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Vážení občané,
rád bych využil této příležitosti a jménem 

Zastupitelstva obce Řepiště, vedení obce a za-
městnanců obecního úřadu vám a vašim rodi-
nám popřál v předvánočním obecním zpravoda-
ji pokojné a požehnané prožití Vánoc a hodně 
zdraví do nového roku 2012. Bilancování roku 
letošního si necháme do příštího zpravodaje, 
protože adventní doba slouží především k du-
chovní přípravě na Vánoce. Přesto bych rád 
na závěr roku poděkoval všem, kteří se podílejí 
svou prací na společném rozvoji obce a kteří pří-
jemně stmelují společné soužití nás všech. Jsou 
to právě vesnická pospolitost, vnitřní potřeba 
lidí trávit společně volný čas, uchovávat tradiční 
hodnoty života na venkově a ochota a chuť k to-
muto přispět dle vlastních možností svým dílem, 
které mimo další hodnoty odlišují život obyvatel 
vesnice od života ve městě. A jsem rád, že si to 
uvědomujeme, o čemž svědčí mnoho různých 
společných akcí a rozvoj spolkových aktivit 
v naší obci v posledních letech.

Jako poděkování a jako malý dárek k Váno-
cům přijměte společný regionální kalendář Re-
gionu Slezská brána, který je vložen do zpra-
vodaje.

Rostislav Kožušník – starosta 



Řepiště dle geometrického plánu č. 339-164/95 ověřeného dne 
26.9.1995 pod chodníkem na ul. Mírová od vlastníka paní Da-
nuše Peřinové, bytem Slezská 94, Řepiště, do majetku obce 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do ka-
tastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.

166. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemků 
dílu c odděleného z parc.č. 289/1 zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 1 m2 a dílu b odděleného z parc.č. 290 zahrada 
o výměře 4 m2, oba k.ú. a obec Řepiště dle geometrického 
plánu č. 339-164/95 ověřeného dne 26.9.1995 pod chodníkem 
na ul. Mírová od vlastníků pana Ing. Luďka Konečného, bytem 
Nováčkova 12/744, Ostrava, a paní Zdeňky Kyselové, bytem 
Br. Musálků 196, Řepiště, do majetku obce vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy.

167. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemku dílu 
d odděleného z parc.č. 287 zahrada o výměře 4 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č. 339-164/95 ověřeného dne 
26.9.1995 pod chodníkem na ul. Mírová od vlastníků pana Jiřího 
Kaloče a paní Věry Kaločové, oba bytem Mírová 157, Řepiště, 
do majetku obce vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.

168. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemků dílu 
g odděleného z parc.č. 281 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
9 m2 a dílu f odděleného z parc.č. 282 zahrada o výměře 5 m2, 
oba k.ú. a obec Řepiště dle geometrického plánu č. 339-164/95 
ověřeného dne 26.9.1995 pod chodníkem na ul. Mírová od vlast-
níka pana Jaroslava Musálka, bytem Br. Musálků 255, Řepiště, 
do majetku obce vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.

169. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemku dílu 
e odděleného z parc.č. 285/1 zahrada o výměře 6 m2 k.ú. a obec 
Řepiště dle geometrického plánu č. 339-164/95 ověřeného dne 
26.9.1995 pod chodníkem na ul. Mírová od vlastníků pana Petra 
Bielčíka, bytem Mírová 132, Řepiště, a paní Ivany Vysloužilové, 
bytem Slezská 187, Řepiště, do majetku obce vč. úhrady nákla-
dů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí 
na základě darovací smlouvy.

170. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemku dílu hod-
děleného z parc.č. 273/1 zahrada o výměře 25 m2 k.ú. a obec Řepiš-
tě dle geometrického plánu č. 339-164/95 ověřeného dne 26.9.1995 
pod chodníkem na ul. Mírová od vlastníků pana Martina Hobzy 
a paní Kateřiny Hobzové, oba bytem Vinohradská 138, Řepiště, 
do majetku obce vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy.

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

172. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o realizaci 
projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviad-
nov“ vč. realizace úseku na k.ú. Řepiště.

173. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí půjčky svazku 
obcí Regionu Slezská brána na spolufinancování a předfinan-
cování nákladů projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov“ v souladu se Smlouvou o partnerství ve výši 
500.000,- Kč s termínem převodu do 20.1.2012 na základě 

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Řepiště 
konaného dne 21.9.2011 v Osvětovém domě 
v Řepištích 

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

157. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 6. za-
sedání:

  1. Zahájení,
  2. Kontrola usnesení,
  3. Zpráva finančního výboru,
  4. Hospodaření obce k 31.8.2011,
  5. Rozhodnutí rady obce,
  6. Zvýšení nájemného v obecních bytech,
  7. Převody pozemků pod chodníkem ulice Mírová,
  8. Region Slezská brána,
  9. Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
  10. Různé,
  11. Rozpočtové opatření č. 3/2011,
  12. Závěr.
158. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontro-

le plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne  
22.6.2011.

159. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o organizaci 
školního roku 2011/2012 ředitelky příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a Mateřská škola Řepiště.

160. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z finančního 
výboru ze 14.9.2011.

161. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o hospoda-
ření obce k 31.8.2011:

  celkové příjmy:    19.569.892,25 Kč,
  celkové výdaje:     8.761.242,37 Kč,
  saldo (přebytek):   10.808.649,88 Kč.
162. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady 

obce R025/2011 – R041/2011 v období červen 2011 – září 2011.
163. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení nájemného 

v obecních bytech následovně:
 - u bytů nových a rekonstruovaných ze současných 

51,40 Kč/m2/měs. na 60,- Kč/m2/měs. od 1.1.2012
 -  u nerekonstruovaného bytu v č.p. 289 zůstane od 1.1.2012 

současných 51,40 Kč/m2/měs., od 1.1.2013 se zvýší nájemné na 
60,- Kč/m2/měs.,

 - u ostatních bytů ze současných 28,- Kč/m2/měs. na 45,- Kč 
Kč/m2/měs. od 1.1.2012 a následně na 60,- Kč/m2/měs. 
od 1.1.2013,

 Po provedené rekonstrukci bytu se nájemné automaticky zvýší 
na 60,- Kč/m2/měs. Nájemné se může na základě rozhodnutí 
obce každý rok zvyšovat o inflaci.

164. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit zpracování 
projektové dokumentace, vyčíslení nákladů a časový plán po-
stupné rekonstrukce bytů v průběhu 4 let s realizací od r. 2012.

165. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru pozemku dílu 
a odděleného z parc.č. 294 zahrada o výměře 6 m2 k.ú. a obec 

ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  



k.ú. a obec Řepiště, dle zveřejněného záměru č.j R040/2011 
ze dne 5. 9. 2011 společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. jako pro-
vozní místnost pro dopravce za roční nájemné 700,- Kč a platby 
energií na dobu neurčitou na základě Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor,

180. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo nepořizovat změnu Územní-
ho plánu Řepiště na základě podaných žádosti vlastníků pozemků:

 - parc.č. 1463/21 k.ú. Řepiště podaných dne 12.1.2011 
a opakovaně 18.7.2011,

 - parc.č. PK 120, PK 119/2 a PK 128/1 podané dne 4.3.2011.
181. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzdání se věcného prá-

va, a to předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
vymezeného na základě listiny „Opatření obecné povahy, kte-
rým se vydává územní plán nebo regulač. plán, Magistrát města 
Frýdku-Místku č.j. 366/2010 ze dne 26.07.2010, k pozemkům 
oddělených geometrickým plánem č. 919-24/2011 ověřeným 
dne 7.6.2011:

 - parc.č. 172/9  orná půda o výměře 261 m2 k.ú. a obec Řepiště,
 - parc.č. 172/10  orná půda o výměře 3413 m2 k.ú. a obec Řepiště,
 - parc.č. 172/11  orná půda o výměře 110 m2 k.ú. a obec Řepiště,
 - parc.č. 172/12  orná půda o výměře 300 m2 k.ú. a obec Řepiště.
182. Zastupitelstvo obce Řepiště podporuje jednoznačně návrh zákona 

o rozpočtovém určení daní předložený Ministerstvem financí ČR.
183. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce po schválení 

ve finančním výboru provést uložení volných finančních prostřed-
ků obce ve výši 30 mil. Kč na termínovaných vkladech peněžních 
ústavů maximálně na 2 roky.

184. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o opravách 
místních komunikací v r. 2011.

185. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatře-
ní číslo 3/2011 dle přílohy - snížení příjmů a výdajů rozpočtu 
o 4.122.000,- Kč se snížením rozpočtové rezervy o 4.269.000,- 
Kč, které upravuje schválený rozpočet následovně:

  Příjmy celkem     27.315.000,- Kč,
  Výdaje celkem  27.315.000,- Kč.
186. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 7. za-

sedání zastupitelstva dne 14.12.2011 v 17.00 hod.

