obce obdržely děti pamětní list, stříbrnou 
medaili se znamením zvěrokruhu, dárky vytvořené paní 
Lucii Volnou a  maminky kytičku. Všem zúčastněným 
děkujeme za příjemně strávené odpoledne a věříme, že 
zase brzy budeme moci přivítat další nové občánky.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Včelaři počítají ztráty

Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště

Letošní rok nezačal pro včelaře nijak příznivě. 
Už během zimy, která letos nebyla tak úplně mírná, 
srovnáme-li ji s tou loňskou, přicházely první signály, že 
něco není v pořádku. A scénář býval velice podobný – úl 
plný zásob a v něm pár včel nebo vůbec žádné. Naděje 
včelařů se pak rozplynuly během jara při prvních 
jarních prohlídkách. Úhyny v  okolních organizacích 
byly kolem 30 %, někde však až 45%, dokonce 55%! 

Naše základní organizace Paskov na tom bohužel 
není lépe. Při statistických součtech, prováděných vždy 
k  1. květnu, se srovnávají počty přeživších včelstev 
v poměru k včelstvům zazimovaným v  loňském roce na 

podzim. Výsledek je alarmující:
Počet včelstev k 15. září 2014  – 277.
Počet včelstev k 1. květnu 2015 – 181.
Úbytek je tedy 96 včelstev, což činí 34,66%!

Nadějí pro obnovu počtu včelstev pro nás může být jaro 
a tvorba oddělků. Protože je však úbytek plošný, nebude to 
jednoduché. Příliš nám v tom nepomáhá ani počasí, zvlášť 
to květnové. Navzdory tomu však musíme věřit, že i přes 
nepříznivé okolnosti se nám podaří stav včelstev alespoň 
přiblížit tomu loňskému. Bez včel by totiž krajina a život 
v ní nemohly fungovat.

Mgr. Jan Kukučka, jednatel ZO Paskov

Akce klubu seniorů

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště

Dne 16. 7. 2015 se sejdeme na opékání párků v Rakovci, sraz v 15 hod.. Dobrou náladu sebou. Těšíme se na Vaši 
účast.

Dne 8. 7. 2015 výlet Kunčičky u Bašky – Hodoňovice - restaurace u Čendy. Autobusem č. 5 FM odjezd 12.16 hod. 
Přestup u magistrátu FM na linku č. 3 – odjezd 12.49 na místě jsme 12.53. Zpět odjezd 15.23 směr Frýdek Místek, pak 
přestup na linku č.1 směr Řepiště. 

Zájezd 18. 6. 2015 Vrbno pod Pradědem odjezd Rakovec 6.15 hod., Řepiště obecní úřad 6.30 hod.

si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž
hasičských družstev v požárních útocích v kategoriích

mladí hasiči, muži a ženy.

Datum konání: sobota 20. 6. 2015 

Začátek soutěže mladých hasičů: 8:00 hod

Začátek soutěže mužů a žen: 13:30 hod

Místo konání: hřiště TJ Řepiště

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev.

V letošním roce došlo v kolektivu k velkým obměnám. 
Kluci, kteří běhali v loňském roce, přešli do dorostu a děti, 
které překročily věkovou hranici 11 let, přešly do starší 
kategorie. Z toho vyplývá, že tato sezóna je pro nás 
takříkajíc oťukávací, ale my víme, že svou pílí dosáhneme 
stejných výsledků, jako tomu bylo doposud.

S jarem jsme opět zahájili přípravu na ligové soutěže 
v požárních útocích a ostatní soutěže.

Každý víkend se účastníme se starším i mladším 
družstvem soutěží MSL MH, kdy pro mladší družstvo 
bylo nejúspěšnější 3. místo v Krmelíně.
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Osmičky osmého poosmé

Provoz Tělocvičny Řepiště

Průběžně se zatím mladší drží na 7. místě ze 
16 zapojených družstev v MSL MH a starší na 8. místě 
ze 14 družstev.

A jak dopadlo pro mladé hasiče okresní kolo hry 
Plamen?

Závěrečné kolo se konalo 17. května v  Horních 
Tošanovicích, kde jsme soutěžili v požárním útoku CTIF 
a v požárním útoku s vodou.

Do této soutěže se také započítávají výsledky ZPV, 
který jsme běželi na podzim. Ze zimní části to byla 
hadicová a uzlová štafeta a 9. května jsme na stadionu 
Slezan ve Frýdku-Místku soutěžili ve štafetách požárních 
dvojic, štafeta 4 x 60 m a štafeta CTIF.

