
Zpravodaj č. 106
vyšel 1. 6. 2011

 „Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na provozování 
spojů pravidelných autobusových linek ČSAD Frýdek-Místek a.s. 
a dvou linek městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku pro 
rok 2011 ve výši 215.000,- Kč na základě Smlouvy o spolupráci 
při zajišťování dopravní obslužnosti se Statutárním městem Frý-
dek-Místek a ČSAD Frýdek-Místek a. s..“

107. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na provozování 
dvou linek městské hromadné dopravy, provozované doprav-
-cem ČSAD Frýdek-Místek, pro rok 2011 ve výši 216.000,- Kč 
na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obsluž-
nosti se Statutárním městem Frýdek-Místek a ČSAD Frýdek-Mís-
tek a. s.

108. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí bezúročné 
půjčky na předfinancování zahajovacího koncertu Moravsko-
slezské Simfonietty, Řepiště, v červnu 2011 v Řepištích ve 
výši 20.000,- Kč do 30.6.2011 na základě Smlouvy o půjčce 
č. P1/2011.

109. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu o výstavbě části 
komunikace ul. Na Hůře s paní Lenkou Dostálovou a manželi To-
mášem a Ivanou Nožičkovými na spolufinancování nákladů na 
výstavbu komunikace s celkovými náklady 156.671,- bez DPH, 
obec uhradí částku 75.835,50 Kč + DPH, zbylou částku uhradí 
smluvní strany, a to každá 37.917,75 Kč + DPH.

110. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci rekonstrukce 
místní komunikace Na Hůře.

111. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospoda-
ření obce v době rozpočtového provizoria 2011, tj. od 1.1.2011 
do 23.2.2011:

 celkové příjmy:    3.406.330,15 Kč,
 celkové výdaje:   1.884.714,63 Kč,
 saldo:    1.521.615,52 Kč.
112. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospoda-

ření obce k 3/2011:
 celkové příjmy:    9.519.611,11 Kč,
 celkové výdaje:   3.165.031,96 Kč,
 saldo:    6.354.579,15 Kč.
113. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí navýšení kapaci-

ty mateřské školy na 76 dětí a zřízení školní jídelny – výdejny 
s kapacitou 20 strávníků, a to na adrese Mírová 56, Řepiště, pro 
příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Řepiš-
tě, a to od 1.9.2011 na dobu 2 školních let.

114. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi ve spolupráci 
s ředitelkou školy zajistit realizaci stavebních úprav a vybavení 
nutných pro provoz školských zařízení obce od 1.9.2011 z pří-

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě 
v Řepištích 

97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Jana Kožušníka a pana 
Miroslava Lyčku a ověřovateli zápisu pana Jaroslava Jeřábka 
a paní Marii Bednářovou.

98. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 4. za-
sedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Schválení smluv,
4. Různé,
5. Rozpočtové opatření č. 1/2011,
6. Usnesení, závěr.

99. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
23.2.2011.

100. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z finančního 
výboru z 13.4.2011.

101. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Římskokatolické 
farnosti Vratimov na realizaci projektu „Obnova impregnačního 
nátěru kostela sv. Archanděla Michaela v Řepištích“ ve výši 
50.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D11/2011

102. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „PD – kanaliza-
ce a ČOV Řepiště, 1. etapa“ ve výši max. 64,10% celkových 
skutečně vynaložených nákladů, maximálně 500.000,- Kč, ter-
mín realizace projektu max. do 31.12.2012, a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem jako poskyto-
vatelem. 

103. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „PD – 
kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“ a pověřuje starostu činit 
další kroky.

104. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výpověď Smlouvy o úhra-
dě jízdného (tarifním vyrovnáním) ze dne 4.3.2002 uzavřenou 
mezi městem Vratimov, obcí Řepiště a KOORDINÁTOREM 
ODIS s.r.o., Ostrava.

105. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce vést další 
jednání ve věci integrování linky 322 Morávka do systému ODIS.

106. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 3/84 ze zasedání 
zastupitelstva 23.2.2011, které zní:
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122. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svaz-
ku obcí Region Slezská brána včetně přijetí dotace z Moravsko-
slezského kraje na projekt „Projektový manažer IV a společné 
akce Regionu Slezská brána“ ve výši max. 483.700,- Kč.

123. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřejněný návrh 
Závěrečného účtu Regionu Slezská brána za rok 2010 a zveřej-
něnou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Regi-
on Slezská brána za rok 2010.

124. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci pro-
jektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“.

125. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o obdržení 
dotací z ROP Moravskoslezsko po závěrečné kontrole projektů, 
a to Tělocvična Řepiště a Modernizace základní školy Řepiště, 
v celkové částce 4.575.320,68 Kč.

126. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 1/2011 dle přílohy - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
o 517.000,- Kč se snížením rozpočtové rezervy o 872.000,- Kč, 
které upravuje schválený rozpočet následovně:

 Příjmy celkem     31 279 000,- Kč
 Výdaje celkem  31 279 000,- Kč.
127. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 5. za-

sedání zastupitelstva dne 22.6.2011 v 17 hod.

spěvku r. 2011 s tím, že případné navýšení finančních prostředků 
bude příspěvkové organizaci realizováno dle skutečnosti v rámci 
rozpočtového opatření z rezervy obce.

115. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „Rekon-
strukce hřbitova v Řepištích“.

116. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí realizaci souvislé 
opravy komunikace č. II/477 Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, p.o., v úseku průtahu obcí Řepiště v r. 2011.

117. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu výměny 
betonových obrub na chodníku podél ul. Mírová.

118. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pověření pana Rostislava 
Kožušníka, nar. 24.12.1972, starosty obce, určeným zastupite-
lem pro územní plán a s ním spojené úkony pro volební období 
2010 – 2014.

119. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování územní studie 
řešící zastavitelné plochy Z 26 a Z 50 v k.ú. Řepiště.

120. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zadání územní stu-
die řešící zastavitelné plochy Z 26 a Z 50 v k.ú. Řepiště ze dne 
6.4.2011.

121. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady 
obce R004/2011 – R008/2011 v období únor 2011 – duben 
2011.

UPOZORNĚNÍ
Jelikož je již neúnosná situace s volně pobíhajícími psy 

a jejich exkrementy, připomínáme vyhlášku č. 1/1995 O ži-
votním prostředí a veřejném pořádku, která ZAKAZUJE volné 
pobíhání psů a znečišťování veřejných prostranství.

Čl. 3/2 na veřejných prostranstvích musí býti psa vodění na 
vodítku, opatřeni náhubkem a evidenční známkou vydanou obec-
ním úřadem. Průvodce psa musí dbát na to, aby pes neznečišťoval 
veřejná prostranství, hřiště a obecní komunikace. Průvodce je po-
vinen znečištění neprodleně odstranit.

Čl. 3/3 Chovatel, držitel psa, je zodpovědný za to, že chovem 
(držením) psa nebudou způsobeny zdravotnické, hygienické nebo 
jiné závady, že nedojde ke zhoršení životního prostředí např. nad-
měrným štěkáním, případně narušování veřejného pořádku a bez-
pečnosti v místě.

Čl. 6/1 Fyzickou osobu, která poruší tuto obecně závaznou 
vyhlášku, lze postihnout podle zákona č. 200/1990 Sb., O přestup-
cích, ve znění pozdějších zákonů.