Smlouvy o půjčce na dobu do 31.12.2013, a pověřuje starostu za-
pracovat půjčku do návrhu rozpočtu obce Řepiště na rok 2012.

174. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Římskokatolic-
ké farnosti Vratimov na realizaci 3. impregnačního nátěru již-
ní strany kostela sv. Archanděla Michaela v Řepištích ve výši 
12.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Obce Řepiště č. D13/2011.

175. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Tělovýchovné jed-
notě Řepiště na činnost dětského oddílu sportovní gymnastiky 
ve výši 4.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z roz-
počtu Obce Řepiště č. D14/2011.

176. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemků parc. 
č. 1460/5 ostatní plocha o výměře 408 m2 a parc.č. 1463/9 orná 
půda o výměře 683 m2, oba k.ú. a obec Řepiště pod místními 
komunikacemi ul. Důlky a ul. Zemědělská od vlastníka pana 
Zdeňka Pavelky, bytem Lidická 289/20, 746 01 Opava, za cenu 
70,- Kč/m2, tj. celkem 76.370,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 
kupní smlouvy.

177. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje úhradu prokazatelné ztrá-
ty za r. 2011 ve výši předběžného odborného odhadu v částce 
757.764,- Kč na základě Dodatku č. 4 Ke smlouvě o závazku ve-
řejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní 
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní dopravní 
obslužnosti uzavřené dne 18.3.2009 s dopravcem Dopravním 
podnikem Ostrava a.s. a s Koordinátorem ODIS s.r.o..

178. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem nemovitého ma-
jetku nebytových prostor v budově autobusové čekárny – míst-
nost a WC o celkové výměře 6,6 m2, která stojí na parc. č. 71/4 
k.ú. a obec Řepiště, dle zveřejněného záměru č.j R040/2011 
ze dne 5. 9. 2011 společnosti  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
jako provozní místnost pro dopravce za roční nájemné 1400,- Kč 
a platby energií na dobu neurčitou na základě Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor,

179. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem nemovitého ma-
jetku nebytových prostor v budově autobusové čekárny – míst-
nost a WC o celkové výměře 6,6 m2, která stojí na parc. č. 71/4 
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Udržovací nátěry místních komunikací

V srpnu – září 2011 provedl vítěz výběrového řízení společ-
nost Lesostavby F-M, a.s. (nejnižší nabídková cena)  asfaltové 
udržovací nátěry na vybraných 7 místních komunikacích v obci 
Řepiště, které mají povrch z penetračního makadamu. U tohoto 
povrchu je potřeba po cca 5-7 letech provést obnovení uzavíra-
cích asfaltových nátěrů. Jednalo se o vyspravení stávajících vý-
tluků a nerovností na komunikacích, odstranění nánosu z krajnic, 
provedení očištění komunikací, provedení spojovacího živičného 
postřiku z asfaltu a následné provedení uzavíracího živičného 
nátěru silničním asfaltem v jedné či ve dvou vrstvách. Oprave-
ny byly následující místní komunikace: Selská (od O. Stibora po 
Pěstitelskou pálenici), Úvozová, Pisárky, Jezdecká, Na Zadkách, 
Lesní a Rakovecká (od hospody k lesu). Celková výměra komu-
nikací byla cca 9 tis. m2 a celková cena za provedené dílo byla 
922 tis. Kč vč. DPH (rozpočtová cena byla 1,1 mil. Kč).

Rostislav Kožušník, starosta

Výměna obrub na chodníku na ul. Mírová
V červnu – červenci 2011 byla před plánovanou celoplošnou 

opravou silnice II/477 provedena oprava chodníkového obrubníku 
podél ul. Mírová. Oprava spočívala ve výměně stávajících betono-
vých obrub za nové v délce chodníku cca 550 bm a dodávky a mon-
táže přídlažby z jedné řady žulových kostek. Opravu provedla spo-
lečnost TS a.s. F-M, která předložila nejnižší nabídkovou cenu, a to 
za cenu 543 tis. Kč vč. DPH (projekční cena 850 tis. Kč vč. DPH).

Rostislav Kožušník, starosta

Oprava výjezdů ul. Vinohradská a Slezská
V rámci realizace celoplošné opravy byl položen nový asfal-

tový koberec na výjezdech ul. Vinohradská a Slezská na hlavní 
silnici. Opravu provedla společnost TS F-M a.s. za celkovou cenu 
75 tis. vč. DPH.

Rostislav Kožušník, starosta



Než začnu psát o práci sociální komise, musím v první 

řadě moc poděkovat členkám - paní Nespěšné Alici, Zárubové 

Pavle, Najmanové Martě, Čtveráčkové Lydii, Vojtkové Zdence, 

Slonkové Anně a také Holkové Anně. V průběhu celého roku na-

vštívily 40 občanů – jubilantů, na jaře a na podzim zorganizovaly 

sbírku pro charitu Broumov. Podílely se na přípravě a slavnostním 

průběhu vítání občánků. Na listopadovém setkání doporučily za-

stupitelstvu obce ke schválení příspěvky pro rodiny s více dětmi 

a sociálně potřebné a slevu na poplatku za svoz komunálního od-

padu pro občany samostatně žijící v domácnosti a starší 75 let. Za 

jejich celoroční práci ještě jednou děkuji a za sociální komisi přeji 

našim spoluobčanům pohodové prožití svátků vánočních a do no-

vého roku pevné zdraví.

Jaroslava Bezecná, místostarostka

Oznámení o změně ceny vodného
a stočného od 1.1.2012

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vod-
ného a stočného s účinnosti od 1. ledna 2012 takto:

   Cena v Kč/m3

Voda pitná (vodné)  30,61 Kč/m3    34,90 Kč

     (bez DPH) (vč. 14% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prv-
ním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě 
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odbě-
ratelem a dodavatelem.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Rekonstrukce a prodloužení ul. Na Hůře
Na základě dohody mezi stavebníky nových rodinných domů 

a obcí Řepiště o společném financování rekonstrukce ul. Na Hůře 
byla provedena úprava této komunikace spočívající v jejím pro-
dloužení, vykufrování, návozu struskového kameniva a provede-
ní odvodnění. Jednalo se cca o 135 bm komunikace o šíři 3,5 m. 
V příštím roce bude po dokončení výstavby nových rodinných domů 
provedeno dokončení rekonstrukce spočívající v návozu asfalto-
vého recyklátu až od ul. Zemědělská. Odhadované náklady jsou 
cca 200 tis. Kč vč. DPH, stavebníci se podílejí 50%, obec zbylými 
50%. V letošním roce bylo proinvestováno cca 160 tis. Kč vč. DPH.

Rostislav Kožušník, starosta

Konec podávání žádostí o občanský průkaz 
ve Vratimově

S účinností od 1.1.2012 dochází ke změně zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 
Od tohoto data budou obce s rozšířenou působností vydávat nové 
typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontakt-
ním elektronickým čipem. Tato změna se občanů dotkne hlavně 
v tom, že již nebude možné žádost o nový občanský průkaz podat 
na Městském úřadu Vratimov a rovněž nebude možné ani násled-
né jeho vyzvednutí.

Žádosti o vydání nového občanského průkazu budou přijímá-
ny na Městském úřadu Vratimov jen do 30. listopadu 2011.

V období 1. -14.12.2011 z důvodu technické odstávky budou 
žádosti vyřizovány pouze na příslušných obcích s rozšířenou pů-
sobností. Pro Řepiště je to Magistrát města Frýdku – Místku, Pa-
lackého 115, Frýdek – Místek. Od 2.1.2012 se již žadatel může 
obrátit na jakoukoliv obec s rozšířenou působností.

Informace pro občany o převedení agendy dávek hmot-
né nouze a agendy příspěvků pro zdravotně postižené ob-
čany z Magistrátu města  Frýdek-Místek na Úřad práce ČR

Od 1. ledna 2012 se mění a sjednocuje sociální dávkový sys-
tém  České republiky.  Administrace dávek  a rozhodování o dáv-
kách bude prováděno jediným správním orgánem - Úřadem prá-
ce ČR, prostřednictvím příslušných kontaktních pracovišť  úřadu. 
V souvislosti s uvedenou změnou se agenda dávek hmotné nouze 

a příspěvků pro zdravotně postižené občany převádí z Magistrá-
tu města Frýdek-Místek na Úřad práce ČR – krajskou pobočku 
v Ostravě. 