Po sečtení všech výsledných umístění se mladší 
družstvo umístilo na 8. místě z 23 družstev v okrese 
a starší družstvo na 7. místě z 29 družstev v okrese. 

Pavla Polachová

8. květen patří každoročně nejen oslavám konce 
2. světové války, ale u nás v Řepištích také hasičské 
retro soutěži s PS 8. V letošním roce se konal již 
8. ročník, a tak se to osmičkami jen hemžilo.

Tato soutěž přináší každý rok něco nového 
a zajímavého, a často nejde jen o nejlepší čas (i když 
samozřejmě dobře se umístit chtějí všichni), ale i o zábavu 
a zdolávání nečekaných překážek na trati i mimo ni. 

Letošní ročník se tradice přidržel. Na startu obdrželo 
soutěžící družstvo svazek klíčů, neboť veškeré nářadí 
je uloženo ve skříňce a původní klíč se „ztratil“. Proto 
bylo třeba metodou „pokusu a omylu“ najít ve svazku 
náhradní klíč a  jím skříňku odemknout a všechno z ní 
odnést na místo, spojit útočné vedení a čekat na vodu, 
kterou se pak sestříknou terče. Z toho vyplývá, že velké 
procento výsledného času mohlo klidně patřit dobývání 
zamčené skříňky.

Na startovní čáru se postavilo 11 družstev, z  toho 
jedno ženské (z Horních Datyň). Soutěže se účastnily 
sbory z  našeho okrsku (Řepiště, Sedliště, Kaňovice) 
i z blízkého či vzdálenějšího okolí (Horní Datyně, Lískovec, 
Václavovice, Místek-Bahno, Hradiště). Některé sbory 
nasadily i družstva dvě. Do soutěžního klání se opřeli 
všichni s vervou a nasazením, a také stroje PS 8 dokázaly, 
že ještě něco vydrží. Verdikt časomíry zní nakonec takto:
1. Kaňovice ML –   1:56,94
2. Řepiště ST  –   2:29,02
3. Místek-Bahno –   2:32,85

V těsném závěsu se na nepopulární bramborové 
příčce umístilo družstvo Řepiště ML s časem 2:36,48. 

Myslím, že letošní ročník se opět povedl, za což velkou 
měrou může kromě pořadatelů i příznivé počasí, a účastníci se 
příjemně bavili. Můžeme se tedy společně těšit na ten příští.

Mgr. Jan Kukučka

Využití tělocvičny: volejbal,nohejbal, basketbal, stolní tenis, badminton

Velká tělocvična: 280,- Kč / 1 hod.
Badminton: 160,- Kč / 1 hod./ 1 kurt

 Badminton Vám nabízí aktivně a příjemně strávit volný čas.
K dispozici máme 3 kurty.

Malá tělocvična:
Stolní tenis: 60,- Kč / 1 hod.

Neváhejte a přijďte si k nám zahrát. Využijte volné kapacity v letních měsících.
Jsme tu pro Vás do večerních hodin.

Objednávky a informace na tel. č. 558 640 931, mob. 605 959 600
V provozní době:

Po - Pá    15:00 - 22:00            So - Ne    08:00 - 20:00            Svátky    08:00 - 20:00

od 20. 7. 2015 do 2. 8. 2015 tělocvična uzavřena 
v provozu pouze venkovní kurty.

Děkujeme za pochopení, správci Tělocvičny Řepiště Pavla Polachová, Eduard Oslejšek
Mírová 555, Řepiště 739 31 , tel. č.: 558 640 931, 605 959 600,

e-mail: telocvicna.repiste@seznam.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, POBOČKA ŘEPIŠTĚ

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

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo 83 dětí 
a 12 dospělých zájmové útvary v pobočce v Řepištích. 
Kroužky probíhaly v několika prostorách - v  základní 
škole, tělocvičně. Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám umožnili bezproblémový provoz. Jejich 
zásluhou totiž měly řepišťské děti možnost navštěvovat 
kroužky z různých oblastí: ANGLIČTINA, MAŽORETKY, 
TAEKWON-DO, SPORTOVKY, BADMINTON, MINI 
ZUMBA A ZUMBA DOSPĚLÍ.

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

A co nabízíme?
•	 angličtina	1.	třída	–	příprava	na	výuku	cizího	jazyka	
•	 angličtina	2.	třída	–	příprava	na	výuku	cizího	jazyka
•	 mažoretky	ŽÍŽALKY	–	pro	děti	od	5	let
•	 sportovky	–	pro	děti	1.	–	3.	třída,	které	rády	sportují	

a vše je zajímá.

