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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

za několik málo dní přijdou Vánoce, jedny z nejkrásnějších 
svátků v roce, které prožíváme v míru a v pokoji v našich 
rodinách a s našimi nejbližšími. Myslím, že v letošním roce 
si tuto skutečnost uvědomíme o to zřetelněji a budeme za 
ni vděční. Není tomu tak v celém světě, není tomu tak ani ve 
vyspělé Evropě.

Dovolte mi zrekapitulovat rok 2015 z pohledu naší 
obce. Naše obec má v současné době cca 1820 obyvatel. 
Po komunálních volbách v  říjnu 2014 začalo v naší obci 
pracovat nové zastupitelstvo. Počet zastupitelů se po dlouhé 
době zvýšil o 2 na celkových 11. Zastupitelé začali pracovat 
na novém strategickém plánu obce do r. 2023 a plánovat 
podobu centra naší obce. Strategický plán bude dopracován 
a projednán v první polovině r. 2016, studie centra obce 
bude zastupitelstvem projednána po dopracování varianty B 
spočívající v jiné náplni dostavby objektu tělocvičny na jaře 
2016. V rámci chystaných projektů bychom chtěli maximálně 
využít dotační možnosti z nových fondů EU na období 
2014-2020 a z dalších národních a krajských programů.

Největším připravovaným projektem je výstavba splaškové 
kanalizace 1. etapy (cca ⅓ obce) a čistírny odpadních vod. 
V současné době je dokončen projekt pro územní rozhodnutí 
a je dokončena majetkoprávní příprava pozemků (vykoupen 
pozemek pod čistírnou odpadních vod a zasmluvněny 
pozemky pod kanalizací). Připravuje se další projektová 
příprava tak, aby obec mohla v r. 2016 požádat o dotaci 
z OP ŽP. Předpokládané náklady jsou ve výši cca 70 mil. Kč, 
předpokládaná dotace ve výši 35 – 45 mil. Kč, realizaci předpo-
kládáme v letech 2017 až 2018. Další schválená projektová 
příprava je na projekt obecního bytového domu (nástavba 
a přístavba Osvětového domu), kde by měly vzniknout 

malometrážní byty vhodné pro seniory a sociální bydlení. 
V listopadu byla ukončena rekonstrukce bytů v bytovém domě 
na ul. Vinohradská č.p. 291 (6 bytů) za celkovou částku 2,7 mil. 
Kč. V r. 2016 bude pokračovat druhá etapa rekonstrukce 
zbylých dvou bytových domů. Obec Řepiště zakoupila v r. 2015 
rodinný dům se stavebními pozemky na ul. Slezská za 2 mil. 
Kč. Tento dům obec využívá pro nájemníky jako přechodné 
bydlení při rekonstrukci obecních bytů. Poté jej chce obec 
využít jako bytový dům pro potřeby obce. V rámci dalších 
projektů se realizuje dětské hřiště U Mlýnku (570 tis. Kč, 
dotace MMR ČR 400 tis. Kč), obnovuje se kamenný kříž na 
hřbitově. Obec získala dotaci z Moravskoslezského kraje na 
rekonstrukci komunikace podél kostela k nové části hřbitova. 
Tento projekt bude realizován do poloviny r. 2016 v návaznosti 
na řešení dopravně inženýrské studie průtahu silnice II/477 
přes obec Řepiště, která byla schválená v říjnu 2015. Rok 2016 
bude především rokem projektových příprav: projekt splaškové 
kanalizace a ČOV, projekt Obecního bytového domu, projekt 
úprav průtahu silnice II/477 obcí, a doufám, že další projektové 
záměry zastupitelstvo po ujasnění náplně přístavby tělocvičny 
schválí, a to přístavbu hasičárny (garáž a zázemí pro výjezdní 
jednotku požární ochrany), přístavbu garáže za OÚ, výstavbu 
parkoviště mezi OÚ a tělocvičnou, protažení ul. Sportovní 
a rekonstrukci restaurace U Máně. Tyto projekty bychom rádi 
realizovali v průběhu let 2017 – 2019 v návaznosti na jejich 
přípravu a zajištění financování.

Rád bych vám tímto jménem zastupitelstva obce Řepiště 
a jménem svým popřál pokojné a poklidné Vánoce a hodně 
zdraví do nového roku 2016. Děkuji vám všem za všechny vaše 
aktivity a činnosti, kterými jste v letošním roce pomáhali rozvoji 
obce a kterými jste obohatili život svůj a svých spoluobčanů.

Rostislav Kožušník, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

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

252. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 7. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Hospodaření obce k 30. 9. 2015,
4. Usnesení rady obce,
5. Urbanistická studie centra obce Řepiště – další 

postup,
6. Dopravně inženýrská studie „Návrh úprav průtahu 

silnice II/477 přes obec Řepiště“,
7. Obecní bytový dům – byty pro seniory,
8. Různé,
9. Rozpočtové opatření č. 4/2015,
10. Závěr.

253. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 9. 9. 2015.

254. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření 
obce k 30. 9. 2015:

 Příjmy celkem 20.305.403,30 Kč (73,39 %),
 Výdaje celkem 16.200.832,87 Kč (50,86 %),
 Saldo (přebytek) 4.104.570,43 Kč.
255. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí 

rady obce v období září - říjen 2015.
256. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dopracování 

urbanistické studie s  názvem „Centrum obce“ 
Ing. arch. Petra Lichnovského, Architektonická kancelář 
s. r. o. ze 07/2015 o  variantu umístění restaurace do 
přístavby tělocvičny a pověřuje starostu zajistit přípravu 
a uzavřít dodatek.

257. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dopravně 
inženýrskou studii „Návrh úprav průtahu silnice II/477 
přes obec Řepiště“ zpracovávanou společností UDI 
Morava s.r.o., Ostrava.

258. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje další projek-
tovou přípravu objektu obecního bytového domu 
rekonstrukcí z budovy Osvětového domu, ul. Mírová 
č.p. 302 dle návrhu z  urbanistické studie Ing. arch. 

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 21. 10. 2015, 
v Osvětovém domě v Řepištích



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

Petra Lichnovského, Architektonická kancelář s. r. o. 
ze 07/2015.

259. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání 
žádosti o  dotaci z  Programu na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2015 na Moravskoslezský kraj 
na projektovou přípravu projektu „Obecní bytový dům“, 
na zpracování projektových dokumentací vč. žádosti 
o dotaci do IROP, celkové plánované náklady 1.331.000,- 
Kč, požadovaná dotace 500.000,- Kč, realizace do 
30. 6. 2017.

260. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje záměr obce na 
spolufinancování výměny kotlů na území obce Řepiště 
pro vlastníky rodinných domů v rámci kotlíkových dotací 
ve výši 5% z  celkových způsobilých výdajů v  rámci 
OP ŽP prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

261. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Pravidla pro 
poskytování dotací z rozpočtu obce Řepiště.

262. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 4/2015 dle přílohy, zvýšení příjmů rozpočtu 
o 404.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 2.520.000,- 
Kč, ztráta ve výši 2.116.000,- Kč bude použita ke zvýšení 

ztráty rozpočtu kryté rezervou obce z  předchozích 
let (změnou stavu prostředků na účtech obce), které 
upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem  30.742.000,- Kč,
 Výdaje celkem  37.042.000,- Kč,
 Saldo (ztráta)  - 6.300.000,- Kč,
 Financování  6.300.000,- Kč.
263. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované inves-

tiční projekty obce v r. 2015, Aktualizace č. 3, v celkové 
výši 14.754.000,- Kč dle přílohy.

264. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 8. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 12. 2015 
v 17.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Řepiště děkuje manželům Valasovým za 

poskytnutí vánočního stromečku, který dělá radost všem 
dětem i dospělým.

Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky 
koledníků, kteří chodí od domu k domu a přinášejí lidem 
radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do Nového 
roku. 

Ve vaší obci Řepiště se během Tříkrálové sbírky vybralo 32 
833,-Kč, což je o 10 502,-Kč více než v loňském roce. Úspěch 
celé akce závisí na aktivitě lidí, kteří se do sbírky dobrovolně 
zapojují. Za to jim patří velké díky. Pokud byste měli zájem 
přidat se ke koledníkům, obraťte se na obecní úřad tel. 558 
671 925.

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 
2016.

Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili zvedák pro 
polohování ležících pacientů na Oázu pokoje, uhradili jsme 
částku 300 tis. za odkoupení budovy Domu pokojného 
stáří. Zbylou část výtěžku jsme použili na financování těchto 

charitních středisek: Poradenské centrum ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba 
ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané 
peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2016 budou použity na stejná 
střediska a zakoupení potřebného vybavení. 

Skupinky koledníků, doprovodné akce i  distribuci 
pokladniček v  našem regionu organizuje Char i ta  
Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi.

Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit do pomoci lidem 
v nouzi. Předem děkujeme za vaše štědré dary.

Více informací o sbírce najdete na internetovách stránkách 
www.trikralovasbirka.cz

Mgr. Renáta Zbořilová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Dětské hřiště „U Mlýnku“

Obnova centrálního kříže na hřbitově v Řepištích

V rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Ministerstva pro místní rozvoj, dotační titul č. 2 
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 
v obci, jsme získali dotaci 399.000,- Kč na výstavbu 
dětského hřiště „U Mlýnku“.

Plocha dětského hřiště leží vedle repliky dřevěného 
mlýnku, kterou při svých vycházkách obdivují nejen 
obyvatelé Řepišť, a která je "nedílnou součástí" plochy 
nejen pro hru a sportovní aktivity, ale určenou také pro 
aktivní odpočinek.

P r o j e k t  o b s a h u j e  d ě t s ké 
herní prvky (kolotoč, prolézačka, 
houpačky, skluzavka, lanovka), 
mobiliáře (lavičky, odpadkový koš, 
ohniště), nově zbudované návrší 
pro zimní sáňkování, vše dle potřeb 
a požadavků dětí. Hřiště bude volně 
přístupné, bez omezení plotem, 
provozní dobou apod. 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. Dětské 
hřiště „U Mlýnku“ nám na základě 
výběrového řízení dodala a postavila 
firma TR Antoš z Turnova. Celkové 
náklady na výstavbu hřiště byly 
570.000,- Kč Finanční spoluúčast 
obce činí částku ve výši 171.000,- 
Kč. Ukončení výstavby je plánováno 

do 31.12.2015. Na tento projekt by měl na jaře navazovat 
projekt na sadové úpravy veřejných prostranství, lokalita 
U Mlýnku, který bude řešit výsadby zeleně v této lokalitě. 
Na tento projekt má obec akceptaci ze Státního fondu 
životního prostředí ČR a čekáme na vyhodnocení žádosti 
o dotaci. Dětské hřiště bude předáno k užívání na jaře 2016. 

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Projekt řeší obnovu kamenného centrálního kříže, jeho 
statické zajištění a úpravy nejbližšího okolního prostranství 
kolem kříže kamennou dlažbou. Součástí obnovy kříže je 
očištění památky, odstranění cementových nátěrů, zhotovení 
kopie horní části kříže z pískovce, zpevnění degradovaných 
částí kamene, injektáž prasklin, tmelení defektů, ošetření 
a povrchová úprava litinového Krista, retuše, obnova nápisu, 
oprava a zpevnění základu, závěrečná povrchová úprava 
a restaurátorská dokumentace. Dále probíhají stavební 
práce na úpravách nejbližšího okolního prostranství kříže, 
kdy se konkrétně jedná o odstranění stávající poškozené 
a nevhodné betonové dlažby, výkopové práce a položení 

hrubé kamenné dlažby z   pískovce. Celkové náklady 
projektu jsou 170.000,- Kč. Na uvedený projekt obec 
Řepiště získala dotaci z dotačního programu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, 
dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních 
staveb ve výši 117.000,- Kč. Na základě výběrového řízení 
odborné restauratérské práce zajišťuje MgA. Tomáš Skalík, 
sochař a restaurátor, úpravu zpevněných ploch sdružení 
VALA – Ing. Jiří Vala, Brušperk. Termín ukončení obnovy 
centrálního kříže na hřbitově v Řepištích je 31. 12. 2015.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka
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Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky!

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ 

Již je tady prosinec, jeden z nejhezčích měsíců v roce, 
protože se blíží vánoce.

Do té doby se v naší mateřské škole uskutečnilo mnoho 
akcí. Dovolte mi, abych některé připomněla.

V září nejstarší děti již tradičně v rámci projektu navštívily 
ZOO v Ostravě.

Proběhla první úvodní přednáška pro rodiče z projektu 
Zdravé abecedy o zdravém životním stylu.

Děti shlédly dvě divadelní  představení a navštívily 
knihovnu.

Začali jsme sbírat plastová víčka a  prosíme vás 
o podporu.

V říjnu nejstarší děti uskutečnily výlet na Frýdecký 
zámek.

Třídy Beruška a Motýlek pozvaly rodiče na podzimní 
tvoření, byly k  vidění nádherné výrobky z  přírodnin, 
okrasných dýní, za které mockrát děkuji paní Kostelné.

Dále proběhlo tradiční vánoční focení.  
Ve třídě Beruška se děti zúčastnily programu „Prima 

pokusy“ pod názvem „Pouštíme draka“,
- kde viděly pokusy, které se týkaly vzduchu,
- děti aktivně zkoušely předvídat výsledek pokusu, 
- ukázaly si, z čeho se vzduch skládá,
- vyzkoušely si, jaká je vzduch silák a co dokáže,
- vyrobily si jednoduchého draka.
Nezapomněli jsme na akci „Celé Česko čte dětem“, 

předčítala paní knihovnice M. Zajíčková. 
Berušky a  Motýlci shlédli divadelní představení „ 

Princezna se zlatou hvězdou“ ve Vratimově, které zahráli 
herci z Prahy.

Měsíc listopad byl nabitý akcemi.
Začali jsme projektem „Ovocný den v MŠ“. Paní Najman 

si připravila pro děti zajímavé povídání o ovoci a zelenině, 
vyrobili jsme mošt z  jablíček a mrkvičky z naší zahrádky, 
naučili se písničkya říkanky k tématu. Zakoupili jsme odšťav-
ňovač, abychom mohli dělat dobroty častěji.

Ve třídě Motýlek proběhlo Halloweenské dopoledne. Mezi 
tradiční akce patří lampiónový průvod s rodiči ve spolupráci 
s Klubem rodičů. Třída Sluníčko si pozvala rodiče na akci 
„Uspávání broučků“, kde se děti rozloučily s podzimem.

Dále jsme již tradičně navštívili ve Vratimově program 
Michala Nesvadby z Kouzelné školky.

V rámci projektu Zdravé abecedy u  nás proběhlo 
pohybové odpoledne s názvem „Hry našich babiček“, kde 
rodiče s dětmi předváděli, co doma během dvou měsíců 
nacvičili. Skákali přes lano, zkoušeli školku s míčem, 
s gumou, skákali panáka a šlo jim to dobře. Děkuji všem 
rodičům, kteří tuto akci podpořili a zúčastnili se.

V závěru měsíce proběhla druhá přednáška podporující 
zdravý životní styl, zaměřená na stravování malých dětí, 
škodlivosti cukru pro organismus dětí i dospělých. V závěru 
měsíce naši MŠ navštívilo divadlo s třemi pohádkami.

Uklízeli jsme také naši zahrádku a nejstarší děti zasadily 
česnek.

