
Zpravodaj č. 107
vyšel 15. 9. 2011

ZPRAVODAJZPRAVODAJ

díky obrovskému nadšení studenta Honzy Soukupa. Na velkolepém 
koncertu pak před více než 500 posluchači vystoupilo 170 účinkujících 
a hudebníci se zpěváky několikrát svým vystoupením „zvedli“ i vítr kolem 
tělocvičny. Celý měsíc červen byl ve znamení sportovních a kulturních 
akcí: volejbalový turnaj o pohár Medarda, dětský den, vystoupení dět-
ského souboru z Ruska v rámci mezinárodního  folklorního festivalu, 
školní zahradní slavnost, vítání občánků, Vítání prázdnin. Bylo opravdu 
z čeho vybírat a chtěl bych poděkovat kulturní a sportovní komisi a dal-
ším organizátorům. Poslední, rodiči velmi oceňovanou akcí byl dětský 
tábor, kdy během tří týdnů se na táboře vystřídalo přes 100 dětí, pro 
které byl zajištěn bohatý celodenní program. Děkuji všem instruktorům 
pod vedením paní místostarostky Jaroslavy Bezecné a Marie Bednářo-
vé. Druhý zářijový víkend proběhla tradiční krmášová slavnost. Bohatý 
víkendový program vyvrcholil slavnostní mší v místním kostele s vystou-
pením Svatomichaelského pěveckého sboru. Dne 21.září se uskuteční 
v Osvětovém domě od 17.hod. zasedání zastupitelstva obce.

Přeji školákům a jejich rodičům úspěšné zahájení školního roku 
a všem pak krásný a barevný podzim.

Rostislav Kožušník – starosta 

Opět tu máme září, dětem skončily prázdniny, dospělým dovolené. 
Letošní léto bylo na slunce a vysoké teploty skoupé a kdo nejel na jih 
k moři, tak si koupání a sluníčka moc neužil. Snad nám to vynahradí 
slibované „babí“ léto. Během prázdnin se v obci událo mnoho nového. 
Obec opravila chodníky podél ulice Mírová, byl konečně položen nový 
asfaltový koberec na hlavní silnici, jsou provedeny udržovací nátěry ně-
kolika asfaltových komunikací, byly realizovány stavební práce na ko-
munikaci ul. Na Hůře a opraveny výjezdy z ul. Slezská a Vinohradská 
na hlavní silnici. Podél řeky Ostravice a kolem vlakového nádraží probí-
há od července výstavba nové cyklostezky Ostrava-Beskydy. V základní 
škole bylo v místnostech školní družiny vytvořeno další oddělení mateř-
ské školy pro 20 předškoláků, v suterénu školy byla bývalá herna přesta-
věna na další třídu. Do školy 1. září nastoupilo 19 nových prvňáčků a dětí 
ve škole opět po několika letech pomalu přibývá. Mám z toho velkou ra-
dost, protože obrovské investice do generálních rekonstrukcí obou škol-
ních budov a do výstavby nové tělocvičny  budou dobře a účelně využity. 
Řepiště byly v polovině června svědkem výjimečné události, kterou byl 
zahajovací koncert Moravskoslezské Sinfonietty. Toto filharmonické tě-
leso mladých hudebníků vzniklo v naší obci na začátku letošního roku 

2.400,- Kč na občana je potřeba 13,5 mld. Kč ze státního rozpočtu. 
Odkud je Ministerstvo financí chce vzít? Částka 7 mld. Kč bude ze zru-
šení nenárokových národních dotací (různé dotační tituly jednotlivých 
ministerstev, když potřebujete vodovod, tak „musíte leštit kliky“ v Pra-
ze, o omezení korupce už ani nemluvím), 1,6 mld. Kč bude přesunuto 
z příspěvků MŠMT na žáka a 4,9 mld. Kč se ubírá rozpočtům 4 měst 
(Praha 2,2 mld. Kč, Ostrava, Brno a Plzeň po 0,9 mld. Kč). Tyto města 
budou dostávat po 4 roky kompenzace, aby se s tím jejich rozpočty 
mohly vyrovnat.

Chápu pana primátora Kainara, že bojuje za Ostravu. Na jeho 
místě by tak jednal každý starosta. Co vnímám velmi znepokojivě, že 
z nepolitického tématu odstranění nehorázné a neopodstatněné dis-
kriminace 8 mil. lidí v ČR se dělá politika, že obce chtějí sebrat peníze 
4 městům. Proč straší lidi v Ostravě hesly „Jít si zaplavat za 270,- Kč“, 
„Hodinová jizdenka za 67 Kč“, „Školáci bez zájmových kroužků“, „Vstu-
penka do divadla za 1200 Kč“? Což v jiných obcích a městech lidé 
nemají koupaliště, divadla, městskou dopravu, děti zájmové krouž-
ky? Není třeba hledat chybějící peníze jinde? Naše cyklostezka stojí 
4.000,- Kč za 1 bm, v Praze pak 50.000,- Kč, Open Card, tunel Blanka. 
Někde se šetří z nedostatku a někde se plýtvá z nadbytku.

Stávající systém rozdělování daní přináší obci Řepiště celkem 
11,285 mil. Kč v r. 2010. Po  novele zákona o RUD by příjmy ze sdí-
lených daní byly 14,501 mil. Kč, tj. navýšení o 28,5 % a o částku 
3,216 mil. Kč ročně. Celkový příjem daní ročně na občana by se tedy 
zvedl z 6.600,- Kč na 8.500,- Kč. Proto obec Řepiště podporuje změ-
nu zákona o RUD a bude činit veškeré možné kroky pro přijetí tohoto 
zákona.

Rostislav Kožušník – starosta

Nový zákon o rozpočtovém určení daní
Možná mnozí z vás postřehli v médiích zmínky o rozpočtovém 

určení daní (zkráceně RUD) a určitě jste někde viděli kampaň města 
Ostravy OSTRAVU nedame.cz. Co to vlastně to RUD je a proti čemu 
Ostrava bojuje se zaťatou pěstí? 

Příjmy všech obcí jsou z velké části tvořeny určitým, zákonem sta-
noveným podílem, na tzv. sdílených daních. Mezi sdílené daně patří 
daň z příjmu fyzických osob ze závislé (zaměstnanci) a samostatně 
vydělečné (podnikatelé) činnosti, daň z příjmu právnických osob, daň 
z příjmu z kapitálových výnosů a DPH. Výše těchto příjmů pro jednot-
livé obce je pak upravena koeficientem, který je ovlivněn především 
počtem obyvatel, dále pak velikostní kategorií a rozlohou obce. Vý-
sostné postavení v tomto systému mají 4 města: Praha, Brno, Ostrava 
a Plzeň. A právě úprava daňového příjmu koeficientem je onou proble-
matickou a diskriminující věcí. Daňový příjem u „nejchudší“ obce (jsou 
to obce se 2 – 5 tis. obyvateli) na jednoho obyvatele je 4,5 krát menší 
než daňový příjem na občana Prahy (6.800,- Kč na občana „nejchudší“ 
obce oproti 29.600,- Kč na občana Prahy a 17.900,- Kč na občana 
Ostravy, Brna a Plzně). Mimo 4 uvedné města žije dnes 80 % obyvatel 
ČR a tyto obce a města dostávají pouze 55,4 % výnosů sdílených daní. 
Je snad občan Řepišť nebo třeba Frýdku-Místku méněcenným obča-
nem jen proto, že nežije v Praze? Návrh novely zákona o rozpočtovém 
určení daní je výsledkem kompromisu a několikaletých jednání. Navíc 
je jedním z bodů programového prohlášení vlády. Základní systém je 
nastaven tak, aby rozdíl mezi Prahou a „nejchudší“ obcí byl 3-násobný. 
V evropské unii je běžný poměr 2-2,5 krát, některé země mají dokon-
ce stejný daňový výnos na občana ve všech obcích bez rozdílu. Aby 
se mohly navýšit příjmy všech 6.241 obcí ČR v průměru o 2.100,- až 