Myslím, že by si majitelé psů měli po svých miláčcích začít 
konečně uklízet! Určitě není nikomu příjemné, když do těch-
to hromádek náhodou šlápne. A jsou to i děti z naší školy 
a školky, které chodí každý den do jídelny nebo na procházky. 

  Jaroslava Bezecná - místostarostka

Dotace na zpracování projektové 
dokumentace na kanalizaci a čistírnu 
odpadních vod

Obec Řepiště byla úspěšná se svou žádostí o dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje z „Programu na podporu přípravy projek-
tové dokumentace 2011“ na zpracování projektové dokumentace 
„PD – kanalizace a ČOV Řepiště, 1. etapa“. Zastupitelstvo MSK 
v březnu schválilo na uvedený projekt investiční dotaci ve výši 
500 000,- Kč. Předpokládaná výše celkových uznatelných nákladů 
projektu je cca 1 mil. Kč. Projekt předpokládá zpracování projek-

tové dokumentace pro územní rozhodnutí pro 1.etapu odkanalizo-
vání obce (centrální část) včetně vyhledávací studie, geodetické-
ho zaměření území a dokumentace EIA. Zprojektováno bude cca 
4 km nových kanalizačních řádů a centrální čistírna odpadních vod. 
Celkové investiční náklady následné stavby jsou odhadovány na 
cca 48 mil. Kč. Projekční práce by měly být dokončeny do konce 
r. 2012. Obec Řepiště tímto krokem zahájí přípravu projektu odka-
nalizování obce pro dotace z EU po r. 2013. V současné době pro-
bíhá příprava výběrového řízení na projektanta. O realizaci projektu 
vás budeme průběžně informovat. 

Rostislav Kožušník – starosta

Upozornění na značku zákazu vjezdu 
ke škole a kostelu

Chtěl bych títmo důrazně upozornit na značku Zákazu vjez-
du na komunikaci ke škole a kostelu. Každodenně jsem svědkem 
opakovaného porušování zákazu vjezdu rodiči žáků a návštěvníků 
hřbitova. Nerozumím situaci, kdy rodiče požadují zajištění bezpeč-
ného pohybu dětí a sami porušují pravidla. Obzvláště v ranních 
hodinách při velkém provozu ohrožují ostatní děti, které přecházejí 
u školy silnici. Rodiče zajíždějí ke škole, zastavují na zastávce au-
tobusů a způsobují tím velmi nebezpečné situace. Nevidím důvod, 
proč nelze dítě vysadit na parkovišti u obecního úřadu a zajít s ním 
50 m pěšky. Nebo u starších dětí může dítě dojít ke škole samo 
a přes přechod obec zajišťuje v ranních hodinách dohled a bezpeč-
né přejití prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Pokud se situace nezlepší, budu nucen požádat Policii ČR 
o důslednou kontrolu dopravní situace před školou. Krajní řešení 
vidím v instalaci zamykatelné zábrany u vjezdu ke škole, která tam 
již v minulosti byla. Zkomplikuje se ale tímto situace pro zásobo-
vání školy a zdravotně hendikepované a staré spoluobčany. Proto 
si myslím, že ti co mají zdravé nohy, snad mohou udělat pár kroků 
navíc a neohrožovat tak ostatní občany a hlavně děti!!! Děkuji.

Rostislav Kožušník – starosta
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Oprava krajské silnice č. II/477 – průtah 
obcí Řepiště

Obec Řepiště již několik let požaduje po Správě silnic Morav-
skoslezského kraje souvislou opravu krajské silnice č. II/477. Na 
základě vyhodnocení technického stavu komunikace po této zimě 
a rozhodnutí Rady Moravskoslezského kraje bude v létě prove-
dena souvislá celoplošná oprava této komunikace v průjezdním 
úseku obce v délce cca 800 m. V návaznosti na tuto plánovanou 
opravu rozhodli zastupitelé o provedení výměny rozpadajících se 
betonových obrub chodníku podél ul. Mírová. Délka chodníku je 
cca 530 metrů. Předpokládané projektové náklady na tuto výměnu 
jsou 800 tis.Kč. Tato výměna musí být zrealizována před opra-
vou komunikace č. II/477 (předpoklad červen-červenec 2011). 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele staveb-
ních prací. Konečně se snad po mnoha letech dočkáme hlavní sil-
nice bez děr a výmolů.

Rostislav Kožušník – starosta

Impregnační nátěr kostela v Řepištích
V červnu budou zahájeny udržovací práce na kostele sv. 

Archanděla Michaela spočívající v provedení impregnačního ná-
těru dřevěné střechy a pláště kostela.  Celkové náklady projek-
tu budou 147,5 tis. Kč. Římskokatolická farnost Vratimov jako 
vlastník památky získala na uvedené práce dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve výši 73,7 tis. Kč. Obec Řepiště při-
spěje ze svého rozpočtu částkou 50 tis. Kč. Zbylých cca 24 tis. Kč 
musí zaplatit Římskokatolická farnost Vratimov ze sbírek a darů. 
Pokud budete chtít finančně přispět na obnovu nátěru, tak pro-
sím, abyste se obrátili na pana faráře Mgr. Adriana Wykreţa (tel. 
604 682 517, e-mail: adriano_75@post.cz). Číslo účtu farnosti: 
1684179359/0800, Česká spořitelna, pobočka Vratimov, a.s., 
variabilní symbol 222, nátěr kostela Řepiště. Nátěr bude prove-
den specializovanou firmou na výškové práce a bude ukončen do 
konce října tohoto roku. Věřím, že pravidelná údržba naší jedi-
nečné kulturní památky pomůže k jejímu  zachování i pro příští 
generace.

Rostislav Kožušník – starosta

Kniha Region Slezská brána
V rámci projektu „Projektový manažer III a společné akce 

Regionu Slezská brána“ bude v červnu vydána kniha Region Slez-
ská brána. Jedná se o plnokrevnou knihu v pevné vazbě o rozsahu  
70 stran, která představuje komplexně všech 8 obcí a měst Regi-
onu Slezská brána. Kniha je tvořená fotografiemi Ing. Miroslava 
Lyska, na kterých jsou nejkrásnější, nejznámější a charakteristická 
místa a budovy v našich obcích, a je doplněna zajímavými texty 
o historii a současnosti obcí zpracované PhDr. Tomášem Adam-
cem. Zájemci si mohou knihu zakoupit od června na obecním úřa-
dě v Řepištích za cenu 180,- Kč. Kniha bude určitě ozdobou vaší 
rodinné knihovny a také případně zajímavý a hodnotný dárek pro 
vaše blízké. Kniha bude slavnostně pokřtěna na konferenci Regio-
nu Slezská brána dne 17.6.2011 v Sedlištích.

 Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Rekonstrukce hřbitova
V současné době Ing.arch. Zezula dokončuje návrhe studie 

rekonstrukce místního hřbitova v Řepištích. Studie řeší mimo jiné 
i rozšíření hřbitova a úpravy na stávajícím hřbitově. Poté bude 
následovat projektová příprava jednotlivých staveb a vydání pří-
slušných stavebních povolení. Na realizaci rekonstrukce hřbitova 
byla v lednu podána žádost o dotaci z programu „Podpory obnovy 
a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“. Bohužel pro-
jekt byl zařazen mezi náhradníky. Je však ještě jistá naděje, že 
dotaci v průběhu roku získáme. Zastupitelstvo obce Řepiště roz-
hodlo, že i bez získání dotace započne po ukončení projekčních 
prací s realizací projektu z důvodu nedostatku volných hrobových 
a urnových míst na stávajícím hřbitově. Projekt se bude realizo-
vat asi od podzimu 2011, dokončení předpokládáme v r. 2012 dle 
finančních možností obce.