Od 1.1.2012 je příslušné pro podávání a vyřizování žá-
dostí o dávky hmotné nouze a příspěvků pro občany se 
zdravotním postižením (tj. příspěvek na péči, příspěvek 
na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky) Kontaktní pra-
coviště ve Frýdku-Místku,

  Na Poříčí 3510,
  738 01 Frýdek-Místek,
  tel. 950 113 111.

Jedná se o pracoviště pro správní obvod obcí:  Baška, 
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní 
Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Hor-
ní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, 
Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pas-
kov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšo-
vice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní 
Lhoty, Žabeň, Žermanice. 

Řízení o žádostech, o kterých nebylo do 31.12.2011 Magist-
rátem města rozhodnuto,  budou rovněž  převedena a dokončena 
v působnosti úřadu práce. 

Úřední hodiny na Kontaktním pracovišti ve Frýdku-Míst-
ku, Na Poříčí 3510, jsou stanoveny v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 13 hodin, v pátek 
od 8 do 13 hodin pro podání žádostí.

E-mailové adresy od občanů
Občané, kteří by se rádi co nejdříve dozvídali nejnovější infor-

mace z naší obce, ať nám na adresu repiste@applet.cz zašlou 
svou e-mailovou adresu se jménem a bydlištěm. Na Vaše e-mailové 
adresy Vám budeme od začátku roku 2012 přeposílat novinky z Řepišť.

Jaroslava Bezecná, místostarostka

Úřední hodiny OÚ Řepiště
Ve dnech 23.12. a 30.12. bude obecní úřad otevřen v době 

od 7.30 – 12.00 hodin.



Ještě pár slov ke Krmáši 
„V Řepišťach o krmašu, roby kolače peču!“ Tak tomu bylo 

a v mnoha rodinách tomu tak je i dnes. Ale co to vlastně ten kr-
máš je? Když se zeptáte většiny občanů, pak vám nebudou umět 
odpovědět. Už to slovo „krmáš“, to nezní ani česky, že? Ale když 
se zeptáte, coto jsou hody, posvícení nebo pouť, pak jakési, i když 
zkreslené povědomí tady bude. Většinou se vám dostane odpově-
di, že je to nějaký obecní svátek, spojený s kostelem, kdy se jí, pije, 
pečou se koláče a husy, přijedou kolotoče, na návsi stojí stánky 
s cukrovinkami, medovinou, lidovými výrobky, zkrátka je tady vese-
lo. Ale krmáš? Tak tedy trocha osvěty. 

Hody, posvícení a krmáš jedno jsou. Je to výroční svátek po-
svěcení kostela, tedy česky posvícení, nebo německy „Kirmes“ 
od slovního spojení Kirch a Messe, což znamená církevní jarmark, 
církevní slavnost. Jedná se tedy o pojmenování téhož, na Moravě 
jsou to „hody“, v Čechách „posvícení“, na Vysočině a německy mlu-
vících zemích je to „Kirmes“, ale ve Slezsku, kde se od nepaměti 
hovořilo specifickým jazykem, který byl směsicí češtiny, polštiny 
a němčiny se tento svátek nazývá „krmáš“. Vždy se ovšem jed-
ná o celoobecní slavnost, protože od historických dob byla obec 
a místní kostel jedno a totéž.  A ještě abychom krmáš nezaměňo-
vali s poutí, přikládám krátké objasnění tohoto pojmu. Pouť, pokud 
máme na mysli vesnický svátek, pak ten se váže ke svátku patrona 
kostela, jemuž je místní chrám zasvěcen. A tyto svátky připadají 
v obcích obvykle na jiné termíny. Jak tomu je v případě naší obce? 
V Řepištích máme chrám svatého Michaela, jehož svátek připadá 
na 29. září, tedy pouť by měla připadat na nejbližší neděli k tomuto 
termínu, ale výroční den posvěcení tohoto kostela připadá na dru-
hou neděli v záři, to je tedy ten krmáš! Jestliže máme věřit kroni-
kám, pak se první svěcení událo v roce 1485, pak letošní krmáš byl 
již pětistý dvacátý šestý! Tímto se chci všem omluvit, coby autor 
plakátu a pozvánky na minulou slavnost, za nepřesnost v počtech, 
neboť uvedená sedmá krmášová slavnost, se váže k pořadí obno-
vených krmášů po sametové revoluci. Já osobně jsem už slavné 
řepišťské krmáše nezažil, v šedesátých létech ještě doznívaly „kr-
mášové zábavy“, ale to bylo asi vše. Když se ale zaposloucháme

do vyprávění pamětníků, pak vězte, že to byla sláva, celá ves se 
patřičně na ten svátek připravovala! Protože krmáše, hody a po-
svícení připadají vesměs na podzim, tedy po sklizni, bylo vždy co 
oslavovat a hlavně čím. Krmáš, to byly vlastně i dožínky. A tak se 
jedlo, pilo, tancovalo. Koláče pekly hospodyňky společně v pe-
kárně u Konečných, v neděli se celá ves sešla na slavnostní mši 
a po obědě, ve stylu máme maso a zas maso, k tomu trochu 
pečeně, se opět všichni sešli na „muzice“ a tak se tancovalo až 
do rána. A v pondělí se hodovalo znovu!Nechtěli byste tuto atmo-
sféru zažít znovu? Takhle jsme se tedy zamyslili před několika 
léty v místní ODS, a protože nebyla snaha jiných organizací ani 
zastupitelstva o obnovu této zašlé tradice, tak jsme se o to po-
kusili společně s leteckými modeláři v Paskově a Sborem dobro-
volných hasičů. A ono to vyšlo! První obnovený krmáš byl skvělý 
a ten poslední ještě lepší, kdo se zúčastnil, ten mi to jistě potvrdí. 

Vzhledem k tomu, že se poměry za posledních padesát let 
v naší obci změnily, vesnici již nemůžeme považovat za zeměděl-
skou, málokdo si může dovolit prohýřit pondělí, zvolili jsme proto 
jako termín hlavního sousedského posezení sobotu. Tato změna 
by ale neměla být na škodu v účasti, ba naopak. Proto mě mrzí, 
že přes poměrně slušnou účast, jsou zde ještě značné rezervy. 
Nabídka programu a atrakcí je pestrá pro děti, mládež i pamětní-
ky.Pivo, burčák, medovina! Košt nejlepší pálenky z Řepišť a oko-
lí! Kuchyň bohatá, voňavá a chutná. To vše, díky nadšení členů 
ODS, LMK a dobrovolných hasičů, s příspěvkem obecního úřadu 
a sponzorů, bez vstupného! To se už v dnešní komerční době 
moc nenosí, ale u nás to jde. Tak proč jste někteří zůstali raději 
u televize? Proč si nepřijdete popovídat se sousedy? Toto je nej-
větší svátek obce, to jsou vlastě její narozeniny! 

Slyšel jsem i názory, že chybí pořádná zábava, chybí koloto-
če, chybí nějaká superstar! Někdo tvrdí, že by to ta či ona orga-
nizace dokázala uspořádat lépe! Netvrdím, že ne! Ale ptám se, 
kde jsou ti lepší pořadatelé? Místa je tu pro všechny dost. Kde je 
ta další iniciativa, nové nápady? Občané kde jste? Příští krmáš je 
opět v sobotu před druhou nedělí v záři. V roce 2012 to připadá 
na 8. září.

Jiří Peterek

Hasiči bilancovali
Jako každoročně v závěru roku, tak i letos proběhla již 87. Výroč-

ní valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Řepiště. A že bylo co 
hodnotit vyplývá i s vystoupení starosty obce a čestného člena SDH, 
který konstatoval, že hasiči v této sezoně vyvíjeli aktivitu ne 100%, 
ale 200%. 

Kromě povinných položek vyplývajících ze zákona PO a stanov 
SH ČMS, jako je školení, výcvik, údržba techniky,výstroje a výzbroje, 
tak to byly soutěže v požárním sportu, kde se mladému soutěžní-
mu družstvu dařilo a začali sbírat poháry. V tomto roce absolvovali 
8 soutěží. Jenže na konci srpna došlo k poruše soutěžní stříkačky, 
která si vyžaduje náročnou opravu (jak technickou tak finanční), 
účast na pohárových soutěžích skončila. Tak byla aktivita přesunuta 
na jiné činnosti. Po dynamické ukázce s historickou technikou (T 805 
a DS 16) ve Vratimově bylo zjištěno, že po technické stránce toto 
vozidlo již nelze jen tak sporadicky bezpečně provozovat a proto bylo 
přistoupeno aktivitou členů zásahové jednotky a soutěžního družstva  
zároveň a s podporou jak vedením SDH, tak starostou obce, k její 
náročné opravě, aby mohla opět bezpečně na silnici. Samozřejmě 
za nemalých finančních a časových nároků. Dosud bylo na opravě 
odpracováno 230 hodin.  Z pochopením vedení obce a přístupu za-
pálených 7 jedinců se to daří.  