sední pozemky. Není přeci nic jednoduššího než trávu ze sekačky  vy-
sypat na sousední pozemek. Upozorňuji však, že se jedná o nezákon-
né nakládání s odpadem, za které může být rovněž uložena pokuta. 
Když už vlastníci nekompostují trávu na svém pozemku, pak mohou 
využít bezplatně kontejner v areálu bývalého zemědělského družstva 
či si od letošního roku objednat na obecním úřadě speciální nádobu 
na odvoz zeleného odpadu. Upozorňuji na tuto skutečnost především 
majitele nových domů na ul. Zemědělská před Sedlišťským lesem.

Rostislav Kožušník – starosta

Sečení pozemků
Bohužel jako každý rok se mezi majiteli pozemků najdou takoví, 

kteří se o své pozemky nestarají a nenechají je poséct. Opakovaně 
tedy znovu upozorňuji vlastníky pozemků na jejich zákonnou povinnost 
se o své pozemky řádně starat. Obecní úřad neposečené pozemky 
eviduje a průběžně zasílá vlastníkům upozornění. V případě, že vlast-
níci nesjednají ve stanoveném termínu nápravu, bude s nimi zahájeno 
řízení o přestupku.

Dalším rozšířeným nešvarem je ukládání posečené trávy na sou-

 celkové příjmy:    12.773.348,25 Kč,
 celkové výdaje:     5.269.825,24 Kč,
 saldo (přebytek):     7.503.523,01 Kč.
137. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady 

obce R009/2011 – R024/2011 v období duben 2011 – červen 
2011.

138. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svaz-
ku obcí Region Slezská brána.

139. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí dne 12.5.2011 
schválený Závěrečný účet Regionu Slezská brána za rok 2010 
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 
Region Slezská brána za rok 2010.

140. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviad-
nov“.

141. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Regionu Beskydy z 6.4.2011.

142. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpracovanou stu-
dii rozšíření hřbitova v Řepištích.

143. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace od Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím svého 
rozpočtu na projekt „EU peníze školám“ na základě rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 3675/21/7.1.4/2011 pro příjemce dota-
ce Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková or-
ganizace, IČ: 75029278, Mírová 56, Řepiště, v maximální výši 
591.664,- Kč, 100% celkových způsobilých výdajů projektu, a její 
následné převedení na účet příjemce dotace neprodleně po jejím 
obdržení, dle podmínek rozhodnutí ve dvou platbách: 1. platba 
v r. 2011 částka ve výši 60% předpokládaných způsobilých vý-
dajů, 2. platba ve výši 40% předpokládaných způsobilých výdajů 
do 14 měsíců od data odeslání 1. platby. 

144. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí udělení výjim-
ky z počtu dětí v mateřské škole dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, pro školní rok 2011/2012.

145. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zamítnutí financová-
ní projektu z prostředků ROP NUTS II Moravskoslezsko na pro-
jekt „Domovinka Řepiště“.

146. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí nedoporučení pro-
jektu „Dětské hřiště Řepiště“ k poskytnutí dotace z POV Minister-
stva pro místní rozvoj ČR. 

147. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci projektu „Dětské 
hřiště Řepiště“ a ukládá starostovi zahájit realizaci projektu.

148. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci o podmín-
kách bezplatné přepravy občanů ve věku nad 70 let v tarifní zóně 
18 ve výši 51.809,- Kč ročně.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 22.6.2011 v Osvětovém domě 
v Řepištích 

128. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Ku-
bošovou, navrhovateli usnesení pana Milana Laníka a Rostislava 
Mojžíška a ověřovateli zápisu pana Miroslava Lyčku a pana Jana 
Kukučku.

129. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 5. za-
sedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Závěrečný účet obce za rok 2010 vč. zprávy auditora,
6. Schválení smluv,
7. Hospodaření obce k 31.5.2011,
8. Usnesení rady obce,
9. Region Slezská brána,
10. Studie rozšíření hřbitova,
11. Různé,
12. Rozpočtové opatření č. 2/2011,
13. Závěr.

130. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-
le plnění usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
20.4.2011.

131. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z finančního 
výboru z 13.6.2011.

132. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z kontrolního 
výboru z 8.6.2011.

133. Zastupitelstvo obce Řepiště uzavírá Závěrečný účet obce Řepiš-
tě za rok 2010 včetně projednání Zprávy auditora za rok 2010 vy-
jádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

134. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje provedení přezkumu hos-
podaření obce Řepiště za rok 2011 auditorem na základě Smlou-
vy o poskytnutí auditorské služby se společností OK-AUDIT, 
s.r.o., Mojmírovců 1246, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 47682833, 
za cenu 19.000,- Kč bez DPH, tj. 22.800,- Kč vč.DPH.

135. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje neinvestiční dotaci Sbo-
ru dobrovolných hasičů Řepiště, IČ: 68334770, na zakoupení 
sportovního nářadí pro mladé hasiče ve výši 19.000,- Kč na zá-
kladě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D12/2011.

136. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospoda-
ření obce k 31.5.2011:

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  



152. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi připravit návrh 
na aktualizaci Programu obnovy vesnice v letech 2011 – 2015 
včetně návrhu realizace dílčích projektů a jejich financování.

153. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření 
číslo 2/2011 dle přílohy - navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
o 158.000,- Kč se snížením rozpočtové rezervy o 163.000,- Kč, 
které upravuje schválený rozpočet následovně:

Příjmy celkem     31 437 000,- Kč
Výdaje celkem  31 437 000,- Kč.

154. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje stavbu zahradního domku 
na parcele č. 257, k. ú. Řepiště (za bytovým domem č. p. 289) 
dle podmínek Smlouvy o právu provést stavbu.

155. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 6. za-
sedání zastupitelstva dne 21.9.2011 v 17 hod.

149. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci udržovacích ná-
těrů u vybraných místních komunikací v obci Řepiště s povrchy 
z penetračního makadamu v objemu cca 1 mil. Kč a pověřuje 
starostu v rámci rozpočtové úpravy v rozpočtu obce v paragra-
fu 2212 Silnice adekvátně navýšit finanční prostředky v položce 
5171 Opravy a udržování na úkor ponížení finančních prostředků 
v položce 6121 Budovy, haly a stavby.

150. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci rekonstrukce 
2 bytů v obecních domech na ul. Vinohradská a pověřuje staros-
tu připravit rekonstrukci.

151. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci ohledně 
nabídky investora na odkoupení budoucího vodovodu na ul. Důl-
ky pro 4 nové RD do majetku obce a pověřuje starostu obce 
vést další jednání ve věci komunikace, pozemků pod komunikací 
a inženýrských sítí na ul. Důlky.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJEOBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ

Do 31.8.2011 nezaplatilo poplatek za psa 47 občanů a po-
platek za svoz komunálního odpadu 75 občanů. Žádáme tím-
to, aby tak učinili do 30.9.2011.