Rostislav Kožušník – starosta

Závěrečné dotace z ROP Moravskoslezsko
Z Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezko jsme 

dne 7.3.2011 obdrželi dvě avíza o platbě. Jedná se o projekty „Tě-
locvična Řepiště“ a „Modernizace základní školy Řepiště.“ Oba 
tyto projekty byly ukončeny v r. 2010 a obec ve stanovených ter-
mínech podala závěrečnou zprávu a závěrečnou žádost o platbu. 
Poté, co oba projekty úspěšně prošly závěrečnou kontrolou ze 
strany poskytovatele v lednu 2011, jsme v březnu za oba tyto pro-
jekty obdrželi na účet obce celkem 4 575 320,68 Kč. Obec Řepiště 
tímto úspěšně zrealizovala oba projekty a vyčerpala maximálně 
poskytnutou dotaci z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko. Je jen škoda, že v květnu Regionální rada rozdělila 
poslední peníze z osy 4 Rozvoj venkova, ačkoliv prostředky byly 
plánovány až do r. 2013. Mnoho kvalitních a potřebných projek-
tů obcí tak nebude zrealizováno. Je vidět, že pro rozvoj venkova 
bylo určeno málo finančních prostředků a je to poučení přípravu na 
nové plánovací období  2013-2020.

Jsem moc rád, že oba projekty zrealizované v Řepištích a 
podpořené z Regionálního operačního programu Moravskoslez-
sko (tělocvična a modernizace základní školy) účelně slouží obča-
nům a zlepšují tak životní podmínky v naší obci a jejím nejbližším 
okolí.

Rostislav Kožušník – starosta

Územní plán Řepiště – informace
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání v dubnu 2011 

schválilo starostu obce pana Rostislava Kožušníka určeným zastu-
pitelem pro územní plán a s ním spojené úkony pro volební období 
2010 – 2014. Určený zastupitel plní úlohu prostředníka mezi zastu-
pitelstvem obce a pořizovatelem územního plánu, tj. Magistrátem 
města Frýdku-Místku.  

Dále informuji občany o přípravě realizace záměru na zpra-
cování územní studie pro dvě  zastavitelné plochy určené k zá-
stavbě rodinných domů, a to plochy Z 26 (pozemky za bytovými 
domy směrem na Lískovec až po ulici Pod Lesem, plocha 6,82 ha) 
a Z 50 (za Domem zahrádkářů, plocha 3,65 ha). Povinnost zpra-
covat územní studii pro tyto plochy je uložena územním plánem 
obce. Územní studie bude řešit možnosti využití řešeného území, 
tzn. dopravní řešení, řešení technické infrastruktury, vymezení 
ploch veřejných prostranství a zastavitelných ploch pro výstavbu 
rodinných domů. Studie bude projednána s vlastníky předmětných 
pozemků.  V současné době je schváleno financování nákladů na 
pořízení studie z rozpočtu obce, pořizovatel zpracoval a předal 
obci zadání územní studie a obec připravuje výběrové řízení na 
zpracovatele studie (autorizovaný architekt pro tvorbu územních 
plánů).

Rostislav Kožušník – starosta



Navýšení kapacity mateřské školy
Obec Řepiště společně s vedením základní a mateřské školy 

byli nuceni v tomto roce řešit velký zájem rodičů o umístění dětí 
v mateřské škole. Jelikož stávající kapacita mateřské školy na 
ul. Br. Musálků (56 dětí) byla naplněna, hledalo se řešení, jak 
uspokojit zvýšený zájem rodičů o mateřskou školu a moci umístit 
co možná nejvíce dětí do MŠ. Po jednáních vzešel návrh na využití 
prostor základní školy, která není v současné době naplněna na 
plnou kapacitu. Návrh byl schválen krajskou hygienickou stanicí 
a to jako přechodné opatření na 2 roky. Toto řešení si vyžádá mini-
mální stavební úpravy a náklady. Plně se využije nově zrekonstru-
ovaných prostor základní školy a nové školní zahrady. V budově 
základní školy vznikne od září další třída mateřské školy. Tato třída 
bude určena pouze pro předškoláky s maximálním počtem 20 dětí. 
Prostory současné školní družiny nahradí „mateřinka“. V místnosti 
určené pro družinu bude nově vybavena herna, v současné 2. tří-
dě místnost pro odpočinek, v přilehlé místnosti bude nově zřízena 
výdejna stravy, kterou budeme převážet z naší školní kuchyně. 
Dětem bude k dispozici školní zahrada a tělocvična. Školní družina 
bude pracovat v prostorách tříd. Družina i mateřská škola bude 
otevřena denně od 6.00-16.00hodin. 

Po schválení navýšení kapacity Moravskoslezským krajem 
byly přijaty do MŠ všechny děti, které se dostavily k druhému zá-
pisu. Věřím, že rodiče předškolních ocení toto rychlé a elegantní 
řešení. Děkuji vedení školy paní ředitelce Mgr. Martině Pollové 
a všem zaměstnancům školy, školky a jídelny za vstřícnost při ře-
šení problému.

Přeji předškoláčkům ať se jim v nových prostorách líbí a  všem 
dětem krásné a slunečné prázdniny.

 Jaroslava Bezecná – místostarostka

Doprava
Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na úkolu, který 

bude naše společnost v letošním roce zpracovávat pro odbor do-
pravy Magistrátu města Ostravy. Název úkolu je „Definování po-
třeb přestupních návazností a koordinace jízdních řádů linek v síti 
městské hromadné dopravy“ a jeho podstatou je vytipování bodů, 
ve kterých je potřeba zabezpečit přestupní návaznosti mezi linka-
mi, a vytipování úseků, ve kterých je potřeba koordinovat jízdní 
řády linek ostravské městské hromadné dopravy včetně vazby na 
příměstskou dopravu, včetně stanovení priorit pro tvorbu jízdního 
řádu každé linky.

V této souvislosti se na Vás obracíme s žádostí, abyste sou-
středili prostřednictvím Vašich odborů dopravy a komisi dopravy 
požadavky Vašich občanů, které se týkají požadovaných přestup-
ních návazností mezi linkami MHD (případně též mezi linkami 
regionálními) a vzájemné koordinace jízdních řádů jednotlivých 
linek (tj. definování, které linky by měly mít ve společných úsecích 
optimálně časově rozloženy spoje především), a tyto nám poslali 
do 1.7.2011. Soubor zaslaných požadavků následně vyhodnotíme 
a budeme z něj vycházet při zpracování projektu. Výstupem ce-
lého úkolu pak bude podklad pro tvorbu jízdních řádů společnosti 
Dopravní podnik Ostrava, a.s., resp. i dalších dopravců.

Koordinátor ODIS s.r.o.