Další aktivita už dlouhodobě patří práci s dětmi a dorostem,kde 
jsme v okresním měřítku hodnoceni v té vyšší pozici. Je to obětavosti 
Pavly Polachové, Blanky a Pepy Kukučkových a dalších instruktorů.

V letošním roce se MH zapojili do soutěže Moravskoslezské 
ligy MH a absolvovali 11 soutěží ze 12. Mimo tuto činnost je to ješ-
tě spolupráce s Z a MŠ v soutěži Požární ochrana očima dětí, kde 
byl v okresním měřítku vyhodnocen a odměněn v kategorii MŠ Vítek 
Klozik. 

Stránka společenská a kulturní se promítá do plesové sezony, 
hasičská galuska, slavnost sv.Floriána, patrona hasičů se mši sva-
tou, turnaj v boulingu o pohár starosty SDH, krmašové slavnosti. To 
vše je značně finančně náročné. Ne vše lze zahrnovat do rozpočtu 
obce. Pro informaci, jen činnost s MH vychází ročně na cca 40 000,-. 
Proto si musíme pomoci sponzorskými dary a naší další aktivitou. 
V letošním roce se finančně sponzorsky podíleli fa KES s.r.o., fa Rio-
Media a.s., OÚ Řepiště.  

Co nás čeká v následujícím roce mimo dané povinnosti. 
11. února ples, 1.5. hasičská galuska již 7. ročník,  6.5. svátek 

sv. Floriána, 8.5. soutěž v požárním útoku s PS8, muži účast na 
cca 20 pohárových soutěžích v požárním útoku, 23.6. soutěž Mo-
ravskoslezské ligy MH a pohárová soutěž mužů v Řepištích, účast 
na propagační jízdě historických hasičských vozidel v našem okrese, 
účast na srazu historických vozidel Tatra v Kopřivnici. A ještě další 
společenské akce dle možnosti.

V závěru děkujeme všem naším příznivcům za podporu, všem ob-
čanům přejeme hezké a klidné prožití vánočních a novoročních svátků 
a těšíme se na podporu naší činnosti i v nadcházejícím roce 2012.

Sbor dobrovolných hasičů



Mladí hasiči
Náš oddíl se v tomto školním roce rozrostl o další nové členy. 

Na schůzkách jsme se věnovali přípravě na branné závody. Děti 
se učili střílet, určovat  mapu a topografické značky, vázat uzly, 
určovat technické prostředky a hasící přístroje, ve zdravovědě 
vázat koleno a ruku, přelézt po vodorovném laně. Na tuto disci-
plínu byl přípravou výlet do lanového centra  Opičárna na Ostra-
vici.Tyto dovednosti jsme využili na 17. ročníku pohárové soutě-
že Memoriálu Lukáše Pastrňáka ve Vratimově.

Pro mladší děti patří pochvala za jejich bojovnost na první 
soutěži. A pro starší družstvo pochvala za 2. místo z 25 zúčast-
něných  družstev.

V zimním období bude další příprava probíhat v tělocvičně, 
kde si děti zdokonalí svoji fyzičku. 

Děkujeme všem za podporu  v naší činnosti a přejeme  klid-
né prožití vánočních svátků, zdraví a spokojenost v novém roce 
2012. 

Vedoucí mladých hasičů
Pavla Polachová

Drakiáda
Jako každoročně jsme uvítali podzim pouštěním draků. Le-

tos jsme si vybrali neděli 23.10. a podmínkou soutěžících byli 
vlastnoručně vyrobení draci, ale mohli se zúčastnit všichni, kdo 
chtěli prožít nedělní odpoledne touto aktivitou. Bohužel drakům 
nepřálo počasí, bylo úplné bezvětří, ale o to více se snažili tato-
vé a mámy nebo samotné děti. Nakonec si porota vybrala dva 
nejlepší a hlavně lítající draky a všichni dostali sladkou odměnu 
a maminky na památku malého dráčka.Tak skončilo jedno ne-
dělní odpoledne.

Děkuji všem za účast a naší komisi za vydatnou pomoc.
Za kulturní a sportovní komisi

Majka Bednářová

Zpráva o činnosti kulturní a sportovní
komise v roce 2011

V letošním roce naše komise připravila spoustu zajímavých 
akcí sportovních i kulturních. Byly to jednak akce cyklické např. 
Pohár starosty ve slalomu, Pohár Medarda ve volejbale, drakiáda, 
letní tábor, běžky, koloběžky atd.Letos jsme ale také připravili nové 
akce např.turnaj v badmintonu, posezení u cimbálu, taneční a také 
jsme spolupracovali s obecním úřadem při konání velkolepého 
koncertu Moravskoslezské Sinfonietty pod širým nebem. Akcí bylo 
opravdu hodně a každý si mohl vybrat  z naší nabídky.Chtěla bych 
moc poděkovat všem členům naší komise paní místostarostce 
Jarce Bezecné, Radku Šrubařovi, Daliborovi Musálkovi, Pavlovi 
Zárubovi a obecnímu úřadu za spolupráci a vstřícnost při jednot-
livých akcích. Můžete se těšit na příští rok co pro Vás připravíme, 
přejeme všem hodně zdraví!!!

Za kulturní a sportovní komisi
Majka Bednářová

Ukončení - prodloužená v tanečních
Letos poprvé se u nás v Řepištích uskutečnily taneční pro 

manželské páry, ale nejen pro ně.

Vedení se ujala paní Zuzka, která má v tomto oboru bohaté 
zkušenosti. Od října až do prosince proběhlo 5 lekcí, kde jsme se 
naučili celkem 15 tanců. Účast byla nad očekávání, asi proto, že 
základy tanečních už jsou minulostí anebo někteří byli úplní nováč-
ci v tomto oboru. A tak vždy v sobotu v podvečer navštívilo taneční 
sál - tělocvičnu asi 20 párů různého věku.

Vyvrcholením byla tvz. prodloužená, která byla dosti neobvyklá, 
protože nám zpříjemnili taneční chvíle členové Moravskoslezské
Sinfonietty pod vedením Honzy Soukupa zahráním valčíku 
„Na krásném modrém Dunaji“ a dalších skladeb ve stylu polky. 
Ten, kdo zůstal na parketě, neprohloupil, možná si někdo připadal, 
že opravdu pluje po Dunaji.....

Chtěla bych moc poděkovat za nezapomenutelný zážitek 
všem členům Moravskoslezské Sionfonietty, Honzovi Soukupovi 
za skvělý nápad!

A tak skončily první taneční v Řepištích, možná že ne poslední, 
kdo ví?

Za kulturní a sportovní komisi
Majka Bednářová

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás a Vaše děti pozvala k zápisu do 1. ročníku ZŠ, který se uskuteční 17. ledna 2012 v budově základní školy v Řepištích 

v čase od 13,00 do 17,00 hodin. Týká se všech dětí narozených od 1.9.2005 do 31.8.2006 a dětí, které měly odklad školní docházky. Pokud 

máte zájem o umístění dítěte v naší škole, rádi Vás přivítáme. 

S sebou si prosím vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. 
Mgr. Martina Pollová, 

ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště p.o.

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy, 
dovolte, abychom Vám v závěru roku 2011 poděkovali za Vaši podporu, nadstandardní spolupráci a důvěru, kterou projevujete naší zá-

kladní a mateřské škole. Vaší vstřícnosti si velice vážíme.

 Přejeme Vám všem do nového roku mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a optimismu.

S přáním klidných Vánoc a šťastného Nového roku 2012
děti, žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Řepiště 



Poslední zpráva o činnosti Regionu Slezská brána byla podána 
v červnovém zpravodaji. Od června proběhlo 5 společných zase-
dání starostů: 17.6.2011 v Sedlištích (společně s konferencí Regi-
onu Slezská brána), 2.8.2011 v Řepištích, 8.9.2011 v Kaňovicích, 
15.9.2011 v Řepištích a 10.11.2011 ve Vratimově. Starostové 
mimo jiné projednali následující:

- Projektový manažer III a společné akce Regionu 
Slezská brána – 17.6.2011 proběhl závěrečný seminář k projektu 
v Sedlištích. Na semináři byla slavnostně pokřtěna kniha Region 
Slezská brána autorů PhDr. Tomáše Adamce (texty) a Ing. Mirosla-
va Lyska (fotografie). V červenci bylo podáno na Krajský úřad MSK 
závěrečné vyúčtování a v srpnu byla doplacena na účet svazku 
poslední část dotace.