Poplatek za psa
Povinnost zaplatit poplatek mají držitele psů za psy starší 

3 měsíců v termínu do 30. června 2011.
Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích č. 2/2010 jsou sazby poplatku následující: 
100,- Kč za jednoho psa a 500,- Kč za druhého a každého 

dalšího téhož držitele. 
Poplatek je možno uhradit na Obecním úřadě v Řepištích nebo 

na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést číslo po-
pisné domu.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2011
Na rok 2011 se poplatek za svoz komunálního odpadu nezvy-

šuje. 
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 identifi-

kaci plátce napište číslo popisné domu / 2011 do 30. června 2011.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok

Objem  Frekvence obsluhy sběrných nádob
sběrné 
nádoby   1 x 14 dní     1 x 7 dní    1 x 14 dní léto    1 x 7 dní 
(litry)                1 x 7 dní zima*      zima*

  70     1179,-           2018,-         ---                 ---

110     1447,-           2471,-       2045,- 1608,-

• zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
• v lichý týden se svážejí 14- ti denní nádoby 

Na obecním úřadě jsou připraveny pytle na směsný komu-
nální odpad pro občany, kterým občas vznikne určité množství 
odpadů navíc, než s jakým počítá kapacita vaší nádoby. Pytle 
jsou označeny logem společnosti OZO, cena 1 pytle byla stano-
vena na 30,- Kč. 

Stávka v Dopravním podniku Ostrava
Ve dnech 1. až 6. června 2011 byla část zaměstnanců Do-

pravního podniku Ostrava a.s. ve stávce za navýšení platů. Měst-
ská hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze 
v redukované míře, a tak se stávka ať už přímo anebo nepřímo 
dotkla prakticky všech cestujících. I přes usilovnou snahu vedení 
společnosti a statutárního města Ostravy se před zahájením ani 
během prvních dnů stávky nepodařilo dosáhnout mezi stávkující-
mi odboráři a vedením dopravního podniku dohodu. Autobusová 
a tramvajová doprava byla po celou dobu provozována podle ne-
dělního jízdního řádu, ovšem s občasnými výpadky v autobusové 
dopravě, ale zase navíc s četnými posilami v tramvajové dopravě. 
Trolejbusová doprava byla provozována téměř bez omezení podle 
normálních jízdních řádů. Vedení dopravního podniku se snažilo 
komplikace cestujících eliminovat maximálním informačním servi-
sem o konkrétních jízdních řádech na internetu a personálním po-
sílením non-stop telefonní linky. 

Složitá situace se změnila až po víkendu, který si obě strany 
vyhradily na stanovení kompromisní varianty svých návrhů, resp. 
požadavků. Vedení dopravního podniku, ve spojení s náměstkem 
primátora Alešem Boháčem, který se procesu vyjednávání s od-
boráři intenzivně věnoval od počátku, využilo tento čas na hledání 
možných zdrojů v hospodaření společnosti. V pondělí, 6. června, 
představilo vedení Dopravního podniku Ostrava odborářům návrh 
řešení, který předtím projednalo s vedením města. Na schůzce, 
které se jako hosté účastnili také primátor města Ostravy Petr 
Kajnar i náměstek primátora Aleš Boháč, zástupci stávkujících od-
borářů návrh vedení společnosti přijali a stávka byla o následující 
půlnoci ukončena.  

Vedení dopravního podniku by rádo využilo tohoto prostoru 
a omluvilo se všem čtenářům a občanům za komplikace, které 
jim mohly být způsobeny konáním stávky a omezenou nabídkou 
přepravních služeb.

Oznámení o provádění pravidelných odečtů 
vodoměrů

V termínu od 9.9.2011 do 19.9.2011 bude v obci Řepiště pro-
váděn pravidelný opis vodoměrů pracovníky SmVak Ostrava a.s.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.



Oznámení termínu svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Pravidelný podzimní sběr a svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu proběhne:

• pátek 23. září 2011 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 podnikatelské činnosti nebudou ve sběrně přijímány 
a je nutné s nimi naložit v souladu s platnou legislativou.

Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že z důvodu opravy 

sesuvů v Lískovci od 8.října 2011, 7:30 hod. nepřetržitě do 15. lis-
topadu 2011, 19:00 hod. proběhne výluka v úseku Lískovec u Frýd-
ku – Vratimov na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. Dopravce 
České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny vlaky budou ve vyloučeném úseku nahrazeny ná-
hradní autobusovou dopravou.

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Ostrava hl.n.  před staniční budovou
Ostrava střed  před staniční budovou
Ostrava-Kunčice   před staniční budovou
Vratimov  před staniční budovou
Paskov  na zastávce linkových autobusů 

   Paskov, u hřbitova a na zastávce  
   Paskov, autoopravna

Lískovec u Frýdku před staniční budovou
Frýdek – Místek před staniční budovou

Do Řepišť autobusy nezajíždějí, lze využít pravidelnou autobu-
sovou linku č.81, která má zastávku u nádraží Vratimov. 

České dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace 
a děkují za pochopení.

ÚSPORA EMISÍ
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace vyu-

žitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec Řepi-
ště ve spolupráci se společností EKO-KOM,a.s. přispěla ke zlepšení 
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora dosahuje - 
emise CO2 ekv. 41,585 tun, úspora energie 991 675MJ.

Ing. Zbyněk Kozel – gen. ředitel EKO-KOM a.s.

Český červený kříž
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili 

prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bez-
příspěvkových 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 společnosti.

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými 
zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je občan Řepišť pan 
Lukáš Slíva.

Vítání občánků
V naší obci je již tradicí nově narozená miminka přivítat 

slavnostním obřadem vítání nových občánků Řepišť. 19.června 
od 15.00 hodin bylo pro 7 dětí, jejich rodiče i prarodiče připraveno  
vystoupení dětí mateřské školy, přivítání dětí v naší obci a také 
dárky – stříbrný dukát vyrobený v mincovně v Jablonci nad Nisou, 
osušky s vyšitými jmény dětí, bryndáček a pamětní list. Nezapo-
mněli jsme na kytičku pro každou maminku.

Přivítali jsme tyto děti: Janu Kučerovou, Terezu Levou, Kryš-
tofa Penkalu, Zlatu Przybylovou, Jakuba Glucha, Jakuba Chrzibka 
a nejmladší 5týdenní Mariku Najmanovou. 

Děkuji paní Janě Nožičkové, paní Michaeli Kusákové, paní 
Lence Adamusové a panu Petru Najmanovi za účast a pomoc, 
která přispěla k důstojnému průběhu této malé slavnosti.

Jaroslava Bezecná, DiS. – místostarostka

ANALOG V ÚZEMNÍ OBLASTI OSTRAVA 
končí 30. LISTOPADU 2011

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výko-
nu Ostrava – Hošťákovice, Frýdek Místek – Lysá Hora, Nový 
Jičín – Veselský kopec bude 30. listopadu 2011 ukonče-
no.  Na většině územní oblasti Ostrava tak nebude od listopadu 
možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. 
Na blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, 
kteří signál příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením 
piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a  spoty. 

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda 
zůstat i nadále u zemského (přes anténu) televizního vysílání, nebo 
využít satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi.

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď 
set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, 
nebo nový televizor s vestavěným digitálním tunerem.

Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, 
se ukončení zemského analogového vysílání nijak netýká a televize 
jim i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. listopadu.

KDE HLEDAT INFORMACE O DIGITALIZACI?
Na webových stránkách - www.digitalne.tv
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní 

vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv. Podávají všechny 
potřebné informace o digitalizaci srozumitelnou formou. Naleznete 
zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní mapku a vyhledávač 
obcí, který ukáže termíny zapínání digitálního signálu a vypínání 
signálu analogového pro konkrétní region či obec a také odpovědi 
na nejčastější dotazy. Navíc je zde ke stažení i celá řada materiálů, 
od legislativních norem týkajících se digitalizace, např. nařízení vlá-
dy o technickém plánu přechodu, přes doporučení, jakými způsoby 
lze upravit společné televizní antény, až po elektronickou verzi in-
formační Digibrožury dané územní oblasti a Diginovin, které jsou 
distribuovány také do poštovních schránek. 

Na infolince - 800 90 60 30
Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. 

Zkušení operátoři zde denně zodpovídají dotazy ohledně digi-
talizace televizního vysílání. Linka je v provozu v pracovní dny 
od 8 do 19 hodin. 
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Poděkování ředitele symfonického
orchestru Moravskoslezská Sinfonietta

Jménem symfonického orchestru Moravskoslezská Sinfonietta 
bych chtěl poděkovat vedení naší obce, jmenovitě panu starostovi 
Rostislavu Kožušníkovi a paní místostarostce Jaroslavě Bezecné 
za podporu činnosti našeho tělesa v Řepištích. Dále bych chtěl také 
poděkovat vstřícným krokům správců tělocvičny paní Pavle Polacho-
vé a panu Eduardu Oslejškovi. Velký dík také patří kulturní komisi, 
která se podílela na velmi náročné organizaci Zahajovacího koncer-
tu. V neposlední řadě bych chtěl také vyjádřit svůj dík také dobrovol-
ným hasičům, kteří korigovali dopravu velmi svědomitě – bez jejich 
pomoci bychom se zřejmě neobešli, poněvadž díky téměř 200 účasti 
aut by hrozil obci zřejmě „dopravní kolaps“.

Jan Soukup, DiS. – ředitel SO MS

Zahajovací koncert Moravskoslezské 
Sinfonietty 

V neděli 12. června mohli návštěvníci shlédnout v Řepištích 
zahajovací koncert nového symfonického orchestru, na kterém 
zazněla ve spolupráci s několika spojenými sbory řada filmových 
a klasických skladeb.

 

Moravskoslezská Sinfonietta vznikla na začátku letošního roku 
a jejími členy jsou převážně studenti a absolventi konzervatoří, žáci 
základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji a studenti 
Fakulty umění Ostravské univerzity.

„Hlavním podnětem pro vznik tohoto orchestru byla snaha 
vytvořit v kraji něco nového a dát možnost mladým muzikantům 
zahrát si v perspektivním symfonickém orchestru,“ uvedl zakladatel 
Moravskoslezské Sinfonietty Jan Soukup.

Během večera se na koncertu představilo přes 170 účinkují-
cích, kteří mimo jiné předvedli předehru a Habaneru z opery Car-
men od G. Bizeta (sólo Ivana Olejáková) nebo árii Měsíčku na nebi 
hlubokém od A. Dvořáka (sólo Veronika Holbová). 

Z filmových skladeb pak na koncertu zazněly melodie z Pána 
prstenů, Harryho Pottera nebo Letopisů Narnie. Právě v nich spolu 
s orchestrem vystoupil také sbor, který vznikl spojením řady pěvec-
kých sdružení z širokého okolí.

V závěru celého koncertu pak orchestr se sborem předvedl dvě 
úvodní části Carminy Burany skladatele Carla Orffa. Tato monu-
mentální skladba, ve které na pódiu vystupovalo všech 170 hudeb-
níků a zpěváků byla velkolepým závěrem prvního koncertu tohoto 
mladého uskupení.

„Doufám, že se orchestr bude nadále úspěšně rozvíjet a v příš-
tím roce vyjede na své první zahraniční turné po Francii,“ uvedl 
na závěr Jan Soukup.

Tomáš Majliš

Vážení občané obce Řepiště,
rád bych Vás oslovil ohledně sponzorských darů, jež by našemu 

tělesu velmi pomohly. Mohli bychom tak například nakoupit tympá-
ny, jež jsou pro činnost MS velmi důležité. Jménem celého orchestru 
děkuji za jakoukoliv pomoc.

S pozdravem
Jan Soukup, DiS.

jednatel / ředitel MS,
tel.: +420 736 203 645

ms.sinfonietta@seznam.cz, www.sinfonietta.cz
č.ú.  2500125052/2010,  Fio Banka

Mladí hasiči
Závěr školního roku  byl pro nás 

velmi úspěšný a že se nám celoroč-
ní příprava vyplatila potvrzuje to , že 
jsme se  v okresním kole hry Plamen 
2010/2011 z 31 družstev umístili 
na výborném  4.místě.

Tímto zveme všechny děti  z Ře-
pišť na schůzky mladých hasičů. 

Mladí hasiči se budou postupně seznamovat s hasičskou 
technikou a základy zdravovědy, dodržování zásad požární bez-
pečnosti, vázat uzly, hrát různé hry a udržovat kondičku.

 Mohou se přihlásit děti od 6 do 14 let. První schůzka pro  nové 
členy se bude konat v pátek 16.září 2011 od 17:00 do 18:30 hod. 
v hasičské zbrojnici.

Případné dotazy u vedoucí mladých hasičů Pavly 
Polachové  tel: 725 036 747

Taneční kurzy pro děti základní školy
Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vaše děti celoroční taneční a pohybový kurz, 
ve kterém kromě pohybové a kondiční průpravy se budou děti učit 
základním společenským a moderním tancům. Čeká na ně směs 
různých tanečních žánrů – STREET DANCE, HIP HOP, FUNKY, 
z latinskoamerických tanců pak SAMBA, CHA – CHA, RUMBA, 
PASO – DOBLE, JIVE, LAMBADA, MAMBO a nebude chybět ani 
tolik oblíbená a populární SALSA.

Taneční a pohybový kurz bude probíhat
na ZŠ Řepiště každé pondělí pro žáky 1.- 5.tříd

od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Jedná se o kurz probíhající po celý školní rok, avšak platba 
kurzovného bude prováděna vždy na jedno školní pololetí ve výši 
690,- Kč.

Pokud máte zájem o náš taneční a pohybový kurz, tak pro-
sím vyplňte přihlášku na našich webových stránkách www.rytmik-
-krouzky.cz a to nejpozději do 15.9.2011.

První hodina začíná v pondělí 19.9.2011 v 15 hod. v tělo-
cvičně Řepiště.

ředitel Rytmiku s.r.o.
Vít Lindovský



Letní tábor v Řepištích
Naše komise s obecním úřadem uspořádala ve dnech 

od 25. 7. - 12. 8. letní tábor pro děti od 5 - 15let. Tábor probíhal 
v areálu tělocvičny a hřiště, na obědy děti docházely do jídel-
ny mateřské školy. Programy byly uzpůsobené dle počasí, které 
nám bohužel letos moc nepřálo, ale i přesto děti mohly zhlédnout 
hasičské auto s odborným předvedením jeho obsahu, mohly si 
na vlastní kůži zkusit stříkat z hadice, atd...