Žádáme tímto občany, aby se s požadavky a připomínkami tý-
kající se autobusové dopravy a spojů obraceli do 27.června 2011 
na Obecní úřad v Řepištích. 

  Jaroslava Bezecná – místostarostka

Z činnosti Regionu Slezská brána
Dne 12.5. proběhlo zasedání svazku obcí Region Slezská brá-

na v obci Václavovice. Na programu jednání starostů byly mimo 
jiné následující body:

- Projednání závěrečného účtu a zprávy auditora za rok 
2010 - starostové jej schválili bez výhrad.

- Projektový manažer Regionu Slezská brána III – projekt 
končí 30.6.2011, podpořen dotací z MSK ve výši 55% nákladů. 
Zbývají dokončit poslední aktivity projektu: 3 kola sportovních 
olympiád škol (12.5. vybíjená Václavovice, 20.5. lehká atleti-
ka Vratimov, 27.5. kopaná Sedliště), závěrečný seminář 17.6. 
v Sedlištích, kde bude pokřtěna nová kniha Region Slezská 
brána, předání 300 ks souboru fotografií z obcí RSB. 

- Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov 
– starostové byli seznámeni s průběhem výběrového řízení 
na stavbu, se zprávou hodnotící komise a rozhodli o výběru 
nejvhodnější nabídky (společnost VOKD a.s., Ostrava, nabíd-
ková cena 31.918.670,99 vč. DPH). Po uplynutí 15-denní lhůty 
pro podání námitek byl předseda pověřen podpisem smlouvy 
o dílo. Předpokládaný začátek realizace je polovina června 
2011.

- Projektový manažer Regionu Slezská brána IV – na minu-
lém zasedání RSB v březnu 2011 přijal svazek obcí dotaci od 
Moravskoslezského kraje na tento nový projekt (celkové ná-
klady projektu 880 tis. Kč, dotace z MSK 55%, tj. 484 tis. Kč), 
která činí 55% celkových nákladů. Starostové stanovili garanty 
jednotlivých aktivit projektu, které jsou: společenské akce spo-
lupořádané RSB, vědomostní soutěž, provozování internetové 
televize, sportovní olympiáda, zpracování textů knihy o osob-
nostech RSB, vydání propagačního materiálů a pohlednic, 
vydání knihy o kostele sv. Václava, dětská redakce Žabeň,  
cyklus přednášek s venkovskou tématikou, seminář, provo-
zování webových stránek, projektový management, účetnictví 
a administrativa.

- Zpráva o činnosti Regionu Beskydy – starostové ji projed-
nali a předloží ji v jednotlivých zastupitelstvech.

- Rozpočtové opatření č. 1/2011 - navýšení rozpočtu o 379 000,- 
Kč na straně příjmů a výdajů. Schválený rozpočet RSB po na-
výšení:  celkové příjmy 24.086,4 tis. Kč,  výdaje 27.314 tis. Kč, 
na krytí deficitu – přebytek z r. 2010 727,6 tis. Kč a půjčky od 
obcí ve výši 2.500 tis. Kč (na cyklostezku O-B).

- Další zasedání starostů proběhne před konferencí v Sedlištích 
dne 17.6.2011 od 8 hodin.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Poděkování občanům Řepišť 
za poskytnutí darů

Jménem Římskokatolické farnosti sv. Antonína z Padovy 
si dovolujeme poděkovat občanům z Řepišť, za poskytnutí 
věcných darů, které jste mezi sebou jako každý rok vybrali, 
abyste pomohli sociálně slabým občanům a dětem ze sociál-
ně slabých rodin. Vybrané hračky, oblečení a další věci jsme 
rozdali spoluobčanům z naší farnosti, kteří to nejvíce potře-
bují. Vybrané dary jim velice pomohly a udělaly ohromnou 
radost, za kterou vám srdečně děkují.

Ještě jednou vřelé díky za vaši charitativní aktivitu a sa-
mozřejmě se na nás můžete obrátit, pokud budete potřebo-
vat pomoc vy.



Český červený kříž
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. 

J.Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových 
odběrů.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života 
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim 
dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší spo-
lečnosti. S potěšením vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými 
zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je pan Petr Moravec.

Vážení občané obce Řepiště,
dovoluji si Vám představit nově vzniklé Moravskoslezskou Sin-

foniettu, perspektivní symfonické těleso, jehož cílem je přispět k širší 
nabídce hudby a k rozvoji kulturního prostředí v obci Řepiště a před-
stavit Vám vážnou i filmovou hudbu v pojetí převážně mladých ta-
lentovaných hráčů. Budeme potěšeni v případě sponzorské pomoci.

S pozdravem
Jan Soukup, jednatel MS, tel.: +420 736 203 645

ms.sinfonietta@seznam.cz, www.sinfonietta.cz

Nové symfonické těleso Moravskoslezská Sinfonietta se síd-
lem v Řepištích Vás srdečně zve na první, velkolepý, zahajovací 
koncert za účasti několika spojených pěveckých sborů.

Tělocvična Řepiště
Upozornění: od 1.6.2011 dochází ke změně provozní doby

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

Během prázdnin od 25.7.2011 do 7.8.2011 budou 
tělocvična i kurty uzavřeny.

Rezervace na  obvyklém tel. čísle: 605 959 600

Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
úsek Vratimov-Sviadnov

Svazek obcí Region Slezská brána začně v letošním roce 
realizaci největšího investičního projektu za svou 11-letou histo-
rii, a to výstavbu Cyklostezky Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-
Sviadnov. Jedná se o projekt, jehož záměr byl schválen v polovině 
devadesátých let minulého století a který má za cíl propojit rychle 
a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostra-
vice. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v r. 2007 vytýčil 
za cíl zrealizovat chybějící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech 
obcí Sviadnov, Žabeň, Paskov, Řepiště a Vratimov. V r. 2007 byly 
zahájeny rovněž projekční práce (svazek získal dotaci z Morav-
skoslezského kraje na projektovou přípravu), které byly náročné 
a zdlouhavé (liniová dopravní stavba). Vyprojektována byla nová 
cyklostezka s asfaltovým povrchem, délka 7,4 km, šířka 2,5 m, na 
katastrech pěti obcí. V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhod-
nutí, v červnu 2010 pak stavební povolení. V roce 2009 došlo ke 
strategické dohodě s významným partnerem projektu se státním 
podnikem Povodí Odry ohledně realizace cyklostezky na povod-
ňové hrázi v katastrech obcí Sviadnov, Žabeň a Paskov. Tato do-
hoda se týkala navýšení a rekonstrukce levobřežní hráze v délce 
cca 3,8 km, která plní protipovodňovou ochranu území a na které 
po realizaci bude umístěna stavba cyklostezky. Povodí Odry se 
zavázalo zrelizovat rekonstrukci hráze v objemu cca 10 mil. Kč 
z vlastních prostředků a v termínu do konce listopadu 2011. Toto 
rozhodnutí bylo klíčové pro další pokračování projektu cyklostezky 
a následnou úspěšnou žádost o dotaci z EU. V únoru 2010 sva-
zek podal žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky z Regionálního 
operačního programu Moravskoslezsko. Koncem června jsme ob-
drželi oznámení o výběru projektu k uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena v únoru 2011 
po doložení všech dalších požadovaných dokladů. Velice si ce-
ním, že noví starostové a zastupitelstva obcí po volbách v říjnu 
2010 se rychle zorientovali v náročném projektu a byli ochotni po-
kračovat a dostát závazkům z partnerských smluv. V lednu 2011 
byla zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby 
a příprava zadávací dokumentace. Veřejná zakázka byla vyhláše-
na v březnu 2011. Dne 12.5.2011 rozhodlo shromáždění starostů 
na svém zasedání ve Václavovicích  o výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti VOKD a.s., Ostrava, nabídková cena 31.918.670,99 
vč. DPH, nejnižší nabídková cena, druhá nejkratší lhůta realizace, 
nejdelší záruční doba. Po uplynutí 15-denní lhůty pro podání ná-
mitek byl předseda pověřen podpisem smlouvy o dílo. Předpoklá-
daný začátek realizace je v první polovině června 2011. Ukončení 
projektu předpokládáme do konce roku 2012.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 
36,7 mil. Kč. Dotace z Regionálního operačního programu Morav-
skoslezsko by měla činit maximálně 92,5 % uznatelných nákladů, 
tj. 34 mil. Kč.