•	 badminton	–	pravidla	hry,	technika,	turnaje
•	 dětský	aerobic	–	pro	děti	od	6	let
•	 badatel	 –	 děti,	 které	mají	 přírodu,	 rádi	 poznávají,	

zkoumají a  chtějí si sami vyzkoušet některé její 
zákonitosti

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

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

KONTAKT PRO VÁS:
Renáta Míčková
tel.: 739 201 078, e-mail: r.mickova@ddmvratimov.cz 

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin. 

Renáta Míčková, 
pedagog volného času, DDM Vratimov 

V sobotu 16. 5. 2015 se konal v Řepištích Badmintonový 
turnaj pro děti a mládež. Tentokrát rekordní počet mladých 
badmintonistů v počtu 82 bojovali o medaile ve třech 
výkonnostních kategoriích.

Kategorie A - nejmladší účastníci byli rozděleni na dvě 
skupiny, přihlásilo se 14 týmů = 28 hráčů. Za tým DDM 
Vratimov získali ve skupině B zlatou medaili Petr Košťál 
a  Marcel Grüner a  bronz 
Michal Klímek a  Matěj 
Bryndač. Bronzová medaile 
patř i la rovněž Vojtovi 
Brabencovi a  Matyášovi 
Poledníkovi ve skupině 
A. Stříbrnou medaili si 
vybojovali Samuel Glac 
a  Vojta Matuš a  zlato si 
odváželi Marek Waliszevski 
a   Matyáš Bouchner 
z Ostravy. 

V kategorii B - středně 
vyzrálí hráči od 10 do 13 let bylo přihlášených 16 hráčských 
dvojic. Ti byli rovněž rozděleni vylosováním do dvou 
skupin a výsledky? Skupina A - 1. místo Matyáš Bouchner 
a Marek Waliszevski, 2. místo Jan Holuša a Ondra Javůrek 
a na 3. místě Patrik a Lukáš Matochovi. Ve skupině B se 
umístili na 1. místě Samuel Glac a Vojta Matuš, na 2. místě 

Vojta Přibyl a Richard Gemrot a 3. místo Dominik Kohut 
a Šimon Košťál. Medaile pro tým DDM Vratimov byly 
tentokrát jednou stříbro a jednou bronz!

Badmintonový turnaj pro děti a mládež v Řepištích 
hostil i  nejstarší kategorii mladých badmintonistů - ve 
věku 13 až 16 let. V konkurenci 12 týmů, kdy jsme měli 
možnost vidět opravdu zajímavé zápasy skončili na 

1. místě David Kolpak 
a Ondra Hevessy, 2. místo 
Denis Pikonský a  Honza 
Štivar a  3. místo patřilo 
včera dívkám Kristýně 
K loknerové a  Katce 
Odnogové. A tady máme 
pro tým DDM Vratimov 
jednu zlatou a  jednu 
stříbrnou medaili. Děkuji 
všem hráčům za skvělé 
výkony, děkuji rozhodčím 
za spravedlivé soudcování 

a děkuji rodičům, kteří vytvořili bezvadnou atmosféru 
v  řepišťské tělocvičně. Nemalé poděkování patří také 
sponzorům turnaje – firmě Ferrmon, a. s. a Obci Řepiště. 
Zase na podzim se na Vás těšíme J. 

Za tým organizátorů Marcela Grácová
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Jubilanti
Blahopřejeme jubilantům 
v měsících červenec 
- srpen 2015.
Vážení jubilanti přejeme Vám 
do dalších let hodně zdraví, štěstí  
a životní pohody.

Narodili se:
Viliam Furmánek - květen

Jiřina Macháčková

Petr Šimík

Libuše Kuchařová

Ivo Hanák

Drahomíra Hrabcová

Dalibor Baláž

Miroslav Garnol

Viliam Garel

Červenec

Zdeněk Chyba

Jiří Barák

Marie Kolomazníková

Vlastimil Micherdinský

Helena Řehová

Stanislav Žiška

Pavel Doležal

Vilemína Baláčová

Dana Kročková

Karel Slíva

Rudolf Krásný

Marcela Gombalová

Helena Kudelová

Vlasta Bělovská

Srpen

Věra Kozlová

Roman Pavelka

Bohunka Mrázová

Božena Adamusová

Ludmila Vašíčková

Bořivoj Masnica

 Rozloučili jsme se                    se zesnulými:
Lubomír Rotrekl – březen

Gizela Kaletová, Jan Vysloužil – duben

Marta Hrbáčková, Oldřich Hrbáček,  

Martin Hrbáček - květen

• •

••

Počínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) 
vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením 
(průkaz OZP). Nový průkaz OZP bude mít podobu plastové 
kartičky podobné občanskému či řidičskému průkazu, která 
je odolná proti poškození a chráněná vůči jejímu padělání. 
Pro ÚP ČR bude tento průkaz zhotovovat Státní tiskárna 
cenin, státní podnik. 