-  Projektový manažer IV a společné akce Regionu 
Slezská brána – započato s realizací jednotlivých aktivit projek-
tu. Starostové uzavřeli roční smlouvu s projektovým manažerem 
svazku obcí Ing. Miroslavem Lyskem. Byly zahájeny práce na knize 
Kostel sv.Václava ve Václavovicích, která byla slavnostně pokřtěna 
25.9.2011 ve Václavovicích. Svou práci započala dětská redakce 
v Žabni, která dokumentuje výstavbu cyklostezky Ostrava-Besky-
dy. Svazek obcí připravil a vydal nástěnný kalendář regionálních 
akcí na rok 2012. Na kulturních a společenských akcích v jednotli-
vých  obcích svazek obcí jako spoluorganizátor podpořil vystoupení 
místních umělců a sdružení: zahajovací koncert Moravskoslezské 
Sinfonietty 12.6.2011 v Řepištích, vystoupení ZUŠ a mažoretek 
na Vratimovské pouti 26.6.2011 a na oslavě 100 let Hasičského 
sboru ve Vratimově, vystoupení místních zájmových skupin na Še-
novském jarmarku 27.8.2011 a vystoupení regionálních lidových 
souborů na Lašském kulturním létě 3.9.2011 v Sedlištích.

- Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviad-
nov – v červenci 2011 byly zahájeny stavební práce na k.ú. Vrati-
mov a Řepiště. V září 2011 bylo předáno staveniště ve Sviadnově 
na úseku od čistírny odpadních vod na konec cyklostezky. V říjnu 
pak byl předán cca 150 m úsek v Paskově za mostem přes Ostra-
vici. V listopadu 2011 byla Povodím Odry dokončena rekonstrukce 
levobřežní hráze na k.ú. Sviadnov, Žabeň a Paskov, na které se 
bude na jaře 2012 realizovat stavba cyklostezky. V říjnu byl dokon-
čen a předán úsek cyklostezky ve Vratimově. Do konce r. 2011 bude 
dokončen úsek v Řepištích. V zimních měsících bude provedena do-
dávka a montáž mostu přes vyústění vod z čistírny odpadních vod ve 
Sviadnově. Na jaře 2012 pak bude pokračovat realizace cyklostezky 
na levobřežní hrázi na k.ú. Sviadnov, Žabeň a Paskov. Dokončení 
stavebních prací se předpokládá v srpnu 2012.

- Informační systém Regionu Slezská brána – starostové 
schválili zahájení  projektové přípravy jednotného regionálního in-
formačního systému. Informační systém projektuje Ing.arch.Kamil 
Zezula. Jedná se o umístění informačních tabulí a dalších informač-
ních prvků  v jednotlivých členských obcích. 

- Elektronická aukce na dodavatele plynu a silové elek-
třiny – v závěru roku proběhla již v pořadí 2. společná elektronická 
aukce na dodavatele plynu a silové elektřiny. Pověřeným zadava-
telem bylo město Šenov. Elektřina – nejnižší dosažená celková 
cena 3.324.217,- Kč, vítěz Amper Market, a.s., Praha. Plyn - nej-
nižší dosažená celková cena 2.860.339,- Kč, vítěz Europe Easy 
Energy a.s.. Smlouvy s novými dodavateli budou uzavřeny do kon-
ce r. 2011.

- Kontrola hospodaření a průběžný audit - v září 2011 
provedli pracovníci krajského úřadu MSK dílčí audit hospodaře-
ní svazku obcí v r. 2011, při kterém byla zjištěna pouze drobná 
a opravitelná chyba v účtování dohod o provedení práce. V září 
2011 rovněž provedla kontrolu hospodaření svazku obcí revizní 
skupina. Její zpráva byla předložena shromáždění starostů a ná-
sledně zastupitelstvům členských obcí.

- Program na podporu turistických oblastí MSK 2012 
– starostové připravili anotace projektů na podporu rozvoje turi-
stického ruchu v RSB a předložili je Krajskému úřadu MSK jako 
podklad k možnému přidělení dotace v r. 2012.. Projekty v celkové 
výši cca 7 mil. Kč mají rozvíjet turistický potenciál Regionu Slezská 
brána a mají navazovat na dokončení cyklostezky Ostrava-Besky-
dy v r. 2012. Jedná se o projekty informačních systémů, odpočinko-
vých koutků a dětských hřišť, parkovišť, rekonstrukce spojovacích 
komunikací s jednotlivými obcemi, regionálních museí, běžeckých 
tras apod.

- Projektový manažer V – starostové začali s přípravou žá-
dosti o dotaci na společné projekty pro Program obnovy venkova 
MSK 2012. Žádost bude finalizována v lednu 2012.

- Rozpočtové provizorium 2012 – na listopadovém jedná-
ní ve Vratimově schválili starostové rozpočtové provizorium na rok 
2012.
Další zasedání starostů proběhne 24. ledna 2012 v Žabni. 
Na programu bude mimo jiné i schválení rozpočtu Regionu Slezská 
brána na rok 2012. 

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

Z DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNAZ DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA

Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov-Sviadnov
K 31.10.2011 byly v rámci stavby zahájeny a realizovány stavební 
práce na 4 katastrech z 5: k.ú. Vratimov, Řepiště, Sviadnov a Pas-
kov. Společně s těmito stavebními prácemi byly realizovány inže-
nýrské činnosti: autorský dozor, technický dozor investora a koor-
dinátor BOZP.
     •   k.ú. Vratimov – stavba byla zahájena 12.7.2011. Stavební 
práce na k.ú. Vratimov byly dne 10.10.2011 ukončeny a úsek byl 
předán investorovi. Není dosud vyhotoven geometrický plán a není 
podána žádost o kolaudaci na stavebním úřadu. Veškeré stavební 
práce dle SoD vč. dodatku č.1 byly provedeny dle schválené pro-
jektové dokumentace. Jedná se o úsek délky 1235 m, který byl 
nedokončen v r. 1998. Skladba nově dokončovaných vrstev 

byla: vyrovnání nerovností, asf.postřik, OKJ III 5 cm, asf.postřik, 

ABJ III 3 cm. V daném úseku bylo potřeba z důvodu špatného sta-

vu poslední vrstvy obalovaného kameniva přidat celoplošně 5 cm 

vrstvu OKJ III.

     •   k.ú. Řepiště – stavba byla zahájena 12.7.2011. K 31.10.2011 

byly zrealizovány následující stavební objekty nebo jejich části: 

 -    SO 01.1 Cyklostezka – zrealizováno cca 95 % staveb-

ních prací, chybí dodělat práce za cca 360 tis. Kč. Zrealizovány as-

falty od k.ú. Vratimov až po nádraží Paskov. Chybí zrealizovat část 

zemních prací v prostoru kolem bývalého hotelu Balkán, založení 

trávníku, dále instalace zábradlí a zábrany, část položení asfaltů 

(úsek u hotelu Balkán) a kompletní vodorovné a svislé dopravní 

značení. Zrealizovány jsou vícepráce dle dodatku č.1 SoD, a to 

změna řešení úpravy železničního přejezdu ČD a neúnosné 



Byla dokončena příprava Cyklostezky
Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov - Sviadnov

Dne 11. 10. 2011 proběhla společná tisková konference, 
které se zúčastnili zástupci Moravskoslezského kraje, svaz-
ku obcí Regionu Slezská brána a Povodí Odry, aby společně 
představili část projektu výstavby Cyklostezky Ostrava – Be-
skydy a to v úseku Vratimov-Sviadnov. 

Svazek obcí Region Slezská brána začal v červenci letošního 
roku realizaci největšího investičního projektu za svou 11-letou his-
torii, 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 Ostravi-
ce. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v roce 2007 vytýčil 
za cíl zrealizovat chybějící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech 
obcí Sviadnov, Žabeň, Paskov, Řepiště a Vratimov. Moravskoslez-
ský kraj výstavbu cyklostezky podpořil finanční dotací na zpracová-
ní projekční dokumentace ve výši 424 tis. Kč Kč.

V roce 2009 došlo ke strategické dohodě s významným part-
nerem projektu státním podnikem Povodí Odry, ve kterém byla 
dohodnuta realizace cyklostezky koordinovaně s přípravou rekon-
strukce  hráze v katastrech obcí Sviadnov, Žabeň a Paskov.  

Rekonstrukce protipovodňové hráze spočívala v částečném od-
těžení obou svahů, koruny hráze a se zabudováním nového jílového 
těsnění do svahů. Koruna hráze byla připravena tak, aby parametry 
byly dostačující k zahájení výstavby konstrukčních vrstev cyklostezky.

Při rekonstrukci byly zároveň odstraněny staré nepoužívané be-
tonové sloupy elektrického vedení, které byly umístěny v tělese 
hráze.