Myslím si, že nezapomenutelným zážitkem byl pro všechny 
příjezd policejního auta, které každého svezlo se sirénou a děti si 
mohly obléci neprůstřelné vesty, vzít si do ruky obušek a další vy-
bavení policie pod odborným vedením.V průběhu tábora děti hrály 
různé hry a na konci proběhla netradiční olympiáda s vyhodnoce-
ním.

Děti se vždy těšily na čtvrtek večer, kdy si opekly párky nebo 
jsme usmažili vaječinu, poté instruktoři uspořádali diskotéku s růz-
nými tanečními hrami.Večer si každý ustlal v tělocvičně ……pro 
některé to byla první noc bez rodičů.

Chtěla bych moc poděkovat hlavně paní místostarostce Jarce 
Bezecné za organizaci celého tábora,  zajištění jeho hladkého 
průběhu, všem instruktorům - Lucce, Tomovi, Míše, Barče, Nelce, 

Nikolce a Ondrovi za velmi zdařilý průběh celého tábora, 
na kterém se průběžně vystřídalo přes 100 dětí. Také bych ráda 
poděkovala obecnímu úřadu za finanční a materiální podporu, bez 
které by se tábor nemohl uskutečnit.

Prosíme rodiče, aby se v průběhu měsíce září zašli podívat 
do tělocvičny, zůstala tam po táboře od dětí spousta botů a ob-
lečení. 

Marie Bednářová

Prázdniny v Řepištích 2012
V příštím roce plánujeme tábor pro děti od 5 - 12 let, který 

se bude konat ve dnech 23.7 – 27.7. 2012,  30.7. – 3.8.2012 
a 6.8. – 10.8.2012.

Jaroslava Bezecná, DiS. – místostarostka

Pozvánka na koncert
2. výroční koncert smíšeného svatomichaelského sboru se 

uskuteční v sobotu 8.10.2011 v 17.00 hod. v kostele sv. archanděla 
Michaela v Řepištích. Jako host vystoupí smíšený pěvecký sbor Sla-
vík z Pacova (kraj Vysočina).

Další akce naší komise
Drakiáda - 23.10.2011 ve14 hodin na hřišti TJ Řepiště

Taneční pro dospělé 
5lekcí v tělocvičně v termínech 15.10., 29.10., 5.11., 19.11. 
a 3.12.

- první čtyři lekce po dvou hodi- 
 nách, poslední tříhodinová 18.00- 
 20.00 hod.   (3.12.    18.00 

 – 21.00 hod.)
- cena 1000,- Kč/pár
- přihlášky do 7.10.2011 na obec- 

 ním úřadě v Řepištích 
Za kulturní a sportovní komisi

Majka Bednářová

Nohejbalový turnaj
Dne 28.5.2011 uspořádal oddíl nohejbalu při  TJ Řepiště no-

hejbalový turnaj trojic. Díky deštivému počasí se turnaj odehrál 
v tělocvičně, kde se utkalo 7 družstev.

Výsledky turnaje :

1.Pustkovec   5. Frýdek-Místek  B

2. Sviadnov   6. Šenov  A

3. Frýdek-Místek  A  7. Šenov  B

4. Řepiště

5.ročník o pohár Medarda ve volejbale
 Již tradičně na začátku června se scházejí volejbalisté ze Slezské 

brány, aby si zahráli o putovní pohár a prožili den volejbalem. Letos se 
sešlo celkem 7 smíšených družstev.

Hrálo se tedy systémem každý s každým na 2hrané sety 
do 20bodů.

Jak to všechno dopadlo? Putovní pohár opět nezůstal u nás v Ře-
pištích, ale odvezlo si ho družstvo Paskova.

2. místo si vybojovalo družstvo Pivařů, třetí skončilo pozvané druž-
stvo z Lískovce, bramborovou medaili si zasloužilo družstvo Rumíků, 
5-tí byli Ležáci,6 - tí Řepáci, na 7. místě skončilo družstvo Řepiště.

Počasí nám přálo, občerstvení bylo pro účastníky dobře připra-
vené a obsluha byla velmi příjemná.

Nakonec byla připravená i diskotéka pod vedením Jarka, Mi-
lana a Rosti, která zakončila tento neobyčejný den.

Děkujeme kluci!

Naše komise taktéž spolupracovala s obecním úřadem 
na zdárném průběhu neobyčejné kulturní akce - na zahajova-
cím koncertu Moravskoslezské sinfonietty s účastí několika pě-
veckých sborů,včetně našeho sboru, který se konal 12. 6. 2011 
ve venkovním areálu sportovní haly v Řepištích.

V rámci folklorních slavností ve Frýdku-Místku naše komise 
pozvala dne 17. 6. 2011 ruský taneční soubor Sputnik a po jejich 
vystoupení nám zahrála a zazpívala cimbálová muzika Ondráš 
a tak jsme mohli prožít krásné páteční odpoledne. 

Marie Bednářová



Turnaj ve florbalu – 1. stupeň 
V pátek 15.4.2011 proběhl v tělocvičně ZŠ Paskov 2.ročník 

florbalového turnaje žáků 1.stupně, zařazený do sportovních 
soutěží škol regionu“Slezská brána“. V porovnání s premiérovým 
ročníkem došlo ke zvýšení počtu účastníků na 7 startujících škol. 
Tím se také změnil systém turnaje. Školy byly rozděleny do dvou 
skupin (4 a 3), z nichž dvě nejlepší družstva postoupila do semifi-
nále a následně vítězové do finále a poražené týmy ze semifinále 
se utkaly v zápase o bronz.

Úroveň turnaje byla velmi dobrá, bylo vidět, že družstva 
na svém herním projevu od loňska zapracovala. Úlohu favorita 
a zároveň obhájce vítězství potvrdila domácí ZŠ Paskov, která 
turnajem prošla bez zaváhání a ve finále porazila poměrem 3:1 
ZŠ nám. TGM Vratimov. Bronzové medaile si nakonec po dra-
matickém průběhu a úspěšně zvládnutém penaltovém rozstřelu 
odvezli žáci ZŠ Sedliště, kteří zdolali družstvo ZŠ Řepiště. 

Nejdůležitější ovšem bylo, že děti strávily příjemné dopo-
ledne, zasoutěžily si mezi sebou a odvezli si spoustu pěkných 
zážitků.

Mgr. Tomáš Mitura – hlavní organizátor
Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer 

Regionu Slezská brána

Turnaj ve vybíjené – 1. stupeň  
Ve čtvrtek 12. května 2011 pořádala Základní  škola ve Vác-

lavovicích v rámci sportovní olympiády mládeže regionu Slezská 
brána již 3. ročník turnaje ve vybíjené pro žáky 1.stupně základ-
ních škol. Své síly změřili žáci ze sedmi škol regionu. Podpořit 
družstva v jejich sportovním zápolení přišli také starostové obcí 
Vratimova,  Šenova,  Řepišť a Paskova, pan místostarosta Vác-
lavovic Pavel Tvardek a zástupci regionu Slezská brána - před-
seda pan Rostislav Kožušník a pan Miroslav Lysek.