Závěr měsíce byl ve znamení příprav na vánoční jarmark, 
pekly se perníčky, vyráběly svícny, ozdoby 

a nacvičovali jsme vystoupení k rozsvěcování vánočního 
stromečku. 

V prosinci proběhlo ve všech třídách vánoční posezení 
s rodiči, děti si připravily malé dárečky, přáníčka a prožili 
hezké předvánoční chvíle v MŠ. Navštívilo nás divadlo 
s vánoční pohádkou.

Myslím, že jsme toho zvládli docela hodně. Děkuji všem 
rodičům za materiální či finanční podporu.

Zapojili jsme se do sběru papíru a budeme rádi, když 
nás podpoříte.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeje všem klidné 
a spokojené vánoční svátky, mnoho zdraví 

a spokojenosti v roce 2016.
Jana Nožičková

Srdečně Vás zveme na dvě výstavy. Autorkou první je 
paní Martina Škarpová a pojmenovala ji Patchwork pro 
každého. Máte možnost vidět krásné šité věci. Autorkou 
druhé výstavy je paní Jana Jaščišáková, která představuje 
své originální výrobky z modelovací hmoty fimo, které si 
můžete také zakoupit. Výstavy potrvají od 1. prosince 2015 
do 26. ledna 2016 a je možné je zhlédnout v půjčovní době 
v úterý od 10:00-12:00 a od 13:00-17:00 hodin a v pátek od 
9:00-12:00 a od 13:00-15:30 hodin.

Letošní rok byl opět vydařený. Uskutečnilo se mnoho 
knihovnických lekcí a besed pro žáky zdejší základní 
a mateřské školy. Zavítaly k nám spisovatelky dětských 
knih, v červnu to byla Daniela Krolupperová a v říjnu Klára 
Smolíková. Druháci byli slavnostně pasováni do řádu 
čtenářského samotným králem! V září si děti zasoutěžily 
s pohádkami z Večerníčků v rámci krmášových slavností.

V únoru i v květnu nás navštívil pan Ladislav Holba 
se svým vodícím psem Pedrem a pro děti a paní učitelky 
uskutečnil zajímavé besedy, jedna se uskutečnila v Mateřské 
škole v Řepištích.

Besedy pro veřejnost se staly již tradicí a chtěla bych 

poděkovat všem, kteří se nějaké besedy zúčastnili. 
Letos jich bylo opravdu hodně. Tímto bych Vás chtěla 
pozvat na první plánovanou akci dne 9. února 2016, kdy 
se zde představí zajímavý duchovní projekt houslisty 
a skladatele Václava Návrata s názvem Anděl houslí. 
Václav Návrat doprovází svou virtuózní hru také zasvěceným 
průvodním slovem o duchovních souvislostech staré 
hudby v zrcadle moderního umění a života. Další besedy 
a výstavy se nyní plánují a budete o nich včas informováni. 
Aktuální informace můžete sledovat na webové stránce  
www.knihovna-repiste.cz a na knihovnickém facebooku 
a také na webové stránce Regionu Slezská brána.

Posledním dnem, kdy bude v tomto roce otevřeno, bude 
úterý 22. prosince 2015 od 10 do 17 hodin. Pak se na 
Vás budeme těšit opět v úterý 5. ledna 2016. Dovolte nám, 
abychom Vám popřály příjemné prožití vánočních svátků a v 
nadcházejícím roce pevné zdraví, štěstí a spoustu přečtených 
knih.

knihovnice
Marika Zajíčková a Markéta Bradáčová
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„…. adventu je již nakrátku  
a blízko, blizoučko Štědrý den….“

ano, a také další dny nejkrásnějších 
svátků v roce.

Pro tyto sváteční chvíle jako už tradičně, 
pořádá Svatomichaelský pěvecký sbor

26. prosince 2015 od 15 hodin v kostele 
sv. archanděla Michaela

               VÁNOČNÍ 
           KONCERT 

Na repertoáru bude uvedena VENKOVSKÁ VÁNOČNÍ MŠE, 
jejímž autorem je současný český skladatel Mgr. Edvard Schiffauer, 

který bude koncertu přítomen. 

Varhanní doprovod provede Mgr. ArtD. Pavel Rybka. 

Srdečně vás zveme na tento výjimečný kulturní zážitek.

Zároveň všem těm, kteří činnost sboru jakkoli podporují, chceme upřímně 
poděkovat a k nadcházejícím svátkům popřát hodně klidu a pohody 

a v novém roce jen vše dobré.
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Moravskoslezská Sinfonietta slaví 5 let

Koncerty konané v Řepištích

Milí spoluobčané,
v roce 2011 jsem se svými teď už bývalými spolužáky 

založil orchestr jménem Moravskoslezská Sinfonietta. 
Chtěl jsem s nimi být v kontaktu a také s dalšími kamarády, 
které bych zřejmě na ulici nepotkal. Zprvu to bylo velké 
nadšení, že můžeme spolu koncertovat, bavit se a sdělovat 
si novinky z branže. Jak orchestr stárnul, zvětšoval se 
i kruh muzikantů, kteří u nás hráli byť jeden koncert, ale 
zůstali nám nakloněni. Stále spolupracujeme s novými 
sólisty a sbory, tudíž mohu říct, že Moravskoslezskou 
Sinfoniettou prošlo již přes tisíc muzikantů. Z počátku 
jsme měli velkou členskou základnu, kterou tvořili zejména 
studenti základních uměleckých škol, avšak náročnost 
repertoáru se každým rokem stupňuje a také máme méně 
zkoušek, protože členové orchestru jsou starší o pět 
let, mají rodiny, končí vysoké školy, jsou zaměstnaní, 
a tudíž proto jsme přistoupili na zkouškový plán o třech 
až čtyřech zkouškách a následně koncert, který se koná 
o víkendu. V orchestru je už jen pár výjimek ze základních 
uměleckých škol a nyní je náš orchestr sestaven zejména 
z hráčů, kteří jsou absolventy konzervatoří, vysokých škol 
nebo již hrají v profesionálních orchestrech (filharmonie, 
divadla). V roce 2014 nás oslovila Česká televize, která nám 
nabídla natočení dokumentu s názvem ,,Vesnický orchestr 
symfonický“ o Řepištích ve spojitosti s naším orchestrem. 
Nabídku jsme přijali a dle mého vznikl zajímavý dokument, 
který zhlédlo okolo 180 000 posluchačů ČT.

Naším cílem je ukázat, jak krásná může být symfonická 
hudba v mnoha různých podobách. Naše sezóna začíná 
později, než sezóny jiných orchestrů. Hlavními důvody jsou 
naplánování koncertů (vypsání termínů zkoušek, koncertů, 
domluva termínů s obcí, tělocvičnou a školou), poté 
oslovení hráčů, sólistů, sborů, následně hledáme notové 
materiály, tudíž jsme rádi, když na to máme celý podzim. 
Koncertní sezóna začíná Vánočním koncertem v Paskově, 
který bývá 3. sobotu v prosince, poté Novoroční koncert 
(předposlední víkend v  lednu), Jarní koncert (konec 
března) a posledním Letním koncertem filmové a populární 
hudby ukončujeme naši sezónu (3. neděle v červnu). Pro 
zajímavost, tyto čtyři koncerty odehraje zhruba 160 hráčů 
a navštíví nás okolo 1300-1500 posluchačů. Největší 
obtíží je pro nás finanční stránka, poněvadž je nutno na 