„Hráz nyní zajišťuje ochranu na Q100, převýšení +30cm nad 
tuto kótu je zajištěno konstrukcí samotné cyklostezky,“ informoval 
technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr Březina a dopl-
nil: „Celková délka rekonstruované hráze je cca 3630 metrů a byla 
financována z vlastních zdrojů Povodí Odry, státní podnik. Výše 
nákladů dosáhla téměř 9 milionů Kč. Práce byly zahájeny v červnu 
2011 a stavebně dokončeny v září 2011.“

Stavba cyklostezky byla zahájena v červenci 2011 na kata-
strech obcí Řepiště a Vratimov. Na katastrech obcí Paskov, Žabeň 
a Sviadnov bude realizace započata po dokončení rekonstrukce 
levobřežní hráze, předpoklad dle harmonogramu na jaře 2012. 
Celkové předpokládané náklady projektu cyklostezky 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,“  řekl předseda svazku obcí Region Slezská brána 
Rostislav Kožušník.

Bc. Šárka Vlčková,
tisková mluvčí, Odbor kancelář hejtmana kraje

podloží na úseku cca 300 m podél řeky. Dále jsou méněpráce, a to 

změna řešení železničních přejezdů ČD a vlečky OKD, které se 

nebudou realizovat.

 -    SO 01.2 Přeložka kabelů ČEZ Distribuce – u zhotovitele 

VOKD a.s. je to meněpráce, a to z důvodu uzavření smlouvy o pře-

ložce mezi svazkem obcí a ČEZ Distribuce – standardní postup 

u ČEZ. Uvedený stavební objekt je již zrealizován, ale dosud není 

provedeno vyúčtování a předání mezi svazkem obcí a ČEZ Distri-

buce. Přeložku kabelů bude kolaudovat ČEZ Distribuce. Svazek 

obcí zaplatil ČEZ před realizací zálohovou fakturu dle podmínek 

Smlouvy o realizaci přeložky.

 -    SO 01.3 Přeložka kabelů O2 – stavební objekt celý  

      zrealizován.

 -    SO 01.4 Přeložka kabelů ČD SŽDC - stavební objekt  

      celý zrealizován.

 -    SO 01.5 Úprava propustku – stavební objekt celý  

          zrealizován.

 -    instalace 1 ks billboardu (u nádraží Paskov),

     •   k.ú. Paskov – stavba byla zahájena 17.10.2011. K 31.10.2011 

byly zrealizovány pouze dílčí přípravné a zemní práce na úseku 

za mostem do Paskova po začátek protipovodňové hráze (km 2,3 

– 2,4, odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice s přemístěním). 

     •   k.ú. Sviadnov – stavba byla zahájena 8.9.2011. K 31.10.2011 

byly zrealizovány následující stavební objekty nebo jejich části: 

 

 -    SO 04.1 Cyklostezka – zrealizovány pouze dílčí pří-

pravné a zemní práce na úseku za mostem přes vyústění z ČOV 

po konec cyklostezky.

 -    SO 04.2 Most přes vyústění z ČOV Sviadnov – zrealizo-

vány pouze přípravné zemní práce na jedné základové patce mos-

tu, dále pak proběhla realizace výroby části ocelové konstrukce 

mostu na dílně včetně přípravy na nátěry (otryskání), cca 85 % OK 

mostu. Montáž mostu bude realizována v lednu 2012 (plánovaný 

termín vypnutí VN ČEZ).

 -    SO 04.3 Stranová přeložka kabelů O2 – zrealizovány 

pouze vytýčení a zemní práce. Předpokládá se změna technického 

řešení přeložky.

 -    instalace 1 ks billboardu.

V listopadu 2011 byla Povodím Odry dokončena rekonstrukce levo-

břežní hráze na k.ú. Sviadnov, Žabeň a Paskov, na které se bude 

na jaře 2012 realizovat stavba cyklostezky. Na jaře 2012 pak bude 

pokračovat realizace cyklostezky na levobřežní hrázi na k.ú. Sviad-

nov, Žabeň a Paskov. Dokončení stavebních prací se předpokládá 

v srpnu 2012.
Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí



Zpráva o činnosti TJ Řepiště
Řepišťská tělovýchovná jednota prodělala v letošním roce 

několik změn. Mimo jiné byl  zvolen nový výkonný výbor v čele 
s předsedou Eduardem Oslejškem. Bylo navrženo nové znění sta-
nov TJ a po zapracování změn byly odeslány k registraci na MVČR. 
Od poslední aktualizace uběhlo již 20 let a úprava byla víceméně 
nutností. Další novinkou je založení oddílu gymnastiky. Členská 
základna TJ se tak rozrostla o 16 dětí, zdokonalujících se v tomto 
náročném sportovním odvětví pod vedením zkušené trenérky, kte-
rou je paní Eva Ohrzalová. Výše uvedené bylo schváleno valnou 
hromadou dne 25. 10. 2011.

S koncem roku přichází čas bilancování a začít u fotbalového 
oddílu naší TJ se přímo nabízí. Nejen proto, že je největší a těší se 
největšímu zájmu příznivců. Jen tak pro připomenutí, příští rok to 
bude 50 let od jeho založení a oslava tohoto výročí nebude výzvou 
jen pro fotbalový výbor, ale zároveň zatěžkávací zkouškou pro nový 
výkonný výbor TJ. 

V okresním přeboru hrající “A” tým je po podzimní části na pěk-
ném 3. místě s 25 body a na výsledcích se podílelo 18 hráčů. Bohu-
žel, stejně jako každý rok, se v soutěži objevil soupeř, který se zdá 
býti nepřekonatelným. Svedčí o tom mimo jiné i fakt, že na první  
místo ztrácí naše mužstvo 11 bodů. Jsme však teprve v polovině 
soutěže a postupové ambice jsou stále aktuální. Neházíme kanón 
do žita. Totiž flintu, promiňte. 

Mužstvo “B” se v okresní soutěži po podzimní části nachází na 
14. místě s osmi body. Tady jde především o získávání zkušeností, 

protože do týmu přišli mládežníci z dorostu a někteří by  mohli 
za tuto kategorii dokonce ještě hrát. Bohužel se dorost po odchodu 
nejstaršího ročníku po loňské sezoně rozpadl a nemohl dále pokra-
čovat pro malý počet hráčů. Kluci však hráli kraj a lepší umístění “B” 
a případné doplnění “A”  je jen otázkou času. V béčku se vystřídalo 
32 hráčů, z nichž 6 nastoupilo za oba dospělé týmy. 

V neposlední řadě je třeba se zmínit i o našich nejmenších fot-
balistech, mezi nimiž jsou i děvčata, kteří se taktéž utkávají se svý-
mi vrstevníky v soutěžích. V kategorii mladších žáků jsme odehráli 
10 utkání se ziskem tří bodů. V kategorii přípravky máme po osmi 
zápasech  bodů 6, přičemž jsme okusili i pořadatelství jednoho 
z turnajů mistrovských utkání. Účast v obou dětských soutěžích je 
náročná na čas a cestování. Poděkování patří jak trenérům, tak 
i rodičům, kteří pomáhají hlavně svou přítomností při zápasech 
a s dopravou. 

Oddíly volejbalu a nohejbalu pořádají mimo jiné tradiční turna-
je nejen pro registrované, ale i pro veřejnost. Stejně jako cviče-
ní žen, které probíhá po celý rok. V pondělky od 18.00 a středy 
od 19.00 hod.Termíny pro cvičení a nepravidelné akce v tělocvičně 
najdete na www.tjrepiste.cz. Jednou z připravovaných akcí na příští 
rok bude Coutry bál, který se uskuteční 18.2.2012 od 20.00 hod. 
v tělocvičně v Řepištích.

Závěrem bych chtěl všem popřát hezké prožití svátků vánoč-
ních a šťastný Nový rok.

Pavel Urbiš

Řepišťskému Svatomichaelskému
pěveckému sboru jsou dva roky 

I přes svou krátkou existenci zvládli jeho členové pod vede-
ním sbormistryně Mgr. Hanky Kukučkové nacvičit mnoho skladeb 
a písní a vystoupit u různých příležitostí. Zpívali jsme ve zdejším 
kostele při významných nedělních mších, na tradičních vánočních 
koncertech, na soukromé oslavě i pro zpříjemnění pobytu důchod-
ců v Domě pokojného stáří ve Frýdku. Zůčastnili jsme se Festivalu 
moderní křesťanské hudby „SLEZSKÁ LILIE“ v Ostravě Kunčič-
kách. Náš repertoár je poměrně široký – od křesťanských písní 
přes spirituály až po lidovky.