Bylo odehráno 13 velmi napínavých utkání. V urputné bitvě 
o 1. místo obhájili nakonec své loňské prvenství žáci ZŠ z Šeno-
va, kteří porazili družstvo pořádající školy, jemuž nepomohlo ani 
mohutné povzbuzování spolužáků. Bronzové medaile vybojovalo 
družstvo ZŠ Paskov v utkání se ZŠ Vratimov - T.G.Masaryka. 
Na pátém místě se umístili žáci ZŠ Řepiště. Šesté a sedmé místo 
patří shodně školám Sedliště a Vratimov – Datyňská ul.

Družstva na prvních místech obdržela medaile a hodnotné 
ceny. Průběh celého sportovního dopoledne zachytil kamerou 
pan Petr Macura.  Věřme, že všichni odjížděli domů spokojeni 
a těší se již na další ročník turnaje.

Mgr. Táňa Rohlová – hlavní organizátor
Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer

Regionu Slezská brána

Lehkoatletické soutěže – 2. stupeň
V pátek 20.5. se konaly na stadionu ve Vratimově atletické zá-

vody v rámci Sportovní olympiády mládeže svazku obcí Regionu 
Slezská brána, organizátorem byla ZŠ Datyňská Vratimov.
Závodu se zúčastnilo 5 škol Regionu Slezské brány, v nichž je 
II.stupeň : ZŠ Datyňská, ZŠ Paskov, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, 
ZŠ TGM Vratimov (celkem asi 150 dětí).

Žáci 6.-9. ročníku soutěžili v 5 disciplínách : běhu na 60m / 100m, 
běhu na 800m / 1500m, skoku dalekém,  hodu kriketovým míčkem,  
štafetě 4x400m. Každý ročník zastupoval v individuální disciplíně 
1 chlapec a 1 dívka, kteří pak ještě mohli závodit ve štafetě. Umís-
tění od 1.-5. místa bylo ohodnoceno . 5b – 3b – 2b – 1b – 0b.

Sportovce přivítala při slavnostním nástupu starostka Vratimo-
va  JUDr. Dagmar Hrudová, závod pozorně sledovali starosta Ře-
pišť a zároveň předseda svazku obcí Regionu Slezská brána 

Rostislav Kožušník a starosta Paskova p. Petr Baďura, kteří na zá-
věr předali úspěšným atletům medaile.

Celé dopoledne byly vidět nádherné souboje.  Děti si i přes 
velké horko, které v tu dobu panovalo, překonávaly své osobní re-
kordy a již průběh závodu naznačoval, že se o vítězný pohár „po-
perou“ ZŠ Vratimov - Datyňská, ZŠ Paskov a ZŠ Šenov. Závěr byl  
velmi dramatický. Nejvíce 121 bodů získaly shodně  ZŠ Paskov 
a ZŠ Šenov a došlo proto ke sčítání 1. míst. Ta měly obě školy také 
shodná (12). Až po sečtení druhých míst se nakonec stala vítězem 
ZŠ Šenov. 

Na 3. místě se z této vyrovnané trojice s odstupem pouhých 
dvou bodů za 1. a 2. místem umístila ZŠ Vratimov - Datyňská  
(119b). 4. místo patřilo ZŠ TGM Vratimov (56b) a 5.místo ZŠ Sed-
liště (21b).

Mgr. Jana Biolková – hlavní organizátor
Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána

Turnaj v kopané – 2. stupeň   
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliš-

tě uspořádala 27. 5. 2011 fotbalovou olympiádu Regionu Slezská 
brána žáků 2. stupně. Fotbalového turnaje se zúčastnila družstva 
ze ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov – Datyňská, ZŠ Vratimov – Masarykovo 
nám.  a domácí ZŠ Sedliště. Měla se účastnit i ZŠ Paskov, ale bo-
hužel se na poslední chvíli odhlásila. Celý turnaj by se neuskutečnil 
bez podpory TJ Sokol Sedliště, který nám pronajal fotbalové hřiště, 
za což jim vřele děkujeme.

Hrací systém byl každý s každým, 1x20min., los stran. Úvodní  
zápas odehrála ZŠ Sedliště a ZŠ Vratimov – Datyňská (0:3);druhý 
ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov TGM (4:0); třetí ZŠ Vratimov TGM a ZŠ 
Sedliště (1:4); čtvrtý ZŠ Šenov a ZŠ Vratimov – Datyňská (0:1); 
pátý ZŠ Sedliště a ZŠ Šenov (1:2); šestý ZŠ Vratimov – Datyňská 
a ZŠ Vratimov TGM (6:1).

Výsledky týmů:  
 1. místo – ZŠ Vratimov – Datyňská – 9b
 2. místo – ZŠ Šenov – 6b
 3. místo – ZŠ Sedliště – 3b
 4. místo – ZŠ Vratimov TGM – 0b

Všichni hráči chtěli vyhrát, proto se u nich projevoval bojovný 
duch. Nikdo ze zúčastněných neodešel s prázdnou, všichni obdr-
želi malou sladkost, diplomy a na prvních třech místech poháry, 
medaile a věcné ceny pro družstvo školy. 

Byli vyhodnoceni i nejlepší střelci turnaje: 
 1. místo – Tříska – ZŠ Vratimov  - Datyňská (6 gólů)
 2. místo – Papřok – ZŠ Sedliště (4 góly)
 3. místo – Němec – ZŠ Šenov (3 góly)
 4. místo – Mazoch – ZŠ Vratimov (2 góly)
Všem hráčům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
škol.

Mgr. Martina Kantorová – hlavní organizátor
Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána

Z DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNAZ DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA



Vědomostní soutěž dětí – 1. a 2. stupeň 
Dne 29.4.2011 se od 9.00 v Kulturním domě ve Vratimově ko-

nal už druhý ročník vědomostní soutěže Křížem krážem Slezskou 
bránou pořádaný dobrovolným svazkem obcí Region Slezská brá-
na ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vratimov a s technickou 
podporou jeho Centra dětské komunikace. Tento rok se jí zúčastni-
lo asi 250 dětí, učitelů a seniorů z našeho regionu, aby ukázali, co 
všechno vědí o místních kulturních i přírodních památkách a zajíma-
vostech a o historii i současném dění ve svých obcích. Na otázky ve 
formě textu i video pohlednic odpovídali soutěžící ve třech kolech.

Osm tříčlenných týmů žáků místních základních škol se svý-
mi poradci – seniory opět bojovalo o hlavní cenu, kterou věnovalo 
Centrum dětské komunikace Domu dětí a mládeže Vratimov - vý-
let na Pražské quadrienále. Po velkém boji do Prahy pojedou děti 
ze Šenova a Václavovic.

Ani ostatní letos nepřišli zkrátka. Novinkou totiž byla soutěž

o nejlepší fanouškovský tým, díky níž pak někteří diváci přirovnávali 
atmosféru v sále k baníkovskému kotli. Její vítězové ze Sedlišť zís-
kali sladkou odměnu – dort ve tvaru loga Regionu Slezská brána. 

Soutěž moderoval pan Roman Pastorek, kterého děti znají na-
příklad z pořadu ČT Bludiště, a na závěr proběhla krátká prezenta-
ce Centra dětské komunikace, které je spolufinancováno z Evrop-
ského sociálního fondu – tj. jednoho z fondu Evropské Unie. 

Pan Rostislav Kožušník, předseda sdružení obcí Region Slez-
ská brána, se k letošnímu ročníku vyjádřil takto: „... nevím kde jinde 
a jak jinak by se daly prostředky Evropské unie pro děti lépe využít 
než jak tomu bylo na dnešní akci.. „.