tyto projekty zajistit zhruba 200 000 Kč. Významně nás 
podporuje obec Řepiště, která nám například v minulém 
roce udělila dotaci ve výši 82 000 Kč, což je necelá 
polovina částky, kterou potřebujeme. Další finanční zdroje, 
za které jsme vděčni je dobrovolné vstupné (které bychom 
rádi zachovali, kromě Letního koncertu) poněvadž chceme 
ukázat kulturu všem a bez rozdílu. Rozhodně bychom 
neradi, kdyby bylo pevné vstupné pro někoho limitující, 
ale na druhou stranu kultura něco stojí a není možné, 
aby byla neustále z velkého procenta dotována. Najdou 
se mezi námi i  lidé, kteří věnují významnou částku na 
podporu našeho orchestru (mecenáši) a za ně jsem velmi 
šťastný, protože si myslím, že rozhodně podporují dobrou 
věc. Další možnost jak podpořit náš orchestr jsou granty, 
díky kterým je možno vybavit nástrojový fond orchestru. 
V roce 2012 se podařil doslova husarský kousek, když 
MSS se stala vítězem grantové soutěže ,,Prazdroj lidem“ 
díky tomuto štědrému programu jsme mohli zakoupit 
bicí nástroje v částce 204 150 Kč. Ovšem toto se děje 
výjimečně. Od této doby se nám bohužel nepovedlo 
zakoupit žádný jiný nástroj. Naším snem je koupě alespoň 
jednoho kontrabasu, vzhledem k obtížnému transportu 
(když si nástroj půjčujeme), nebo také gong, zvony, bicí 
sadu, elektrické klávesy či příslušenství jako speciální židle 
pro klavír, harfu, tympány, ochranný obal na velký buben 
a mohu jmenovat dále. Největším naším snem je koupě 
harfy, která by našla velkého uplatnění v našem orchestru, 
a také bychom již nemuseli platit za výpůjčku nástroje 
z Janáčkovy filharmonie. Ceníme si pomocné ruky ze 
strany obce, kulturní komise, hasičů, Svatomichaelského 
sboru, jednotlivců, zkrátka všech, kteří nám chtějí pomáhat 
a v naší činnosti vidí dobrou věc a osvětu. Vzhledem 
k tomu že se nám blíží 5. výročí (16. 3. 2016) rád bych 
Vás pozval na naše koncerty, které jsou výjimečné svou 
dramaturgií. Dovolte mi, abych Vám vzhledem k blížícím 
se Vánocům popřál krásné prožití vánočních svátků.

Na setkání s Vámi se těší

BcA. Jan Soukup
ředitel orchestrální akademie  

Moravskoslezská Sinfonietta z. s.

NOVOROČNÍ KONCERT 
24. 1. 2016 v 17:00h (Hala Řepiště)

dirigent:  Josef KURFIŘT (Praha)
sólisté:  Miroslava HRUBÁ / fagot/
 Jan SOUKUP /fagot/
program:
W. A. Mozart: Figarova svatba (předehra)
J. K. Vaňhal: Koncert pro dva fagoty F dur
L. van Beethoven: Symfonie č. 5 ,,Osudová“

Pro pos luchače jsme s i 
připravili tři klasická díla. Prvním je 
známá předehra z opery Figarova 
svatba, která posluchače uvede 
do krásné atmosféry. Poté zazní 
netradiční klasicistní dílo, tedy 
Koncert F dur pro dva fagoty, 
jenž si posluchače podmaní 
svými líbivými motivy. Na závěr 
nám zaklepe osud na dveře a to 
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doslova, poněvadž orchestr přednese jednu z nejzná-
mějších symfonií L. van Beethovena – 5. Symfonii c moll 
taktéž zvanou ,,Osudová“.

Dirigent Josef Kurfiřt se narodil v Liberci v uměleckém 
prostředí (matka operní pěvkyně a otec hráč na lesní roh 
v divadelním orchestru). Je studentem 6. ročníku Pražské 
konzervatoře obor operní zpěv a dirigování. Spolupracuje 
s Národním divadlem v Praze a také s divadlem F. X. Šaldy 
v Liberci. Na Novoročním koncertu se poprvé představí 
spolu s Moravskoslezskou Sinfoniettou.

Fagotisté Miroslava Hrubá a Jan Soukup jsou dlouholetí 
kolegové a přátelé. V roce 2005-2011 vystudovali hudební 
obor fagot na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě 
Mgr. Evalda Bartuska, poté oba vykonali úspěšné přijímací 
zkoušky na Fakultu umění Ostravské univerzity ve třídě 
Doc. Mgr. Zdeňka Fintese, na které také získali titul BcA. 
Poté se opět shledali na Vysoké škole muzických umění 
v Bratislavě ve třídě Doc. Mgr. Art. Romana Mešiny, 
u kterého nyní studují v 2. ročníku navazujícího magister-
ského studia. V červnu 2015 společně se Štátnou filhar-
móniou Košice přednesli Koncert F dur pro dva fagoty 
J. K. Vaňhala, který je nyní na programu Novoročního 
koncertu Moravskoslezské Sinfonietty.

APRÍLOVÝ KONCERT
2. 4. 2016 v 17:00h (Hala Řepiště)

dirigent:  Ondřej PACKAN
sólista:  Adam MATÝSEK (psací stroj)

program: J. Strauss: Netopýr (předehra)
 J. Strauss: Tritsch tratsch polka
 J. Strauss: Na krásném modrém Dunaji
 J. Strauss: Radeckého pochod
 J. a J. Strauss: Pizzicato polka
 F. Churchill: Sněhurka
 L. Anderson: Koncert pro psací stroj
 J. Fučík: Vjezd gladiátorů
 J. Offenbach: Can can

Tento koncert bude mít 
zcela netradiční charakter. Na 
programu jsou díla, která jsou 
svou povahou blízké běžnému 
posluchači. Orchestr si připravil 
dramaturgii ve stylu různých 
,,mini“ hereckých scének aby 
tak pobavil publikum a ukázal, 
že ne při všem se musí pouze 
sedět a poslouchat ale také se 
smát a dát najevo své pocity, 
což si myslím, že by mohlo být 
zajímavé. Díla jsou notoricky 
známé až na jednu perličku, která je opravdu geniální 
a tím je Koncert pro psací orchestr. Orchestr uvede také 

populární cirkusové dílo J. Fučíka – Vjezd gladiátorů. 
Myslím, že tento typ koncert přitáhne velký zájem ze strany 
publika. Vše zazní pod taktovkou zkušeného dirigenta 
Ondřeje Packana, který v roce 2014 úspěšně dirigoval 
Jarní koncert. Ondřej Packan se narodil 15. 6. 1992 
v Hranicích. Do roku 2007 navštěvoval Základní uměleckou 
školu ve Šternberku, kde studoval hru na fagot. Do této 
doby získal několik ocenění za sólovou, ale i komorní hru. 
V  letech 2007-2011 studoval Střední školu elektrotech-
nickou v Lipníku nad Bečvou. V současnosti studuje od 
roku 2012 Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, 
obor dirigování, ve třídě Mgr. Petra Šumníka (šéfdirigenta 
Moravského divadla v Olomouci).

LETNÍ KONCERT FILMOVÉ A POPULÁRNÍ 
HUDBY
19. 6. 2016 ve 20:00h (Open air Řepiště)

dirigent: Miriam NĚMCOVÁ (Praha)
solisté:  Táňa WAJS, Oldřiška HONSOVÁ
 Linda ŠUSTOVÁ, Tomáš FUCHS
sbor:  CHORUS Ostrava
 MEANDRY ZUŠ B. Martinů Havířov
program: Krkonošské pohádky, Star Wars, Titanic, 

Simpsonovi, Profesionál, Hodný, zlý a ošklivý, 
Tenkrát na západě, Fantom opery, ABBA, 
Divergent a další.

Koncert, na který se celý rok těší nejen hráči ale 
i posluchači. I tak by se dal nazvat Letní koncert filmové 
a populární hudby, který se již potřetí koná pod širým 
nebem v Řepištích. Co se týče publika, v roce 2014 to bylo 
okolo 1000 posluchačů, 2015 již méně, tedy okolo 700, 
protože nám bohužel nepřálo počasí. Letos jsme získali 
pro náš koncert opravdového mistra svého řemesla – paní 
prof. Miriam Němcovou. 