Doufám, že realizace projektu proběhne dle všech předpokla-
dů a nová bezpečná cyklostezka bude od r. 2013 sloužit cyklistům 
a bruslařům. A taky věřím, že se konečně podaří propojit celou 
cyklostezku z Ostravy až do Beskyd, a to i díky informaci, že Měs-
to Frýdlant nad Ostravicí bylo koncem května 2011 úspěšné se 
svým projektem a získalo dotaci z ROP Moravskoslezsko na po-
kračování cyklostezky v úseku Baška – Ostravice s odbočkou na 
Čeladnou. 

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí



SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISESPORTOVNÍ A KULTURNÍ KOMISE
5.ročník – O Pohár Medarda ve volejbale

Již 5. ročník O Pohár Medarda se uskuteční dne 4.6.2011 
na kurtech v Řepištích.

Přihlášky smíšených družstev ze Slezské brány 
s vkladem 600,- Kč na družstvo se budou přijímat do 30.5.2011

na obecním úřadě v Řepištích.

 Prezentace družstev  11.30 h
 Zahájení turnaje         12.00 h

Občerstvení zajištěno. Po skončení turnaje bude volná zábava.
Za kulturní a sportovní komisi se těší na Vaši účast

Majka Bednářová

Turnaj v badmintonu
V sobotu 26.3.2011 v tělocvičně proběhl již druhý turnaj 

v badmintonu, tentokráte ve čtyřhře stejného pohlaví. Hrálo se ve 
skupinách, semifinále a finále.

Jak to všechno dopadlo?

Ženy                                                                                                                                   
1.místo - Velčovská, Břenková                           
2.místo – Pavlovičová, Viskupová 
3.místo – Kašparová, Herzová                             

Muži   
1.místo – Družskovský, Popelář
2.místo –Sasýn, Záruba
3.místo- Břenek, Minár

Děkuji za hojnou účast a skvělou atmosféru během turnaje 
a těšíme se na další....

Kulturní a sportovní komise

Folklorní vystoupení

V rámci folklorních slavností, jež proběhnou 
ve dnech 14. - 20.6.2011 ve Frýdku – Místku 

Vás srdečně zveme 
na vystoupení ruského souboru SPUTNIK 

a posezení u cimbálové hudby Ondráš z Kozlovic.
Tato kulturní akce proběhne dne 17.6.2011 ve venkovních 

prostorách u tělocvičny v Řepištích od 17 hodin. 

Jste srdečně zváni.            Kulturní a sportovní komise

Vítání prázdnin

Dne 25.6.2011 v 19.00 hodin se uskuteční v Řepištích 
v areálu vedle tělocvičny vítání prázdnin. 
Hostem večera bude dcera Tereza 

a syn Josef známeho hudebníka Karla Vágnera. 
O taneční zábavu se postarají kapely Bagoy a NAGAUČ.  
Vstupné 80,- Kč, občerstvení všeho druhu zajištěno.   

Těšíme se na Vaši účast.

Gulášový den - 11. 6. 2011
Gulášový den spojen se soutěží v Café baru u p.Dáši Hruš-

kové. Začátek v 15 hod. ochutnávka pro komisi. V 16 hodin 
vyhlášení vítěze a prodej guláše za SUPER SOUTĚŽNÍ CENU. 
Od 18 hod volná zábava. Přihlášky se podávají do konce května 
u p. Hruškové v Café baru. Soutěže se můžou účastnit obyvatelé 
z Řepišť. Podmínky a více info u p. Hruškové. Akce se koná pouze 
za příznivého počasí.

Pochvala pro žáky Základní školy 
– účast na soutěžích

V pátek 15.dubna se na ZŠ v Paskově konal v rámci regio-
nu Slezká brána florbalový turnaj žáků ZŠ. Této akce se zúčastnili 
vybraní hoši 4. a 5. ročníku a v těžké konkurenci obstáli na vel-
kou jedničku s hvězdičkou. Výkony našeho týmu se zlepšovaly 
v průběhu turnaje a naše škola se stala velkým překvapením tohoto 
sportovního klání. V zápase o 3.místo podlehla v strhujícím boji až 
při samostatných nájezdech. Velké uznání za své výkony zaslouží 
celý tým, vyzdvihla bych ale individuální výkony Přemka Kožušníka, 
Jirky Musálka a Michala Dubského.  

Žák Jiří Musálek reprezentoval ZŠ na soutěži jazykově nadaných 
žáků (anglický jazyk) Win with Oxford ve Frýdku- Místku. Delší dobu se 
na soutěž připravoval formou hodin navíc s učitelem anglického jazyka 
a výsledek byl velmi dobrý. Bojoval mezi nejlepšími žáky z Frýdku- 
Místku a okolí. Soutěžil ve třech kategoriích Listening (poslech), Rea-
ding and writing (porozumění textu, psaní) a Speaking (mluvení). Ve 
dvou kategoriích byl velmi úspěšný, srovnatelný s umístěnými na před-
ních místech. Ve škole ho čekala velká pochvala od učitele anglického 
jazyka, od paní ředitelky a také žáci ocenili jeho výsledek. Příští rok se 
bude soutěž konat znovu, byla velmi dobře zorganizovaná, těšíme se 
tedy na dalšího soutěžícího z budoucího 4. ročníku nebo i 3. ročníku.

Žákyně Barbora Uhrová, Markéta Nespěšná, Valentina 
Pollová, náhradnice Jana Polachová reprezentovala naší ZŠ 
v soutěži Křížem krážem Slezskou bránou, kterou pořádal Dům dětí 
a mládeže ve Vratimově. Celá akce se konala v KD Vratimov za 
účasti starostů obcí a měst Slezské brány, soutěžících týmů z těchto 
obcí (1., 2. stupeň), seniorů, fandících v publiku, všech organizátorů 
DDM a v neposlední řadě skvělého reportéra p. Romana Pastorka 
(natáčí v ČT). Žákyně naší ZŠ soutěžily mezi týmy 1. stupně. Lo-
sovaly si vcelku obtížné otázky např. kresbu znaku obce, překreslit 
danou zvoničku apod. Často se hlásily a odpovídaly i na těžké bo-
nusové otázky. Nakonec získaly dostatečné množství bodů,  které je 
posunuly na průběžné první místo. Poslední otázkou celé soutěže, 
kterou týmu z Václavovic pomohl zodpovědět poradce senior, však 
o vedení přišly a umístily se tak na skvělém 2. místě. Žákyně oprav-
du ukázaly, že se vyznají v historii i různých zajímavostech o obcích 
Slezské brány. Touto cestou patří také velké poděkování seniorkám 
z Řepišť (paní Glombové, paní Mindekové), které se veškeré infor-
mace o obcích učily a byly připraveny soutěžícím žákyním pomoci. 