Více informací a fotografie z průběhu soutěže najdete rovněž 
na www.ddmvratimov.cz. 

Michaela Bělohlavá – hlavní organizátor
Ing. Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána

Začátek školního roku
slavíme se slzou v oku.
Všichni jsme plni dojetí, 
jak vždy ty prázdniny uletí.

S podobnými pocity asi vstupovali žáci řepišťské základní školy 
do nového školního roku 2011/2012. Netušili, jaká překvapení je 
čekají. 

Došlo k personálním změnám: Třetí třídu učí paní učitelka Mgr. 
Petra Kornášová, ve školní družině nastoupila jako vychovatelka 
paní Bc. Zuzana Gojová Hajská, v jídelně vaří paní kuchařka Lucie 
Skotnicová. Na konci září odejde do důchodu paní školnice Milena 
Šodková, které za její obětavou práci všichni děkujeme.

V budově přibylo jedno oddělení mateřské školy a nová učeb-
na. Ve třídách byla nainstalována další výpočetní technika díky za-
pojení školy do projektu EU Peníze školám.

A protože není jenom učení v lavicích, čekají žáky různé spor-
tovní i společenské akce. Například Ďábelská zábava s Hopsalí-
nem v maskách čertů, Lyžování se sluníčkem na Bílé, velikonoční 
jarmark a dílny, výuka plavání, rozloučení s páťáky a samozřejmě 
školní výlety. Během roku budou děti navštěvovat Divadlo loutek 
v Ostravě, DDM Vratimov, KS ve Vratimově, knihovnu a další podle 
Aktuální nabídky. 

Přejeme žákům i rodičům hodně trpělivosti, radosti a úspěchů 
během celého školního roku 

Kolektiv pedagogů ZŠ

Okénko z naší mateřské školy
Po prázdninách kluci, holky,
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.

V letošním školním roce 2011/2011 máme v mateřské škole 
otevřeny tři třídy.

Třídy „Sluníčko“ a „Motýlek“ sídlí v mateřské škole a „Beruška“ 
ve škole základní, kde budeme výchovně vzdělávací práci přizpů-
sobovat tamnějším podmínkám. K dispozici máme pěknou zahradu 
a dvakrát týdně budeme navštěvovat tělocvičnu.

Pro děti celé mateřské školy připravujeme mnoho akcí:
- plavání, lyžování,
- návštěvu kulturních akcí, divadelních představení, koncertů   

ve spolupráci s našimi stálými partnery
- tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi
- tradiční oslavy Vánoc, Velikonoc, Dne matek, rozloučení  

 s předškoláky…
Nadále mohou děti, které nenavštěvují mateřskou školu chodit 

do klubu „Budulínek“, který bude probíhat odpoledne v MŠ. 
Rovněž je zajištěna logopedická péče ve spolupráci s klinickou 

logopedkou.

Filozofií našeho školního vzdělávacího programu je
Spokojené dítě = Šťastné dítě = Zdravé dítě

Proto se budeme snažit:
- poskytovat dětem ve vesnické mateřské škole dostatek kul-
turních i vzdělávacích akcí, sportovního vyžití, které přispějí 
k celkovému rozvoji jejich osobnosti

- podporovat individuální rozvoj dětí
- doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat 
zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a při-
měřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
- obohacovat denní program dětí a poskytovat odbornou 
péči
- zajišťovat stávající oblíbené aktivity a hledat nové způsoby 
zkvalitňování našich služeb
- snažit se, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, pří-
jemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů 
do života i vzdělání
- nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem nejen 
s pomocí obrázků a vysvětlováním, ale hlavně praktickou 
činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý 
v něčem vyniknout
-  vytvářet prostředí pohody, tolerance a vzájemné důvěry
- podporovat pohybové aktivity a zdravý životní styl
- v této přetechnizované a médii ovládané době děti naučit 
se radovat z obyčejných dětských zážitků, a aby samy obje-
vovaly a tvořily estetické prostředí a obohacovaly svůj život 
novými prožitky
- otevírat nadále naši mateřskou školu veřejnosti pořádáním 
společných akcí.

Mateřská škola je „druhým“ domovem dětí. Chtěli bychom, aby 
všechny činnosti, které pro děti připravujeme, byly velkým příno-
sem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený 
ve školce rády vzpomínaly, a aby jednou, až samy budou dospělý-
mi lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému 
okolí, neboť to je v naší současné době třeba.  

Jana Nožičková



Narodili se:
Červen – Tomáš Chovančík, Matěj Kusák
Červenec – Patrik Šindel, Filip Navrátil

     

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Duben – Šturmová Květoslava 
Červen – Jaroslav Leher
Červenec – Marie Přikrylová, Jiřina Sládečková,

    Ing. Vlastibor Konečný
Srpen – Jodlovský Petr, Dana Onderková

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
Mírová 178, 739 31 Řepiště, budova OÚ

www.knihovna-repiste.cz

Vás zve na tyto připravované akce:

Výstava:

„Rozvoj obce Řepiště na historických
leteckých snímcích“

Potrvá od 6. září do 14. října 2011, 
možno shlédnout v půjčovní době knihovny

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

Připravovaná výstava:

„CESTOU...“
plastiky, obrazy Jarmily Janečkové. Potrvá od 18. října

do 22. listopadu 2011

Připravovaná beseda v listopadu:

„Karin Pavlosková – O Tichomoří“

TÝDEN KNIHOVEN  3. - 9. října 2011

 

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 15. ročník celostátní 
akce Týden knihoven. 

Letošní motto zní 15. kraj České republiky – kraj knihoven. 
V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, 

chceme však v knihovnách přivítat i ostatní veřejnost. Myslíme 
na všechny a pro každého připravíme zajímavý program. 

Cílem je podpora knih a čtenářství a nabídka atraktivního využití 
volného času.

PROGRAM V MK ŘEPIŠTĚ
4. října - beseda pro MŠ od 9:00 hod.

Knihovna dále nabízí: přihlášení do knihovny pro nové čtenáře 
do konce roku 2011 ZDARMA.

V tomto týdnu se promíjejí všechny upomínky - amnestie čtenářů.
Internet zdarma, ON-LINE katalog, výstava, prodej vyřazených 

knih za 2 Kč / ks.

Jste všichni srdečně zváni.

SOBOTA PLNÁ POHYBU
Vážené paní, slečny bez rozdílu věku, dovoluji si Vás pozvat                                                                                                                      

na  sobotu plnou cvičení a  zdravé výživy.
Sobota 24.9.2011 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Prezence - 8.00-9.00 
Registrační poplatek - 150,-Kč (v ceně je nájem tělocvičny, popla-

tek lektorům..)
Tělocvična v Řepištích - obuv vhodnou do tělocvičny, karimatku, 

pitný režim
Program - aerobik, strečink, kalanetika,

zumba, zdravá výživa, kosmetika, masáže
kadeřnice, doprovodný program ……

možnost nákupu pitného režimu
v recepci tělocvičny.

Těší se Hanka Mindeková …….
CVIČENÍ    CVIČENÍ     CVIČENÍ

OPĚT ZAČÍNÁME CVIČIT!!!!!
Krásná tělocvična v Řepištích

Od 5.9.2011-pondělí  18.00-19.00 hod
Středa 19.00-20.00 hod

Aerobik strečink kalanetika pilates
S sebou-karimatku, boty do tělocvičny  

Těší se Hanka a TJ Řepiště

Pozvání na Cykloakci
Veřejná turistická akce pro rodiny s dětmi, ale i všechny ostatní 

Máš kolo? Troufáš si ujet 20 - 30 kilometrů? Už jsi byl na Bezručo-
vě vyhlídce v Sedlištích?