Miriam Němcová absol-
vovala Pražskou konzervatoř 
a Akademii múzických umění 
v  Praze - obor kompozice 
a dirigování. V letech 1987-1988 
byla stipendistkou České 
filharmonie u Pražských madri-
galistů a několikrát obdržela 
stipendium ve Stuttgartu na 
Bach-Akademie u  prof. H. 
Rillinga. Po návratu z půlroční 
stáže v Paříži (1989) působila 
M. Němcová v Komorní opeře 
Praha a v Divadle F. X. Šaldy 
v Liberci, kam se v  roce 1991 vrátila jako šéf opery. 
V  roce 1993 jí byla nabídnuta dirigentská i sbormis-
trovská smlouva ve Státní opeře Praha. Od září 1995 je 
M. Němcová profesorkou dirigování na Pražské konzer-
vatoři, kde současně vede i symfonický orchestr. Od roku 
2001 je stálým dirigentem Filharmonie Hradec Králové.
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Zasloužené ocenění pro Jaromíra Adamuse st.

Bezpečná domácnost

V úterý 3. 11. 2015 byly v Trojském zámku v Praze 
slavnostně předány medaile a  plakety Hasičského 
záchranného sboru České republiky. Mezi více než 
sedmdesátkou oceněných byli kromě příslušníků Hasič-
ského záchranného sboru ČR také starostové vybraných 
obcí, příslušníci Policie ČR a zaměstnanci Ministerstva 
vnitra ČR. 

Mezi oceněnými byl i  náš 
občan, dlouholetý starosta 
a  nynější člen výboru SDH 
Řepiště, pan Jaromír Adamus 
st., který obdržel z  rukou 
generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR brig. gen. 
Ing. Drahoslava Ryby medaili 
„Za zásluhy o bezpečnost“.

Meda i le  „ Za  zás luhy 
o bezpečnost“ náleží oceněným 
z řad příslušníků HZS ČR i dalších 
složek IZS a  zaměstnanců 
veřejné správy za dlouhodobé 
obětavé pracovní úsilí, osobní 
iniciativu a za zásluhy o  rozvoj 
požární bezpečnosti, integro-
vaného záchranného systému 
a ochrany obyvatelstva.

Blahopřejeme bratru Jaromíru Adamusovi st. k  tomuto 
mimořádnému ocenění, které je jistě zúročením jeho 
rozsáhlých aktivit jak na poli hasičské práce, tak i práce pro 
obec a občany.

SDH Řepiště

Rok uběhl, opět se blíží vánoce a konec roku, topidla 
jsou v plném provozu, proto několik rad, zda jsme na něco 
nezapomněli, aby byla domácnost opravdu bezpečná. 
Při zanedbání určitých povinnosti při provozování 
topidel může dojit k  určité mimořádné události, jako je 
otrava oxidem uhelnatým, který vzniká při nedokonalém 
spalování, odvod spalin je nedostatečný, větrání nulové. 
K  tragedii může dojit při úniku oxidu uhelnatého do 
bytových prostor. Každoročně o  tom hovoří statistika 
přiotrávených a usmrcených osob. U plynových spotřebičů 
nás primárně ohrožuje ještě výbuch s následným požárem. 
U topidel na tuhá paliva je zde riziko požáru zvláště při 
nedodržení základních pravidel jako nedodržení bezpečné 
vzdálenosti od hořlavých materiálů, ukládání žhavého 
popele do hořlavých nádob, nedostatečné čištění komínu, 
použití hořlavých kapalin při zatápění. U  plynových 
spotřebičů je to zanedbání kontroly a  revize zařízení. 
Jak můžeme snížit riziko? Základními lhůtami pro čištění 
komína spotřebiče paliv do 50 kW je 3× ročně u spotřebiče 
na tuhá paliva, 3× ročně na kapalná paliva a  1× ročně 
na plynná paliva. Legislativa sice umožňuje občanům, 
pokud jsou toho schopni, si čištění provést sami. Ale 
minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout 
kominík. Sám si mohu kontrolovat řádné upevnění kouřo-
vodu,fungující uzávěry komínových dvířek, celistvost 

komína bez spár, omítku komína v půdním prostoru. A co 
dělat, když začne v komíně hořet? Urychleně odstranit 
veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa, 
absolutně nehasit vodou, může dojit k  výbuchu. Volat 
hasiče 112 nebo 150. Další možnost, kterou doporučují 
hasiči odborníci, jak zvýšit bezpečnost domácnosti, je 
instalace detektorů plynů, který − zjišťuje přítomnost 
plynu − signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně 
Nastal čas adventní, vesměs ve všech domácnostech 
budou postupně hořet svíčky na adventních věncích, 
pak vánoční svíčky a proto i zde několik rad : − nemějme 
hořící svíčky v  blízkosti hořlavých látek jako záclony, 
vánoční dekorace − neponechávejme hořící svíčky bez 
dozoru, při odchodu z místnosti, kde je hořící svíčka, raději 
svíčku zhasneme − svíčku vždy mějme na nehořlavém 
podkladu − nezapomeňme, že i čtvrthodinka hořící svíčce 
bez dozoru stačí na velký problém − zabraňme přístupu 
dětí k zápalkám − v souvislosti s ukončením roku mějte 
na paměti, že i  vcelku dostupná zábavná pyrotechnika 
v rukou dětí může způsobit nemalé problémy. Přeji hezký 
adventní čas a radostné vánoční a novoroční svátky bez 
mimořádnosti jak pro domácnosti, tak pro hasiče. 

Jaromír Adamus, 
refer. prevence a ochr. obyvatestva
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INFORMACE Z DDM VRATIMOV

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

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

V sobotu 12. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov 
a členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti a rodiče akci 
ZASTÁVKA - VOLNÝ ČAS v okolí Osvětového domu. 

Děti a rodiče měli jedinečnou příležitost osobně poznat 
vedoucí kroužků, kteří byli připraveni na jednotlivých 
stanovištích. Co musely děti splnit? Na startu si vyzvedly 
kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je celkem 9 úkolů, např.
zahrát si badminton, překážková dráha, točení hůlkou od 
mažoretek, úkol z angličtiny, …  S kartičkou plnou razítek 
se děti vrátily ke startu a dostaly na památku upomínkový 
předmět s logem DDM Vratimov a sladkosti. 

Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky 
organizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových 
útvarů v novém školním roce.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti využily 
možnost volného vstupu na skákací hrad.  

Děkuji všem externím pracovníkům a  členům klubu 
Baráčníků za dobře připravenou akci a přeji všem úspěšný 
nový školní rok.

za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Rukama nohama aneb Řepišťské hrátky
V sobotu 12. prosince 2015 pořádáme Sportovní den 

v Řepištích pro kluky a holky a také jejich rodiče, kteří rádi 
hrají fotbal a  badminton. Formou turnaje v  minikopané 
v dopoledních hodinách a odpoledne čtyřhry v badmintonu 
dítě + rodič.

Program akce:
- 9.30 prezence fotbalových družstev
- 10.00 zahájení turnaje ve fotbale
- 11.30 prezence badmintonových čtyřher
- 12.00 vyhlášení fotbalových družstev, zahájení badmin-
tonu (kapacita omezena – 40 badmintonistů)

Na turnaj je třeba se předem přihlásit. Termín přihlášení 
10. 12. 2015.

Kontaktní osoba: Marcela Grácová, 
telefon: 739 201 077, e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz

Pololetní prázdniny 
V pátek 29. 1. 2016 připravujeme pro děti výlet na krytý 

bazén.
Akce je pouze pro přihlášené.