Všem žákům gratulujeme, hodnotíme jejich snahu a píli, kterou 
věnovali přípravě soutěží a děkujeme za skvělou reprezentaci naší 
školy.

Za učitele ZŠ Mgr. Martina Pavlosková



Jaké bude rozloučení se školou....
Není to tak dávno, kdy šli poprvé do školy a zanedlouho do-

stanou žáci  pátého ročníku poslední vysvědčení ze své „domov-
ské“ školy. V září už budou sedět v jiných lavicích a možná budou 
i vzpomínat.

A je na co.
V tomto školním roce už páťáci navštívili Hornické muzeum, 

planetárium, účastnili se exkurze ve sklárnách, pojedou na školní 
výlet na Bílou.

6.a 7.června absolvují dvoudenní media-výlet do Brna, kde 
navštíví Českou televizi a Český rozhlas, prohlédnou si paměti-
hodnosti Brna a jeho okolí.

V průběhu června naši školu navštíví dětmi oblíbení pedagogo-
vé z DDM ve Vratimově a společně zhodnotíme a ukončíme úspěš-
nou dvouletou spolupráci naší školy, především v oblasti mediální 
výchovy žáků 5.třídy. Žáci dostanou osvědčení. A že si jej zaslouží, 
o tom by mohl hodně napovědět náš Řepišťský školníček.

Na Zahradní slavnosti 18.června se žáci 5.ročníku představí 
v krátkém vystoupení, ve kterém se rozloučí se školou v Řepištích, 
se svými pedagogy a kamarády.

A to určitě není všechno, co na žáky ještě do konce školního 
roku čeká.

Přeji všem svým žákům krásné,  sluníčkové prázdniny a v září 
vykročení tou správnou nohou.

Třídní učitelka 5. ročníku PaedDr. Stanislava Konopková

Vážení strávníci školní jídelny Řepiště
Oznamujeme vám, že z důvodů sanitárního týdne a čerpání 

řádné dovolené zaměstnanců školní jídelny bude v termínu od 1.7. 
do 22.7. 2011 školní jídelna uzavřena. Od 25.7. se na vás opět 
budeme těšit. 

Přejeme krásné a slunečné dny. 
Kolektiv školní jídelny

Mladí hasiči
Každým rokem se zúčast-

ňujeme okrskových soutěží. 
V Horních Datyních se ko-

nal hasičský trojboj – střelba, 
hadicová a uzlová štafeta. Získali jsme 2. místo ve starší i mladší 
kategorii. 

V Šenově ve štafetě požárních dvojic a požárním útoku na 
sucho si starší družstvo sice nevedlo špatně, ale na vítězství to 
nestačilo. Zato mladší žáci si přivezli pohár za skvělé 1.místo. 

A protože další soutěže probíhají, držte nám palce, ať nám to 
vše dobře dopadne.

Řepáci

Okénko z naší mateřské školy
Pomalu se již blíží konec školního roku a já bych se ráda zmíni-

la o akcích, které se v naší mateřské škole uskutečnily ve druhém 
pololetí tohoto školního roku.

V únoru děti absolvovaly týdenní lyžařský výcvik na Bílé, ale 
o něm jsme psali již v minulém čísle zpravodaje. Snad jen připome-
nu, že vše dopadlo velmi dobře ke spokojenosti všech zúčastněných.

V březnu jsme začali jezdit do plavání na Olešnou, kde jsme 
měli k dispozici také saunu, vířivku a tobogán. Po absolvování de-
seti lekcí, kdy děti používaly různé pomůcky k výuce plavání, může-
me konstatovat, že se chovaly jako „ryby ve vodě“. 

Jaro jsme vítali vynášením „Moreny“, kterou jsme vhodili do 
řeky Ostravice v Paskově a tímto jsme děti seznámili s jednou pra-
starou tradicí.

Letošní duben byl ve znamení velikonočních svátků, které vždy 
slavíme vytvářením různých ozdob a zdobením vajíček. Letos jsme 
přizvali rodiče, kteří vyráběli hnízda a zdobili vajíčka voňavým ko-
řením.

Děti se zúčastnily hudebního koncertu Pavla Nováka mladšího, 
který do Vratimova jezdí každý rok vždy  se zajímavým vystoupe-
ním pro děti.

Dále nás navštívil hudebník Martin Zábranský s programem 
„Toulavá kytara“, který netradiční formou s dětmi zpíval lidové 
a dětské písně.

Naše mateřská škola byla přihlášena do akce „Ukliďme si 
svět“, do které se zapojili hlavně rodiče, kteří přinášeli staré vyřa-
zené spotřebiče a na základě počtu kusů  bychom měli dostat od 
společnosti Elektrowin peněžitou částku pro děti. Děkujeme všem 
rodičům, kteří tuto akci podpořili.

Květen je měsíc, který je určen již tradičně maminkám a jejich 
svátku. Samozřejmě, že jsme se na něj náležitě připravili a své 
vystoupení jsme předvedli na besídce věnované ke Dni matek. Obě 
třídy pekly medové perníčky a vyráběly drobné dárečky.

Starší děti se zúčastnily akce s názvem „Popelnička“ ve spo-
lupráci s ekologickým sdružením Vita, kde se zábavnou formou 

dozvěděly o třídění odpadu. V červnu završíme celoroční spoluprá-
ci s touto organizací výletem na Landek, kde nás čeká polodenní 
hra na Indiány.

V měsíci květnu jsme také podnikli výlet do Dinoparku v Orlové, 
který jsme naplánovali po zdařilém  14 denním projektu „Putování 
s dinosaury“. Závěr měsíce byl ve znamení ukázky výcviku policej-
ních psů, která byla velmi působivá a dětem se líbila. Byl to malý 
dáreček ke Dni dětí.

A je tady červen a hurá do Školy v přírodě. Jedeme na pět 
dnů od 6.6.-10.6.2011 na Jízdárnu pod Lipovým na Morávce. Už se 
moc těšíme hlavně na koníky, se  kterými můžeme být každý den 
a také máme před sebou  veliký úkol – vydržet bez rodičů čtyři noci.

Po návratu se budeme připravovat na Zahradní slavnost, která 
vypukne 18.6.2011, kde se bude loučit 17 předškoláků s mateřskou 
školou a páťáci se základní školou. 

V průběhu celého pololetí děti shlédly několik divadelních 
představení v MŠ, navštívily Divadlo loutek v Ostravě a v červnu 
uvidí originálního Spejbla a Hurvínka, který přijede do Vratimova 
z Prahy. Děkujeme panu Tichému za sponzorský dar, kterým nám 
umožnil jej dětem uhradit.

Během celého školního roku děti navštěvovaly tyto zájmové 
kroužky – keramický, logopedický, hudební, anglický a klub „Bu-
dulínek“ pro maminky s dětmi. Za nepříznivého počasí jsme chodili 
do nové tělocvičny.