Velkou zkušeností a poctou bylo pro nás vystoupení na Za-
hajovacím koncertu Moravskoslezské Sinfonietty, kde se kromě 
sólistů představilo hned několik pěveckých sborů a hlavně nově 
vzniklé symfonické těleso. Řepištěmi tak zněly operní árie i díla 

k filmům Harry Potter, Pán Prstenů, Letopisy Narnie a Carmi-
na Burana. Toto vystoupení s asi 170 účinkujícími mělo ohromný 
úspěch. 

K druhému výročí trvání našeho pěveckého sboru jsme opět 
uspořádali koncert, na který jsme pozvali Smíšený pěvecký sbor 
„Slavík“ z Pacova. Počátky tohoto sboru se počítají na mnoho 
desetiletí. Neformálně jsme tak navázali spolupráci s pěveckým 
tělesem početně větším a technicky velmi vyspělým. Ve svém re-
pertoáru hosté vsadili na klasiku a náročnost, náš výběr skladeb 
byl naopak pestřejší, rozmanitější. Věříme, že ve vzájemných ná-
vštěvách s vystupováním budeme slibně pokračovat.

K poklidné atmosféře vánoc bezesporu patří koledy a duchov-
ní skladby. V podání Svatomichaelského pěveckého sboru a Mo-
ravskoslezské Sinfonietty si je přijďte poslechnout na tradičním 
vánočním koncertě 26.12.2011 od 17. hodin v místním kostele. 
Jste srdečně zváni.

Lydie Čtveráčková

Vánoční koncert
Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor ve spolupráci s míst-

ním symfonickým orchestrem Moravskoslezská Sinfonietta by 
Vás rádi pozvali na Vánoční koncert, který se uskuteční dne 
26.  12. 2011 v 17.00 v kostele sv. archanděla Michaela 
v Řepištích.  Na programu bude duchovní a vánoční hudba, dále 
také pikolový koncert A. Vivaldiho - sólo zazní v podání pikolis-
ty Moravskoslezské Sinfonietty pana Petra Ženče.  V neposlední 
řadě také zazní část České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby, 
konkrétně Sanctus a Závěr. Koncert diriguje paní Mgr. Hana Ku-
kučková. Rezervace jsou možné na adrese:

  sinfonietta.linhartova@seznam.cz

 za SSPS a MS
         Mgr. Hana Kukučková a Jan Soukup, DiS.

Novoroční koncert
Moravskoslezské Sinfonietty

Místní symfonický orchestr MoravskoslezskáSinfonietta by 
Vás rád pozval na Novoroční koncert, který se uskuteční v prosto-
rách tělocvičny Řepiště dne 15. 1. 2012 v 18.00.

14. 1. 2012 proběhne veřejná generální zkouška 
od 15.30 – 18.30 hod. Na programu je velké symfonické dílo 
N. R. Korsakova – Šeherezáda. Programní suita o čtyřech větách 
nás zavede do hlubin pohádek Tisíce a jedné noci. Tato suita je 
prolnuta líbeznými sóly houslí, které vypravují příběh z dalekého 
Orientu. Za dirigentským pultem se představí dirigent Národního 
Moravskoslezského pan Jan Šrubař. Rezervace jsou možné na:

  sinfonietta.linhartova@seznam.cz
Jan Soukup, DiS.
ředitel/jednatel MS



SOUZNĚNÍ 2011 (13. ročník) 
www.souzneni-festival.cz 

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel. 
15. - 18. 12. 2011 - Ostrava, Frýdek-Místek, Václavovice, Beskydy – Kozlovice. 

CONSONANCE 2011: 13th International Festival of Advent and Christmas Traditions,
Carols, and Handicrafts - 15th to 18th December 2011

Souznění - mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel se podobně jako v minulých letech bude konat po-
slední adventní víkend na několika místech Moravskoslezského kraje. Letošní třináctý ročník nabídne od 15. do 18. 12. multižánrové koncerty 
a vystoupení uměleckých souborů v zajímavých prostorách (kostely, koncertní sály, venkovní prostranství atd.), ale také doprovodné výstavy, 

ukázky uměleckých řemesel, filmovou projekci a chybět nebude ani slavnostní mše svatá.

Cílem Souznění je objevovat, rozvíjet a postupně ukazovat nejenom domácí bohaté tradice vymezené jednak dobou adventu a Vánoc, ale 
i zvyklosti duchovní a religiózní. „Každým rokem se snažíme vylepšovat festivalový program, a myslím si, že se nám to i letos daří. Před-

stavíme nová umělecká řemesla, ale prezentovat budeme samozřejmě i ta osvědčená. Novinky se týkají také oblasti gastronomie. Osobně 
jsem velmi rád, že se poprvé objevíme na nové scéně v kostele sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku a velmi se těším na téměř neznámou, ale 

výbornou romskou kapelu Pokošovci ze Slovenska a také na uznávané interprety, z nichž mnozí vystoupí
s novým speciálním programem,“ říká Zdeněk Tofel, organizátor akce. 

Čtyřdenní festival bude po loňské úspěšné premiéře opět zahájen v kostele sv. Václava ve Václavovicích, poblíž Havířova, kde ve čtvrtek 
15. 12. zahraje a zazpívá zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová za doprovodu Seana Barryho (harfa, klávesy) a Jindřicha Koníře (klávesy).  

V pátek 16. 12. se Souznění premiérově přesune do kostela sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku, kde soubor Collegium Marianum (Jana 
Semerádová – umělecká vedoucí, Hana Blažíková – soprán, Tomáš Král – bas) představí dílo Rorate coeli,

jehož ústředním tématem je předvánoční hudba z pražských kostelů období baroka.  

Sobota 17. 12. je vyhrazena oblíbenému Vánočnímu jarmarku v Kozlovicích s bohatou nabídkou a prodejem domácích a zahraničních gast-
ronomických specialit. Jednotlivé akce doprovodného programu se budou odehrávat v místním pivovaru, kostele sv. Michaela a sv. Barbory, 
ale i v sále nebo na venkovním prostranství u Obecního úřadu. Zajištěn bude také prodej výrobků lidových tvůrců, a to včetně ukázky jejich 

tvorby (ručně malované baňky, zdobení perníčků, vyřezávání dřevěných figurek, užitková i dekorační keramika,
slaměné ozdoby, vyšívání portrétu atd.).   

O hudební složku se postarají například harfistka Ivana Dohnalová, smyčcové kvarteto z komorního souboru Camareta Janáček, romská ĽH 
Pokošovci ze Šumiace (Horehroní, Slovensko), jejichž doménou nejsou pouze cikánské písně, ale jejich repertoár zahrnuje také tituly inspi-

rované lidovou muzikantskou tradicí oblasti Horehroní.  

Dále se můžeme těšit na cimbálové muziky a folklorní soubory – Valášek, Bejatka, Ondřejnica, Valašský vojvoda, nejlepší Zpěváčky a další 
účinkující. Valašský pivovar v Kozlovicích s šéfkuchařem Davidem Šindelářem připraví k obědu zajímavé festivalové menu a sládek Ivan 

Šubják speciální 15% pivo Kozlovjan. Navíc Divadelní společnost Kozlovice obohatí program příjezdem Tří králů na koních a jejich družina 
nás zavede na fojtství k Živému Betlému. 

Festivalové klání vyvrcholí v neděli 18. 12. závěrečným Galakoncertem v Domě kultury města Ostravy, kde vystoupí romská ĽH Pokošovci 
ze Šumiace, LSPT Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí s CM Ondřejnica, CM Valašský vojvoda z Kozlovic se sólisty, Zpěváčci 2011 

(Sára Kokešová z Kozlovic, Klára Papřoková z Frýdku-Místku, Tereza Kachlová z Bohumína) a hlavní host Iva Bittová se skupinou Čikori. 
Zároveň zde proběhne setkání lidových tvůrců a uměleckých řemeslníků. Své kreativní schopnosti předvedou např. řezbář s betlémy, výrobci 

ozdob ze šustí, slaměných ozdob, ručně zhotovených šperků, ručně pletených ponožek atd. Další tvůrci představí výrobu výšivek, krajek 
nebo keramických produktů. Přichystána bude i ochutnávka a prodej regionálních sýrových specialit nebo medoviny. Sládek Ivan Šubják 

bude rovněž servírovat kvasnicové pivo Valašský vojvoda. 

Tento projekt je realizován za podpory Moravskoslezského kraje, Nadace OKD, Nadace ČEZ, Ministerstva kultury České republiky, Minis-
terstva pro místní rozvoj České republiky, statutárního města Ostravy, statutárního města Frýdek-Místek, obce Kozlovice, obce Václavovice, 

Folklorního sdružení České republiky a všech našich významných partnerů. 
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.    