Bližší informace: 
Renáta Míčková, r.mickova@ddmvratimov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

12. 12. Rukama nohama aneb Řepišťské hrátky
18. 12. Gala show ZIK – ZAK
9. 1. 2016 Karneval pro děti – DDM
29. 1.  Pololetní prázdniny 
22. 2. – 26. 2. Jarní prázdniny Ostrava – program pro děti
7. 3. – 11. 3. Jarní prázdniny F-M – program pro děti
24. 3. – 25. 3. Velikonoční prázdniny – výlet do Prahy

Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na www.ddmvratimov.cz.
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MAS Slezská brána 
získala osvědčení a standardizaci a podala žádost k naplňování strategického plánu

MAS Slezská brána nabízí pomoc 
spolkovým organizacím v území                                                                                       

Tělocvična Řepiště

Místní akční skupina (MAS) Slezská brána 
působící na území Vratimova, Šenova, Paskova, 
Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Žabně, Václavovic 
a  Kaňovic, splnila veškeré požadavky Státního 
zemědělského a  intervenčního fondu Minis-
terstva zemědělství ČR a prošla úspěšně procesem 
standardizace místních akčních skupin, které bylo 
završeno vydáním osvědčení o  standardizaci v  říjnu 
2015. Z celkového počtu 180 MAS na území ČR je MAS 
Slezská brána mezi 15 MAS, které získaly toto osvědčení, 
a které je předpokladem pro podání zpracované Strategie 
místního rozvoje a  vyhlašování dotačních výzev pro 
subjekty působící v našem území. MAS Slezská brána 
dokončila v  souladu s  metodickými požadavky minis-
terstev předmětnou Strategii a podala žádost ke schválení 
strategie Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, jako čtvrtá 
MAS v ČR. 

Místní akční skupině Slezská brána byly rovněž 
přiděleny alokace finančních prostředků, které budou 

v  následujícím období rozděleny prostřednictvím 
dotací do území regionu z jednotlivých programů 
EU. Z  Programu rozvoje venkova (PRV) je to 
částka 6,5 mil. korun, z  Operačního programu 

zaměstnanost (OPZ) je to 9 mil. korun a z Integro-
vaného regionálního operačního programu (IROP) je 

to  43 mil. korun.
Obce, města, školská zařízení, živnostníci, zemědělští 

a  nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, 
myslivecké a další zájmové spolky, profesní svazy, církve 
našeho regionu budou v  následujícím programovém 
období čerpat prostřednictvím MAS Slezská brána dotační 
prostředky ve výši cca 58 mil. korun. 

O aktuálních aktivitách, výzvách a možnostech čerpání 
prostředků Vás budeme informovat prostřednictvím 
obecního periodika a na stránkách MAS Slezská brána 
www.masslezskabrana.cz 

 Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Na základě ustanovení zákona č.89/2012Sb., občanský 
zákoník, v  souvislosti s  §214 a  následnými, týkající 
se spolků, vyplývá povinnost spolkovým organizacím 
sjednocení právní subjektivity na „zapsaný spolek“, přičemž 
tato změna by měla proběhnout do konce roku 2016.

Vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje určité právní 
akty, které vedou k provedení zápisu na krajském soudě 
v Ostravě, který vede spolkový rejstřík, nabízí MAS Slezská 
brána v rámci spolupráce v území zdarma, pomoc všem 
spolkovým organizacím s provedením této změny.

Nabízíme Vám metodicky a osobně pomoc s přípravou:
- nových stanov spolku v souladu s novým občanským 

zákoníkem,
- přípravou valné hromady (členské schůze), pro provedení 

změny subjektivity, volby povinných orgánů spolku, 
včetně formulací příslušných usnesení,

- případného jednacího řádu valné hromady,
- vyplnění elektronické žádosti o  zápis do spolkového 

rejstříku včetně povinných příloh, čestných prohlášení 
a výpisů

- dalších nutných kroků vedoucích ke změně.

Provedení změny je administrativně a časově náročný 
proces, proto nás v případě Vašeho zájmu kontaktujte na 
tel.: 724 181 698 nebo osobně v kanceláři MAS Slezská 
brána, z. s. v  Paskově na ul. Nádražní 38., informace 
jsou rovněž k dispozici na stránkách MAS Slezská brána  
www.masslezskabrana.cz

Pevně věřím, že společně změnu právní subjektivity 
zvládneme.

 Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Děkujeme všem za návštěvnost 
v naší tělocvičně jak při 
sportovní činnosti, tak i kulturně 
společenských akcích.

Pro příští rok vám opět nabízíme k prodeji u správce 
tělocvičny permanentky na rok 2016.

Cena 1 000,- Kč ……………… hodnota  1 100,- Kč
Cena    500,- Kč ……………… hodnota     550,- Kč

Vánoční provozoní doba:
24. 12. 2015 – 26. 12. 2015 Z A V Ř E N O
27. 12. 2015   08:00 – 20:00
28. 12. 2015 – 30. 12. 2015 15:00 – 22:00
31. 12. 2015 – 01. 01. 2016 Z A V Ř E N O

Běžný provoz zahájen od 2.1.2016 

Náhradní termíny možno domluvit se správci tělocvičny.

Přejeme krásné vánoce a šťastný nový rok!
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Podzimní badmintonový turnaj smíšených dvojic

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2016

Kalendář na rok 2016

Vývoz popelnic – přelom roku
(poslední a první týden jsou liché…)

UPOZORNĚNÍ

Jako každý rok se v  sobotu 14. listopadu konal 
turnaj smíšených dvojic v  badmintonu. Nakonec se 
přihlásilo 11 dvojic. Na začátku turnaje bylo určité napětí 
pro všechny hrající- koho si asi vylosuji? Hrálo se ve 
2 skupinách z každé skupiny postupovaly 3 dvojice, další 
3 dvojice si zahrály mezi sebou.

Nakonec zvítězila dvojice z Petřvaldu - Iva a Alf, na 
druhém místě Pája s Vítkem, třetí byli Simona s Davidem.

Po celou dobu panovala příjemná sportovní nálada 
a všichni si zahráli vcelku kvalitní badminton.

Naše sportovní a kulturní komise připravila pro všechny 
malý dárek a pro vítěze ceny. Také po celou dobu turnaje 
bylo nachystáno občerstvení.

Děkuji moc všem za účast a naší komisi za vše, co 
napomohlo ke skvělému průběhu turnaje. Budeme se těšit 
na jarní turnaj v dubnu.

Za sportovní a kulturní komisi 
PaedDr. Marie Bednářová

Na základě usnesení představenstva 
akciové společnosti byly v souladu s platnou 
legislativou schváleny nové ceny vodného 
s účinnosti od 1. ledna 2016 takto:

Cena v Kč/m³
Voda pitná (vodné) 35,39 Kč/m³ (bez DPH)     
     40,70 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběra-
telům po prvním odečtu měřidel následujícím 
po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno 
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběra-
telem a dodavatelem.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 
28. října 1235/169, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Od 1. 12. 2015 upozorňujeme na změnu 
úředních hodin obecního úřadu:

pondělí, středa 7.30 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek 7.30 – 15.00 hodin
pátek   Z A V Ř E N O

Dne 23. 12. 2015 bude obecní úřad uzavřen,
31. 12. 2015 - úřední hodiny v době od 7.00 do 12.00 hodin.

Klub seniorů v Řepištích srdečně zve širokou veřejnost na

SPOLEČENSKÝ VEČÍREK,
který se koná v pátek 29. ledna 2016 v 16.00 hodin v tělocvičně v Řepištích.

Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.
Přijďte se pobavit mezi starší občany.

Vstupné 70,- Kč.

Pro občany Řepišť, 
j e d e n  k u s  n a  č í s l o 
popisné domu, máme 
připravený kalendář na 
rok 2016, který je nutno 
si vyzvednout na obecním 
úřadě od 4. 1. 2016. 