V současnosti ÚP ČR vydává tzv. dočasné průkazy OZP 
a  nadále zůstávají v  platnosti také průkazy mimořádných 
výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady. 
Platnost všech těchto průkazů končí k 31. 12. 2015. V praxi 
to znamená, že do konce roku 2015 si je musí jejich držitelé 
vyměnit. V opačném případě přijdou o  možnost využívat 
benefity, které z  jejich držitelství vyplývají. ÚP ČR proto 
vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli 
a  vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci 
roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili 
v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost 
jejich průkazu nekončí v nejbližším období. 

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit 
aktuální fotografii, která odpovídá formátu fotografie určené 
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako 
při každých úředních jednáních, je také nutné prokázat svou 
totožnost občanským průkazem.

Od 1. 1. 2015 mají klienti nově možnost zvolit si, zda si 
přejí na průkazu uvést symbol zdravotního postižení, tedy 
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo 
osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky 
nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů 
postižení). 

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli 
mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných 
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho 
záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými 
spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve 
druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou 
dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší dle závažnosti 
zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů 
OZP - TP, ZTP a ZTP/P).

Poznámka: Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP 
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, 
aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný 
formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly 
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost 
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP 
ČR průkaz v nové podobě vydat.

Vydávání nových průkazů OZP
od 1. 4. 2015 
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Po – Pá  -  od 8.00 - 15.00 hod.
(červen - srpen) - klíče se vyzvedávají 

na obecním úřadě 
- nelze využít šaten a WC v tělocvičně.

Po – Pá  -  od 15:00 - 22:00 hod.
(duben - říjen ) - klíče se vyzvedávají

u správce v recepci tělocvičny

So – Ne, svátky  -  od 8.00 - 20.00 hod.
- klíče se vyzvedávají u správce 

v recepci tělocvičny

od 20. 7. 2015 do 2. 8. 2015
kurty v provozu bez využití šaten 

a WC v tělocvičně

Rezervace se provádějí předem
na tel.čísle: 605 959 600

PROVOZ HŘIŠTĚ
s umělým povrchem Upozornění

na opravu krajských silnic 
v letním období

V termínu od 1. 7. – 30. 7. 2015 dojde 
k rekonstrukci silnice II/477 Vratimov – Řepiště, a to 
od křižovatky ul. Mírová x Cihelní až do Vratimova 
křižovatka ul. Frýdecká x Datyňská. V tomto období 
bude provoz silnice II/477 – směr Vratimov – řízen 
světelným signalizačním zařízením, opravované 
úseky budou v délce 500 m, omezení – zákaz 
vjezdu vozidel nad 12 t.

Rekonstrukce silnice III/4794 (směr Paskov, 
ul. Cihelní) bude vzhledem k technologii stavby 
vyžadovat úplnou uzavírku v termínu od 31. 7. – 
25. 8. 2015.
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Truhlářství
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru.

 
Vestavěné skříně, kuchyně, 

kancelářský nábytek...

Tel.: 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

půjčk a všem
OSVČ - Stačí 2 poslední daňové přiznání. 

Posuzujeme hrubý roční obrat, NE čistý příjem. 

Zaměstnanci - výplatní pásek, výpis z účtu 

Důchodci - důchodový výměr, výpis z účtu 

V případě zájmu volejte, nebo pište SMS 
na tel. 774 828 496 - zavoláme zpět. 

********************************************** 
 

********************************************** 
 

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE – 
550 Kč/hod. bez DPH 

        
‐ výkopy základů pro domy, výkopy pro 

přípojky a kanalizace, bazény, jímky, 
žumpy  

‐ svahovou lžící lze provádět různé terénní 
úpravy, skrývky pod chodníky a zámkové 
dlažby 

‐ bagr je vhodný k výkopům kolem domů 
a budov (je bez přesahu zádi) 

 
DOPRAVA – nosnost 9 t 

(26 Kč/km bez DPH, 
600 Kč/hod. bez DPH) ) 

 
‐ štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva… 
‐ odvozy stavební suti na skládku, odvozy 

výkopové zeminy… 

 
Jiří Fluksa  
Tel: 608 877 165  

PLOTY,  PLETIVA, 
GARÁŽOVÁ VRATA, 

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

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

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

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

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

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