A budou prázdniny!
Mateřská škola bude uzavřena od 1.7.2011 -19.8.2011. 
Provoz bude zahájen 22.8.2011.
V příštím školním roce nás čekají velké změny. Otvíráme nové 

oddělení MŠ, které bude působit v ZŠ v prostorách školní družiny. 
Pomalu vše chystáme pro 20 předškoláků. Rodiče těchto dětí bu-
dou o organizaci a provozu MŠ včas informováni.

Hezké prožití blížících se letních prázdnin vám přeje kolektiv 
zaměstnanců mateřské školy.    

Jana Nožičková



Místní knihovna ŘEPIŠTĚ, 
Mírová 178, www.knihovna-repiste.cz

Vás srdečně zve na výstavu 

„Pozdní začátky - obrazy Petra Peřiny“

Výstava potrvá od 14. června do 8. července 2011, 
přístupná bude v půjč. době

v út 10-12, 13-17 h. a v pátek od 9-12, 13-15,30 h.

INFORMACE O ZAVŘENÍ KNIHOVNY 
V ČERVNU A ČERVENCI

Dne 14. června 2011 (úterý) bude knihovna od 10:00 do 11:00 
zavřena z provozních důvodů.

 

Dne 28. června 2011 (úterý) bude z důvodu provádění revize 
ZAVŘENO.

 

Dne 5. července - ZAVŘENO - státní svátek.
 

Ve dnech 12., 15., 19. a 22. července - ZAVŘENO 
z důvodu dovolené.

N A Š I  J U B I L A N T I
DUBEN  
Jaroslav Bezecný
Jitka Bokajová 
Jan Malinovský 
Libuše Malinovská
Štefán Suchánec
Ivo Garnol  

ČERVEN  
Dagmar Kubačáková
Bohumil Sládeček
Václava Musálková
Petr Langer
Vlastibor Konečný
Alena Strnadová
Jiřina Rojíčková
Ludmila Bubiková
Jindřich Pawellek
Jiří Sojka
Bedřich Biolek
Vlasta Marková

 

Blahopřejeme

KVĚTEN  
Jana Onderková 
Dagmar Sedláčková
Světluše Svobodová
Vít Hrdý  
Jan Hrdý  
Ewa Vašiček  
Štěpánka Kaločová
Jiří Jusko  
Věra Kohutová 
Vilém Kožušník 

Narodili se:
Duben  - Zlata Przybylová, Jakub Gluch, Jakub Chrzibek
Květen - Marika Najmanová

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Duben  - Marie Šodková, Jan Burda, Andrej Surma
Květen - Alena Svobodová

Oznámení o provádění pravidelných odečtů 
vodoměrů

V termínu od 8.6.2011 do 17.6.2011 bude v obci Řepiště pro-
váděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

BeneFIT
živ. a úrazové pojištění u GENERALI
PRVNÍ  Úrazové a Živ. pojištění v ČR,
kdy se klientovi vrací ČÁST 
POJISTNÉHO ZPĚT - ve výši 10-25%, 
i v případě, kdy se klientovi „NIC“ nestane !!
- Možno pojistit na smlouvě 1 až 8 osob (dítě, dospělý, senior)
- Sleva až 35% z poj. každé pojištěné osoby !
- Sleva až 40 % z pojistné smlouvy za počet pojištěných osob
- Výplata dvojnásobného plnění v případě smrti úrazem v důsled-

ku autonehody!
- Výplata dvojnásobku poj. částky denního odškodného za hospi-

talizaci po úraze
- Výplata pětinásobku poj. částky trvalých následků při 100% stup-

ni invalidity
- „Nulová“ přirážka i pro registrované sportovce
-  DENNÍ odškodné 50 – 500 Kč za KAŽDÝ den léčení – není nut-

ná „nemocenská „ !! Trvalé následky odškodňujeme jako jediní 
v ČR, už od 0, 001 % !!!!

Kontakt: R. Bednář, Na Kůtách 447, Řepiště  
 Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
 E-mail:  radomir_bednar@generali.cz
                            -radomir.b@centrum.cz

DŘEVĚNÉ, HRANATÉ 
BRIKETY RUF

Využijte jarní cenu a zajistěte si nákup briket
na zimní období již nyní.

Cena je 43,- Kč / 10 kg včetně dovozu.

BT - MARKET s.r.o. 
Selská 468, 73931 Řepiště, 

tel. 605 119 538, 558 671 846

Anténní servis - Marek Šťastný
Montáže a opravy televizních antén, 

satelitních kompletů - včetně instalace rozvodů 
a všech potřebných komponentů pro příjem 

digitálního signálu.

Tel. 604 784 471
Jugoslávská 28, Ostrava, IČ: 733 50 389

www.montaz-satelitu.eu
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POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
Akce VENKOV platí nadále - sleva 20% a BONUS!
Jako jediná v ČR má Generali v Zákonném pojištění 
2) „Komplet“ - i střet se zvěří do 100 000 Kč a vyšší  
    plnění 70/ 70 mil. Kč i vyšší asistenční služby

Příklady cen:    základní cena    s max. bonusem 50 %
Do 1000 ccm   2480,-  1240,-
1001-1350 ccm:   3200,-  1600,-
1351-1450 ccm    4160,-          2080,-
1451-1850 ccm     4640,-             2320,-
1851-2000 ccm    6640,-          3320,-
2001-2500 ccm    7360,-        3680,-
Nad 2500 ccm    10800,-              5400,-

3) Zákonné poj. „EXLUZIV“ – POJ. PLNĚNÍ 
    DO 100 MIL. Kč !
4) Hav. Poj. „RETRO“ – věk auta 6-20 let ! 
    SPOLUÚČ.  JEN 1%!

Kontakt:       R.Bednář, Na Kůtách 447, Řepiště              
      Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
      E-mail: radomir_bednar@generali.cz
      

PENZIJNÍ POJ.-NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ ZE 
VŠECH PENZ. FONDŮ V ČR, ZA 14 LET PRŮ-
MĚR 5,7 % ZHODNOCENÍ !!!

Jedna z největších světových pojišťoven, 
která působí na našem území od r.1832…
- Od října 2008 se stala GENERALI po-
jišťovna kapitálově
nejsilnější poj. v Evropě, koupila větši-
nu akcií v ČESKÉ POJ. !!
- Možnost uzavření stav. Spoř. u RAI-
FFEISEN stav. spořitelny!

HLEDÁM PRONÁJEM 
bytu 2+1 v rodinném domku 
v Řepištích nebo v Rakovci.

Tel.: 603 320 225, 773 935 705

Firma INZA
instalatérství, zámečnictví, stavitelství

Karel Adamus
Nabízí:
• Montáže a opravy topení, v mědi, v plastu, 

v černém.
• Montáže a opravy vody, v mědi, v plastu, 

v pozinku.
• Montáže a opravy odpadů a kanalizace 

v plastu.
• Montáže a opravy vodáren.
• Montáže a opravy sporáků el. a plynových.
• Montáže praček.
• Zámečnické a svářečské práce.
• Stavební práce.

Tel.: 603 320 225, 773 935 705
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JARNÍ NABÍDKA 
SLUŽEB TS a.s.