     Další informace na www.souzneni-festival.cz                                                Ostrava 3. 11. 2011
Zdeněk Tofel, Ostrava

e-mail: tofel.zdenek@o2active.cz 
mobil: +420/604245814



Obec Řepiště
srdečně zve na

OBECNÍ PLES
v sobotu 7.1.2012 od 20.00 hodin

v prostorách tělocvičny v Řepištích.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Flash. 

Vstupné 150,-Kč

Bohatý program, tombola a výborné

občerstvení.

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

Vás srdečně zve
na tyto prosincové výstavy:

Svíčky ze včelího vosku a vánoce - výstavy trvá 
od 29. 11. do 20. 12. 2011

Okno dokořán - Věra Bedrunková - výstava prací 
z paličkované krajky. Potrvá od 6. 12. do 20. 12. 2011.

Výstavy možno zhlédnout v půjčovní době vždy
v úterý od 10:00-12:00 a od 13:00-17:00 hod.
a v pátek od 9:00-12:00 a od 13:00-15:30 hod.

INFORMACE PRO ČTENÁŘE I NEČTENÁŘE:
Knihovna bude zavřena ve dnech 

23., 27. a 30. prosince. 
Děkuji za pochopení.

V příštím roce se můžete těšit opět na zajímavé
výstavy a besedy pro veřejnost.

Dovoluji si Vás již teď pozvat na vernisáž
výstavy s besedou

„Nejdelší prázdniny, aneb s baťohem
po Zélandu a Asii...“

VOJTĚCH BEDNÁŘ - výstava fotografií.
Dne 6. ledna (pátek) v 17:00 hod.

 

Beseda pro veřejnost 

Dagmar Kravčíková :
GRAFOLOGIE aneb TAJEMSTVÍ VÝKLADU PÍSMA

v úterý 14. února 2012 od 17:00 hod.
                                 
Jaroslava Grobcová:

TAJEMNÁ MÍSTA VELKÉ MORAVY
  21. února v 17:00 hod.

MINIBAZÁREK
V neděli dne 27.listopadu se od 13 do 15 hodin poprvé konal 
v nové tělocvičně Minibazárek s oblečením a jinými potřebami pro 
děti od 0 -12 let. Prodeje se zúčastnilo přibližně 20 prodejců z nej-
bližšího okolí (Lískovec, Paskov, Vratimov, H. Datyně, Bruzovice, 
Sedliště a Řepiště). Za jejich ochotu se zúčastnit a obětovat přípra-
vě na akci svůj čas jim patří poděkování.

I přes dostatečnou agitaci se akce zúčastnilo velmi málo návštěv-
níků. Je škoda, že této mimořádné příležitosti, jak levně nakoupit 
před začínajícím shonem vánočního období, lidé nevyužili a nebo 
se nepřišli alespoň podívat, neboť zde byla spousta hezkých věcí 
k nabídnutí.

Hana Kukučková

Společenský večírek Klubu důchodců
Klub důchodců v Řepištích srdečně zve širokou veřejnost

na Společenský večírek, který se koná

v pátek 27. ledna 2012

v 16.00 hodin
v nové tělocvičně v Řepištích.

Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.

Přijďte se pobavit mezi starší občany.

Vstupné 50,- Kč.

Myslivecké sdružení

TROJAČKA – ŘEPIŠTĚ 

pořádá dne 21. ledna 2012

TRADIČNÍ PLES

Místo konání – Tělocvična Řepiště

K poslechu a tanci hraje skupina Blankyt

Vstupné – 150,- Kč, zahájení 19.30 hodin.

Občerstvení, bohatá tombola.

Zvou pořadatelé



 •  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

N A Š I  J U B I L A N T I
ŘÍJEN  
Vašíčková Dáša
Jaskiewiczová Libuše
Halakucová Slávka
Bolfová Markéta
Kašpárková Božena
Čtveráčková Lydie
Velčovská Alena
Holkupová Anna
Kaloč Zbyněk
Kapraĺ Juraj
Pavloková Blažena
Pětronec Drahomír
Kozel Jiří
Třinecký Miloš
Nekoranec František 
Lipinová Miluše
Adamus Radmil
Bednář František
Chlupatý Jaromír

PROSINEC  
Vašíček Jaromír
Vojtek Miroslav
Kohut Lumír
Bajzík Rudolf
Šnapková Milada
Bujasová Naděžda
Michenková Eva
Havíř Josef
Pavelek Dušan
Staníček Tomáš
Ohrzal Robert
Lerová Rosemarie

Hrušková Věroslava
Hradečná Drahomíra
Michenková Oldřiška
Muchová Helena
Šela Jaroslav
Chlupatá Drahomíra
Lehkoživová Anna
Lajčoková Zdenka
Leherová Zdenka
Válková Anežka

Blahopřejeme

LISTOPAD  
Vichrová Božena
Stano Milan
Michenková Emilie
Mareček František

Narodili se:
Srpen  – Jakub Bednář
Září  – Nikolas Vojtko, Tobiáš Růčka,
     Vojtěch Gottwald
Říjen  – Jan Smetana

     

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Listopad  – Karel Adamus, Karel Pastorek,
      Zdeněk Třinecký

Prosinec  – Jiří Grossmann

Tělocvična Řepiště
  

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

                
Pro příští rok vám opět nabízíme k prodeji

u správce tělocvičny  
permanentky na rok 2012. 

                        
Cena 1000,- Kč……………….hodnota  1200,-Kč
Cena   500,- Kč……………….hodnota    600,-Kč

                                                                                                                                                     

24.12.2011 - 26.12 2011   -   zavřeno                                                                                                                
27.12.2011 - 30.12.2011   -  8:00-20:00                                                                                                                              
31.12.2011 - 01.01.2012   -   zavřeno

Běžný provoz zahájen od 2.1.2012 
         

Náhradní termíny možno domluvit se správci tělocvičny.

Přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový rok !    

                                                                                                   

24 12 2011 26 12 2011 ř

Vánoční provozní doba

Café bar – Dagmar Hrušková
srdečně zve na nové druhy červeného a bílého vína. 
Otevírací doba denně kromě pondělí od 15.30 hodin, 

možnost pořádání společenských akcí a rodinných oslav.

V této oblasti

KOUPÍM
RODINNÝ DŮM 
NEBO POZEMEK

O MINIMÁLNÍ ROZLOZE 1 000M2

NABÍDNĚTE, PROSÍM

Jakub Roman
Tel.: 776 708 777
E-mail: jakub.roman@email.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
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



DŘEVĚNÉ, HRANATÉ 
BRIKETY RUF, BUKOVÉ

Cena je 44,- Kč / 10 kg včetně 
dovozu.

BT - MARKET s.r.o. 
Selská 468, 739 31 Řepiště, 

tel. 605119538, 
e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Truhlářství
Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru.
Vestavěné skříně, kuchyně,

kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz
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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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Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. , Cihelní 410, Frýdek-Místek
www.cogfm.cz, tel.: 558 433 572, 558 441 387, 558 441 380

kontaktní e-mail: o. kotaskova@seznam.cz
Soukromá škola s šestnáctiletou tradicí   školné 12 000,-Kč ročně) nabízí možnost studia ve 

čtyřletém  cyklu po 9. třídě ZŠ
osmiletém cyklu po 5. třídě ZŠ

na základě rozhodnutí ředitelky školy je možný přestup po 7. třídě ZŠ.

Dny otevřených dveří
19. ledna 2012 11.00 – 16.00 hod.

)
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VODA  
TOPENÍ  PLYN

Lukáš Navrátil

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

Domovní rozvody v plastu, mědi,
výměna zařizovacích předmětů,

ohřívačů, vodáren, atd.
 

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE:

Montáž kotlů na tuhá paliva,
výměna otopných tělěs, 

montáž otopných systémů v mědi,
oceli, plast (vícevrst.trubky.)

montáž podlahového topení včet-
ně přípravných prací před

zalitím podlah ( beton, anhydrit ) 
Solární systémy.

PLYNOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE:

 Plynofi kace rodinných domků 
a chat, výměna plynových  spo-

třebičů.  Montáž rozvodu v mědi, 
železe. Provádění přípojek od HUP, 

zajištění revize.

e-mail: navratil.lukas.
vodotopo@email.cz

tel.: 732 207 824
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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 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
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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!

www.KANCLIR.cz 

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. Typizovaná 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 svařovaných pletiv, sva-
řovaných panelů, pletivové branky a brány nebo 
svařovaná výplň. Při objednávce montáže sleva 

30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT

od 10 Kč/kus.

Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy.

Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

Hrabovská 5/39, 
Ostrava – Nová Bělá, 

Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: 

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

732 650 203