Kalendář není možné doručovat do poštovních 
schránek.

52. týden – svoz 25. 12. 2015, řádný svoz dle daného svozového týdne (Rakovec)

53. týden – svoz 2. 1. 2016, řádný svoz dle daného svozového týdne (Řepiště)

1. týden – svoz 8. 1. 2016, vývoz všech popelnic (Řepiště + Rakovec)

2. týden – svoz 15. 1. 2016, řádný svoz dle daného svozového týdne (Rakovec)
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Zpráva o činnosti klubu seniorů v roce 2015

Poplatek za komunální odpad
Pravidelný svoz 

velkoobjemových 
a nebezpečných 

odpadů 2016

Poplatek za biologický odpad

Poplatek za psa 2016

Náš klub seniorů má celkem 85 členů. Naši členové 
se zúčastňují akcí pořádaných klubem a akcí pořádaných 
obecním úřadem. 

Nový rok začínáme večírkem Klubu seniorů 30. 1. 2015.
Dne 17. 2. Pochování basy v Paskově v Zámecké krčmě.
V březnu 11. 3. exkurze do pivovaru Ostravar a  26. 3. 

exkurze Marlenka ve Frýdku-Místku.
Dne 23. 4. byl bowling Rakovec.
V květnu 7. 5. soutěž Slezská brána pro seniory 

v Paskově. Nás zastupovaly p. Čtveráčková , p. Nespěšná 
a p. Michenková. Vybojovaly krásné druhé místo. Děkujeme.

Výroční schůze 15. 5. 2015 je spojená s  oslavou dne 
matek, s vystoupením mažoretek.

Smažení vaječiny 3. 6. u  Hasičské zbrojnice. Celkem 
usmaženo 230 ks vajíček.

18. 6. zájezd Vrbno pod Pradědem, návštěva sklárny 
Jakub -Vrbno -Mnichov pak oběd Ludvíkov restaurace 
U  Jiřího. Po obědě prohlídka Karlovy Studánky. Dále 
prohlídka Zlatorudných mlýnů  - Zlaté Hory - Ondřejovice.

Výlet 8. 7. 2015 do Hodoňovic restaurace u Čendy, pak 
procházka v Místku Riviera.

16. 7. 2015 opékání párků v  Rakovci - krásné počasí 
a bohaté pohoštění.

Zájezd 10. 9. na Macochu - příjezd na Skalní mlýn, 
procházkou asi 2 km na prohlídku jeskyně Macocha s jízdou 
na lodičkách po řece Punkvě - paráda. Po prohlídce jeskyně 

lanovkou na horní můstek. Vyhlídka a odjezd na oběd do 
zámecké restaurace Křtiny. Po obědě jeskyně Výpustek 
a návštěva kostela Křtiny s výkladem. 

6. 10. vinobraní v Paskově - Zámecká Krčma.
V říjnu 7. 10. zájezd Šternberk - expozice času, pak 

zajištěný oběd v restauraci u Šodka ve Vratimově. 
21. 10. 2015 Přátelské posezení Sedliště s programem 

a pohoštěním.
Dne 22. 10. bowling Rakovec s promítnutím akcí seniorů 

- zajistil p. Michenka, děkujeme.
Všechny naše akce jsou vždy s velkou účastí našich členů. 
Změna ve vedení Klubu seniorů - výbor má 7 členů od 

května za p. Lidku Guřanovou - Alice Nespěšná a p. Aničku 
Lehkoživovou - Dagmar Chlupatá. 

Každou první středu v měsíci máme výborovou schůzi.
Každý čtvrtek se v  Hasičské zbrojnici schází někteří 

členové klubu seniorů.
V letošním roce bylo celkem 16 akcí s  hojnou účastí 

našich členů.
Děkujeme za spolupráci obecnímu úřadu a  finanční 

podpoře. Příjemné prožití svátků vánočních a  zdraví do 
nového roku.

Přejeme všem seniorům příjemné prožití svátků vánočních, 
pohodu a zdraví do nového roku 2016. 

Za výbor klubu seniorů: Březinová, Glombová

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok 
Objem 
sběrné 
nádoby 

(litry)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

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

70 1 350,- 2 250,- --- ---

110 1 650,- 2 750,- 2 300,- 1 800,-

* zimní období je od 1. 10. do 30. 4., tj. 7 měsíců

Oznamujeme občanům, že pravidelný 
sběr a svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v r. 2016 proběhne 
v termínech:

jaro - v pátek 8. dubna 2016 
od 15.00 - 19.00 hod.,
podzim - v pátek 16.září 2016 
od 15.00 - 19.00 hod.

na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného 
sběru mohou využít pouze občané obce 
Řepiště nebo vlastníci objektů na území obce, 
kteří jsou zapojení do systému nakládání 
s odpady. Odpady vznikající z podnika-
telské činnosti a stavební odpady (okna, suť, 
lepenka, střešní krytiny) nebudou ve sběrně 
přijímány a je nutné s nimi naložit v souladu 
s platnou legislativou.

Upozorňujeme občany, že elektrozařízení 
a lednice musí být odevzdávány v kompletním 
stavu, tj. vč. šňůr, obrazovek, výparníků, 
kompresorů apod.

Poplatek za biologický odpad v Kč za rok 
Objem
sběrné 
nádoby 

(litry)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

1 x 14 dní

120 800,-
240 950,-

svoz v období od 1.4. do 30.11., tj. 8 měsíců

Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 
3 měsíců na rok 2016 v termínu do 30. června 2016. Na základě platné obecně 
závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 a Dodatku č. 2/2011.

Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo převodem 
z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 1682051319/0800, do variabilního symbolu 
pro identifikaci plátce napište číslo popisné domu / 2016 do 30. června 2016.
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Změny příměstské linky od 13. 12. 2015
Od 13. prosince 2015 dojde ke změně na lince 370 Ostrava – Krmelín – Paskov – Řepiště

Linka slouží pouze v pracovní dny pro spojení města 
Paskov a  místní části Oprechtice s  terminálem Dubina 
a  železniční stanicí Paskov. Nově jsou všechny spoje 
prodlouženy na zastávku Řepiště, U  Kříže, kde získají 
cestující nově návaznosti na další autobusové linky.

Na lince je mírně posílen provoz. Důvodem je jednak 
náhrada autobusové linky č. 375 a jednak požadavky obcí 
na zavedení nových spojů.

Jízdní řád platný od 13. 12. 2015 – Ostrava – Krmelín 
– Paskov – Řepiště

Premium SMS.
SMS je 3,- Kč včetně DPH. Technicky službu zajišťuje ERIKA, a.s., www.platmobilem.cz. U svého operátora musíte mít aktivovanou službu
zašlete SMS ve tvaru ARRIVA mezera šestimístné číslo linky mezera číslo spoje (například ARRIVA  910068 1) na telefonní číslo 900 06 03. Cena
SMS informace o aktuálním odjezdu:
Spoje vyjíždějící ze zastávky Řepiště,žel.st.Paskov vyčkají příjezdu zpožděných vlaků nejdéle 2 minuty.
označovači jízdenek, odbavování cestujících na jednotlivé jízdenky pouze u řidiče.
přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.Vozidla nejsou vybavena
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje  ODIS  vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních

nejede 31.12.2015-%#

jede v pracovních dnech-W

17

21:10
21:09
21:06
21:04
21:03
21:02
21:01
20:59
20:58
20:57
20:55
20:53
20:51
20:48
%#W

25

18:08
18:07
18:04
18:01
18:00
17:59
17:58
17:56
17:55
17:54
17:52
17:50
17:48
17:44
%#W

15

17:08
17:07
17:04
17:01
17:00
16:59
16:58
16:56
16:55
16:54
16:52
16:50
16:48
16:44
%#W

13

16:08
16:07
16:04
16:01
16:00
15:59
15:58
15:56
15:55
15:54
15:52
15:50
15:48
15:44
W

11

15:08
15:07
15:04
15:01
15:00
14:59
14:58
14:56
14:55
14:54
14:52
14:50
14:48
14:44
W

9

13:43
13:42
13:39
13:36
13:35
13:34
13:33
13:31
13:30
13:29
13:27
13:25
13:23
13:19
W

7

12:08
12:07
12:04
12:01
12:00
11:59
11:58
11:56
11:55
11:54
11:52
11:50
11:48
11:44
W

5

7:58
7:57
7:54
7:51
7:50
7:49
7:48
7:46
7:45
7:44
7:42
7:40
7:38
7:34
W

3

6:58
6:57
6:54
6:51
6:50
6:49
6:48
6:46
6:45
6:44
6:42
6:40
6:38
6:34
W

1

5:38
5:37
5:34
5:31
5:30
5:29
5:28
5:26
5:25
5:24
5:22
5:20
5:18
5:14
W

21

4:58
4:57
4:54
4:51
4:50
4:49
4:48
4:46
4:45
4:44
4:42

Wkm zastávka zóna
č.spoje

13 18Řepiště,u kříže
13 18Řepiště,u školy
11 18Řepiště,žel.st.Paskov
10 18Paskov,Folvark
9 18Paskov,zámek
9 18Paskov,sokolovna
9 18-51Paskov,u hřbitova
8 18Paskov,Prefa
7 18Paskov,Oprechtice,střed
7 18Paskov,Oprechtice,garáže
5 19-18Krmelín,has.zbroj.
4 19-18Krmelín,u lesa
2 3-18-19Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc.
0 3Ostrava,Dubina
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370
ARRIVA MORAVA a.s.

910370 Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016Ostrava-Krmelín-Paskov-Řepiště

Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Provozovna Ostrava, tel.: 597 827 530, info: 596 632 634, 596 633 751

Premium SMS.
SMS je 3,- Kč včetně DPH. Technicky službu zajišťuje ERIKA, a.s., www.platmobilem.cz. U svého operátora musíte mít aktivovanou službu
zašlete SMS ve tvaru ARRIVA mezera šestimístné číslo linky mezera číslo spoje (například ARRIVA  910068 1) na telefonní číslo 900 06 03. Cena
SMS informace o aktuálním odjezdu:
Spoje vyjíždějící ze zastávky Řepiště,žel.st.Paskov vyčkají příjezdu zpožděných vlaků nejdéle 2 minuty.
označovači jízdenek, odbavování cestujících na jednotlivé jízdenky pouze u řidiče.
přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.Nástup do vozidel je povolen pouze předními dveřmi.Vozidla nejsou vybavena
Na lince platí tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje  ODIS  vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních

nejede 31.12.2015-%#

jede v pracovních dnech-W

18

22:51
22:49
22:46
22:44
22:42
22:41
22:40
22:38
22:37
22:35
22:34
22:32
22:29
22:28
%#W

26

18:41
18:39
18:36
18:34
18:32
18:31
18:30
18:28
18:27
18:25
18:24
18:22
18:19
18:18
%#W

24

17:41
17:39
17:36
17:34
17:32
17:31
17:30
17:28
17:27
17:25
17:24
17:22
17:19
17:18
%#W

16

16:41
16:39
16:36
16:34
16:32
16:31
16:30
16:28
16:27
16:25
16:24
16:22
16:19
16:18
W

14

15:41
15:39
15:36
15:34
15:32
15:31
15:30
15:28
15:27
15:25
15:24
15:22
15:19
15:18
W

12

14:56
14:54
14:51
14:49
14:47
14:46
14:45
14:43
14:42
14:40
14:39
14:37
14:34
14:33
W

10

13:56
13:54
13:51
13:49
13:47
13:46
13:45
13:43
13:42
13:40
13:39
13:37
13:34
13:33
W

8

12:51
12:49
12:46
12:44
12:42
12:41
12:40
12:38
12:37
12:35
12:34
12:32
12:29
12:28
W

6

7:21
7:19
7:16
7:14
7:12
7:11
7:10
7:08
7:07
7:05
7:04
n

7:01
7:00
W

4

6:31
6:29
6:26
6:24
6:22
6:21
6:20
6:18
6:17
6:15
6:14
n

6:11
6:10
W

2

5:31
5:29
5:26
5:24
5:22
5:21
5:20
5:18
5:17
5:15
5:14
n

5:11
5:10
Wkm zastávka zóna

č.spoje

1312 3Ostrava,Dubina
1110 3-18-19Ostrava,Nová Bělá,Plzeňská rozc.
98 19-18Krmelín,u lesa
87 19-18Krmelín,has.zbroj.
65 18Paskov,Oprechtice,garáže
65 18Paskov,Oprechtice,střed
54 18Paskov,Prefa
43 18-51Paskov,u hřbitova
43 18Paskov,sokolovna
43 18Paskov,zámek
32 18Paskov,Folvark
2n 18Řepiště,žel.st.Paskov
00 18Řepiště,u školy
00 18Řepiště,u kříže
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370
ARRIVA MORAVA a.s.

910370 Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016Ostrava-Krmelín-Paskov-Řepiště

Vítkovická 3133/5, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Provozovna Ostrava, tel.: 597 827 530, info: 596 632 634, 596 633 751



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

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

Narodili se:
Monika Hrbáčková - září

Tomáš Dubský

Simona Garnolová

Dana Holubová

Lenka Jurová

Jaroslav Pospíšil

Peter Peřina

Leden

Luděk Kašpar

Miroslav Polášek

Marie Svobodová

Pavlína Palusová

Eva Ohrzalová

Pavel Lajčok

Jindřich Černý

Jarmila Jusková

Rudolf Koleňák

Ladislav Hrňa

Zdeňka Žižková

Kamila Chovančíková

Únor

Mario Pechal

Yveta Soukupová

Marta Sošková

Pavla Zárubová

Jozef Vasilík

 Rozloučili jsme se                    se zesnulými:
Drahomíra Hrabcová, Anna Šťastná - listopad

• •

••

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště 
 

Vážení občané,

děkujeme za přízeň a podporu, kterou jste nám v letošním roce 
věnovali ať při soutěžích či jiných akcích, které jsme letos 
pořádali.
Děkujeme také sponzorům - KES Vratimov, Q-elektrik, 
Dante-p. Šadibol, Lašská pekárna Řepiště, Potraviny Bednář 
Řepiště, kteří přispívají hlavně na činnost mladých hasičů, a
také rodičům za jejich podporu při práci s dětmi.
Poděkování patří také obci Řepiště, která naše aktivity 
podporuje morálně i finančně a jednotce dobrovolných hasičů 
vytváří potřebné zázemí.
Všem členům a jejich rodinným příslušníkům patří 
poděkování za čas, úsilí a odvedenou práci při reprezentaci 
sboru.  
                                                                              SDH Řepiště

 

Klidné svátky vánoční a šťastný nový rok 

    
     
      

 

Běžky nebo pěšky
Po roční přestávce Vás všechny srdečně zveme na již 

tradiční akci Běžky nebo pěšky.
Letos ani nebudeme čekat, jestli napadne sníh. A tak 

po vánočním nic nedělání si můžete s námi vyrazit na 
nenáročnou procházku, možná i běh na lyžích v blízkosti 
naší krásné vesnice.

Sraz všech bude 2. ledna 2016 ve 13 hodin u kapličky 
sv. Floriana, kde se dozvíte, kudy povede trasa a jaké úkoly 
máme pro vás připraveny.

A kdo ví, kde bude asi cíl……….
Příjemné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví do 

nového roku Vám všem přeje naše celá sportovní a kulturní 
komise - Majka, Jarka, Lucka, Radek, Dája, Pavel.
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