Děláte si starosti,  jak tentokrát zvládnete jarní 
úpravu zahrady? Jste bezradní, jak co nejlépe 

naložit s nově pořízeným pozemkem?

Jsme tady pro Vás! Využijte dlouholetých zkuše-
ností našich odborníků!

• na místo přijedou zdarma 
• zhodnotí stav a navrhnou potřebné úpravy   
• kalkulaci provedou i v několika cenových 

variantách 
• kreativita a zohlednění jedinečnosti místa 

je samozřejmostí
Nabízíme:
• Zakládání nových trávníků (dovoz zeminy 

a substrátů, urovnání terénu, kultivace ploch, 
výsev travního osiva, ošetření hnojivy 
a selektivními herbicidy).

• Údržbu travnatých ploch (vertikutace, hnojení 
a kosení trávníků). 

• Sadové a jemné terénní úpravy. 
• Výsadbu a péči o dřeviny a keře (průklesty 

a omlazení keřů, přihnojování keřů a stromů, 
chemická likvidace nežádoucí vegetace, zálivka, 
kácení stromů, likvidace pařezů frézováním, 
odstranění náletů a výmladků). 

• Realizaci zahrad od zpracování návrhů 
až po výsadbu, popř. následnou údržbu.

Vaši zahradu můžeme vybavit:
• Různými druhy pergol, zahradních altánů, 

popř. laviček.
• Ploty a zídkami dle vašich požadavků.
• Typizovanými dětskými prvky.
Provádíme:
• Výstavbu a rekonstrukci chodníků, drobné 

asfaltování.
• Opravy sekaček a jejich servis.

Neváhejte a kontaktujte nás na adrese:
TS a.s., 17. listopadu 910
738 02  Frýdek – Místek

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

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

VODA  
TOPENÍ  PLYN

Navrátil Lukáš

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

Rozvody vody v mědi, plastu, alpexu, RPE, 
rozvody odpadu v HT, KG

Rodinné domy, koupelny, haly, panelové 
domy.

 
TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:

Rozvody v železe, mědi, alpexu.

Podlahové topení, krby, kotelny včetně za-
jištění projektu, bojlery i obojživelníky.

Kotle na tuhá paliva, plynové kotle stacio-
nární i nástěnné kondenzační a turbo.

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

Rozvody v železe, mědi od HUP 
až po sporák, výměny sporáků.

Zajištění revize na plyn.

( obec. Raškovice )

tel.: 732 207 824
e-mail: navratil.lukas.vodotopo@email.cz
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KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

Nově otevřená provozovna nabízí své služ-
by od 2.9.2010. Najdete mě v Salónu u paní 
Marcelky na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)

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

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

Dále:
• reflexní terapie 
   – masáž plosek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 
Marcela Foldynová
tel.: 603 531 785
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Čtyřleté a osmileté 
gymnázium, s.r.o. 

Cihelní 410, 73801 Frýdek-Místek
     Tel.,fax.: 558 433 572 

www.cogfm.cz
 

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo 
přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012.

Přijímací zkoušky se nekonají.
Uchazeči budou přijímáni na základě 

výsledků ze ZŠ.
Přihlášky ke studiu budou přijímány 

průběžně až do 31. 8. 2011 
na sekretariátu školy 

v době od 7. 00 do 15. 00 hodin.

Nabídka studijních oborů pro školní rok 
2011/2012

79-41-K/81 – gymnázium
(osmiletý studijní cyklus pro žáky po 5. třídě ZŠ)

79-41-K/41 – gymnázium všeobecné 
(čtyřletý studijní cyklus pro žáky po 9. třídě ZŠ)



I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

                                                                  

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

                                                                  

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

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

NEPODCEŇUJTE RIZIKA
Nepodceňujte rizika stá-
le častějších živelních 
pohrom a chraňte svůj 
majetek před jejími do-

pady. Allianz pojišťovna a.s. nabízí pojištění nemo-
vitosti i domácnosti na velmi vysoké úrovni, včetně 
asistenční služby v případě pojistné události. 

Bližší informace k  
•  pojištěni nemovitosti domácnosti a odpovědnosti
•  životnímu a úrazovému pojištění
•  autopojištění
•  cestovnímu pojištění
•  penzijnímu připojištění
•  chytré investici

vám ochotně poskytne výhradní pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a.s.

Josef Kukučka 
Úvozová 55, Řepiště, tel.: 605 261 223

DÁRKOVÁ SÍŇ 
A KVĚTINY PASKOV nabízí:

svíčky, mýdla, keramika, obrazy, přáníčka, 
kožené zboží (tašky, peněženky, aj.)

KVĚTINY
Svatební vazby (kytice, korsáž, doplňky, 

dekorace - aut, svat. stolu apod.)
Smuteční vazby (věnce, vázané a vypichované 

kytice, dekorace rakve, urny apod.) 
Rozvoz na místo určení.

Recesní vazby (klobáskové, zeleninové,
z bankovek, cigaret, sladkostí apod.) 

Suchá vazba, gratulační kytice, netradiční úvazy 
dle nejmodernějších technik a stylu.

PRACOVNÍ DOBA
PO -PÁ 9-12   13-17 HOD.      SO 9-12 HOD.                 

NÁDRAŽNÍ 594, PASKOV 
(mezi bývalým domem služeb a nákupním 

střediskem COOP)

OBJEDNÁVKY také telefonicky: 
+420 776 288 167

www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, 

Ostrava – Nová Bělá, 724 00, 
Otevírací doba: 

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

ZDARMA DOPRAVA 
GARÁŽOVÝCH VRAT 
Výklopná, dvoukřídlá, 

sekční, rolovací.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999,- Kč  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.

Typizovaná, na míru dle stavebního otvoru. 
Příslušenství na přání: tříbodové zamykaní, prosklení, větrání, 

zateplení, barevne provedení imitace dřeva, … .
Zajišťujeme i montáže v Ostravě a širším okolí.

PLOTY: Prodej a montáž. 
Pletiva, sloupky. Průmyslové i mobilní ploty. Svařované sítě.
Pletivo v. 150 cm/oko 50 x 50, Zn + PVC, role 25 m za 59,- Kč/m. 

Pletiva Zn + PVC od 43,- Kč/m.
Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA. 

Jinak 300,- Kč.

Pěstujeme THUJE NA ŽIVÝ PLOT. 
Prodej od 10,- Kč/m.

Máme skladem i další okrasné dřeviny. 
Využijte množstevní SLEVY v zahradnictví.

Stínicí tkanina neboli stínovka také u nás.

Veškerý náš sortiment můžete vidět a objednat na našich 
webových stránkách.

 •  stavební spoření se státním příspěvkem
 •  úvěry ze stavebního spoření
 •  hypoteční úvěry

Obchodní zastoupení Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště tel: 605 261223

Investiční poradenství
Ing. Radim Tisoň  • Investování do podílových fondů a mezinárodních      developerských projektů.  • Hypotéka bez navýšení!!! Možnosti vysokého       zhodnocení.  • Mimořádné a exkluzivní možnosti investování.   • Spoření s přímým přístupem na kapitálové trhy.  • Odkup kapitálových a investičních životních pojištění.

Penzijní, stavební či podobné produkty 
Vám peníze nezhodnotí.

602 205 787, radim.tison@seznam.cz, 
Vinohradská 296, Řepiště
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