Klub českých turistů Horní Datyně pořádá
25. ročník cykloturistické jízdy

„RADEGAST 2011“
Memoriál Lumíra Kaloče

V sobotu 17. září 2011 jedeme na klasickou
cyklistickou trasu.

Zveme členy Klubu českých turistů, Tělovýchovných 
jednot, turisty a širokou veřejnost, dospělé, mládež, děti 

s rodiči, seniory – příznivce jízdy na kole …

P r o g r a m – společná trasa:
8. 30  Sraz: Kulturní dům Horní Datyně a před Měst- 

  ským úřadem ve Vratimově
9. 00  start z obou míst
9. 15  spojení skupin u restaurace Koliba, Vratimov   

  - Horní Datyně
Dále trasa: 
Horní Datyně (Vratimov), Vratimovské Zadky, Řepiště – Kouty, 

Sedliště –dolina, Hájek – kaple, Sedliště – Bezručova vyhlídka, 
areál s hospůdkou – CÍL do 12 hod.

Vlastní start lze také od obecních úřadů všech měst a obcí 
– Sdružení Slezská brána: Vratimov, Šenov, Paskov. Řepiště, Ža-
beň, Václavovice, Kaňovice, Sedliště

Zpáteční trasa dle volby účastníků – k domovu
Délka spol. trasy 15 km. Vedoucí trasy: Otakar, Zdeňka Gro-

bařovi, Vlastík Kusák
Po celé společné trase - za cyklisty závěrečné doprovodné 

vozidlo
Startovné:  děti, studenti, důchodci zdarma, ostatní 10.- Kč  

  v cíli. 
Suvenýr:  Pamětní list KČT - Cyklojízdy Radegast. Razít- 

  ko akce k dispozici
Občerstvení: Sedliště: hospůdka na Bezručově vyhlídce,  

  nebo restaurace Lašská jizba
Účastníci jsou povinni dodržovat dopravní předpisy, děti v do-

provodu rodičů
Vedoucí akce, informace: Jan Sládek - 776 126 091, Otakar 

Grobař – 732 161 464, Vlastík Kusák – 724 122 356



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

Truhlářství Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru.

Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

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
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N A Š I  J U B I L A N T I
ČERVENEC  
Kaločová Věra
Baláčová Vilemína
Šťastná Anna
Klimánková Marta
Šolc Libor
Musálková Helena
Špetík Jan
Kuchař Bohumil
Musálková Štěpánka
Jiříková Marta
Filípek Jindřich
Mokroš Zdeněk
Kuchařová Libuše
Holman Oldřich
Adámková Ilona

ZÁŘÍ  
Slívová Jana
Margecínová Oldřiška
Hruška Jaromír
Kubalová Marie
Schönwälder Jan
Kobertová Jarmila
Bučková Mária
Pavloková Šárka
Lechová Pavla
Morbicer Karel

Hrabcová Jarmila
Zachariová Ludmila
Vengřin Ladislav
Čelinský Stanislav
Zárubová Zdeňka
Musálek Václav
Chovančík Vladimír
Pospíšilová Růžena
Pokorný Karel

Blahopřejeme

SRPEN  
Musálková Blanka
Záruba Karel
Adamusová Božena
Polachová Drahomíra
Venglářová Zdeňka
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KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE

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 plošek nohou

Na setkání s vámi 
se těší vaše kadeřnice 

Marcela Foldynová

tel.: 603 531 785

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

Obchodní zastoupení
Raiffeisen stavební spořitelny a.s.

Josef Kukučka Úvozová 55, Řepiště
Tel: 605 261 223
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Investiční
poradenství

Ing. Radim Tisoň

• Investování do podílových fondů a mezinárodních developerských projektů.  • Hypotéka bez navýšení!!! Mož-nosti vysokého zhodnocení.  • Mimořádné a exkluzivní mož-nosti investování.   • Spoření s přímým přístupem na kapitálové trhy.  • Odkup kapitálových a investič-ních životních pojištění.
Penzijní, stavební či podobné 

produkty 
Vám peníze nezhodnotí.

602 205 787,
radim.tison@seznam.cz, 

Vinohradská 296, Řepiště
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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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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 klien-
tovi „NIC“ nestane !!

- Možno pojistit na smlouvě 1 až 8 osob (dítě, 
dospělý, senior)

- Sleva až 35% z poj. každé pojištěné oso-
by !

- Sleva až 40 % z pojistné smlouvy za počet 
pojištěných osob

- Výplata dvojnásobného plnění v případě 
smrti úrazem v důsledku autonehody!

- Výplata dvojnásobku poj. částky denního 
odškodného za hospitalizaci po úraze

- Výplata pětinásobku poj. částky trvalých 
následků při 100% stupni invalidity

- „Nulová“ přirážka i pro registrované spor-
tovce

-  DENNÍ odškodné 50 – 500 Kč za KAŽDÝ 
den léčení – není nutná „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
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NEPODCEŇUJTE RIZIKA
Nepodceňujte rizika 
stále častějších živel-
ních pohrom a chraň-
te svůj majetek před 
jejími dopady. Allianz 

pojišťovna a.s. nabízí pojištění nemovitosti i do-
mácnosti na velmi vysoké úrovni, včetně asis-
tenční služby v případě pojistné události. 

Bližší informace k  
•  pojištěni nemovitosti domácnosti a odpověd-
nosti
•  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



www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, 

Ostrava – Nová Bělá, 
Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: 

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

732 650 203

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA 
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč

GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999,- Kč  
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizova-
ná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná 

pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařo-
vaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo 
svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na sorti-

ment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. 
Široký výběr okrasných dřevin.

Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.
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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 
PRŮMĚR 5,7 % ZHODNOCENÍ !!!
Jedna z největších světových pojišťoven, která 
působí na našem území od r.1832…
- Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna 
kapitálově
nejsilnější poj. v Evropě, koupila většinu akcií 
v ČESKÉ POJ. !!
- Možnost uzavření stav. Spoř. u RAIFFEISEN 
stav. spořitelny!

Občanská poradna ve Frýdku – Místku
Farní 6, 738 01 Frýdek - Místek
Tel.: 558 439 823
Mobil: 773 173 604
E-mail: obcanskaporadna@cnnfm.cz

Občanská poradna ve Frýdku – Místku jako jedna ze sociál-
ních služeb Centra nové naděje http://www.cnnfm.cz/ posky-
tuje v rámci odborného sociálního poradenství bezplatně rady, 
informace a další pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé 
sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá prá-
va a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit 
své potřeby a hájit oprávněné zájmy. 

Konkrétní pomoc Občanské poradny spočívá v:
• telefonické, osobní konzultaci, e-mailové a dopisové komu-
nikaci, 
• poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, 
• zprostředkování dalších potřebných služeb a kontaktů, 
• pomoc při vypracování písemných žádostí a podání.

Návštěvní doba:
Pondělí            8:00 – 12:00
Úterý              pro objednané
Středa             8:00 – 17:00
Čtvrtek          pro objednané
Pátek                8:00 – 12:00

Občanská poradna ve Frýdku – Místku je členem
Asociace občanských poraden

více informací na http://www.obcanskeporadny.cz/
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