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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ře-
piště konaného dne 11. 12. 2013 v Osvětovém 
domě v Řepištích

622. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Miroslava Lyčku a pana Jaroslava Jeřábka a ověřovateli 
zápisu pana Jana Kožušníka a pana Rostislava Mojžíška.

623. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 20. zasedání:

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Zpráva kontrolního výboru,
5. Hospodaření obce k 30. 11. 2013,
6. Rozhodnutí rady obce,
7. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
8. Různé,
9. Rozpočtové provizorium 2014,
10. Rozpočtové opatření č. 5/2013,
11. Závěr.

624. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  23. 10. 2013.

625. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z finančního výboru ze dne 9. 12. 2013.

626. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 3. 12. 2013.

627. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště k 30. 11. 2013:

celkové příjmy: 25.167.427,82 Kč (86,81% rozpočtu),
celkové výdaje: 21.867.251,26 Kč (56,37% rozpočtu),
saldo (přebytek):      3.300.176,56 Kč.

628. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí rady obce v období říjen - prosinec 2013.

629. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti svazku obcí Region Slezská brána.

630. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 5.10.2010, věřitel obec 
Řepiště, dlužník Region Slezská brána, Radniční náměstí 
300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, kterým se mění sjednaná 
doba půjčky ve výši 100.000,- Kč nově do 30. 6. 2014.

631. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 24.3.2011, věřitel 
obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, Radniční 
náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, kterým se 
mění sjednaná doba půjčky ve výši 500.000,- Kč nově do 
30. 6. 2014. 

632. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 14.11.2011, věřitel 
obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, Radniční 
náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, kterým se 
mění sjednaná doba půjčky ve výši 500.000,- Kč nově do 
30. 6. 2014. 

633. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 14.4.2012, věřitel 
obec Řepiště, dlužník Region Slezská brána, Radniční 
náměstí 300, 739 34  Šenov, IČ: 69609969, kterým se 
mění sjednaná doba půjčky ve výši 500.000,- Kč nově do 
30. 6. 2014. 

634. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti MAS Region Slezská brána, z.s.p.o. 

635. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků: parc. č. 1495/8 ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, o výměře 77 m2, parc. č. 1521/4 ostatní plocha, ostat-
ní komunikace, o výměře 18 m2, vše k.ú. a obec Řepiště, 
pod místní komunikací ul. Oldřicha Stibora a pozemků 
pozemkového katastru: parc.č. PK 168/3 o výměře 68 m2, 
parc.č. PK 170, díl 1 o výměře 4 m2, parc.č. PK 170, díl 
2 o výměře 7 m2, parc.č. PK 171, díl 1 o výměře 26 m2, 
parc.č. PK 171, díl 2 o výměře 304 m2, parc.č. PK 171, díl 
3 o výměře 331 m2, parc.č. PK 173, díl 1 o výměře 64 m2 
a parc.č. PK 173, díl 2 o výměře 26 m2, vše k.ú. a obec 
Řepiště, pod místními komunikacemi ulicemi Selská 
a Oldřicha Stibora, včetně všech součástí a příslušenství 
od prodávajícího pana Jiřího Polocha, bytem Oldřicha 
Stibora 31, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 
64.750,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem. 

636. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků pozemkového katastru: parc. č. PK 179/1, díl 1 
o výměře 53 m2 , parc.č. PK 179/1, díl 2 o výměře 270 m2, 
parc.č. PK 180/1, díl 1 o výměře 3 m2 , parc.č. PK 180/1, 
díl 2 o výměře 6 m2, vše k.ú. a obec Řepiště, pod místní 
komunikací ul. Selská, včetně všech součástí a  příslu-
šenství od prodávajícího paní Vitáskové Libuše, bytem 
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Mírová 5, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 
23.240,-  Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem. 

637. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje prodej po-
dílových listů Investiční společnosti České spořitelny, 
a.s., SPOROINVEST – otevřený podílový fond, v počtu 
8.373.463 kusů a pověřuje starostu obce pana Rostislava 
Kožušníka, narozeného 24. 12. 1972, bytem Nad Datyň-
kou 210, 739 32 Řepiště, realizací prodeje podílových lis-
tů, a to do 31.12.2013.

638. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje staros-
tu dočasným uložením volných finančních prostředků 
obce např. formou spořícího účtu ve výši maximálně 
25.000.000,- Kč, a to do doby dořešení správy finančních 
aktiv obce.

639. Zastupitelstvo obce Řepiště rozhodlo o záměru 
obce nabýt nemovitosti, a to budovu č.p. 49 (rodinný 
dům), pozemků parc.č. 50 (zastavěná plocha a nádvo-
ří) o výměře 1196 m2 , parc.č. 51/2 (zahrada) o výměře 
533 m2 a parc.č. 58/2 (ostatní plocha, ostatní komunika-
ce) o výměře 39 m2, a pověřuje starostu obce pana Rosti-
slava Kožušníka, nar. 24. 12. 1972, bytem Nad Datyňkou 
210, 739 31 Řepiště,  vést jednáním s vlastníkem nemo-
vitostí, o podmínkách prodeje a přípravou podkladů pro 
uzavření kupní smlouvy.

640. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji nemovitostí: bu-
dovy č.p. 49 (rodinný dům), pozemků parc.č. 50 (zasta-
věná plocha a nádvoří) o výměře 1196 m2 , parc.č. 51/2 
(zahrada) o výměře 533 m2 a parc.č. 58/2 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace) o výměře 39 m2, s vlastníkem nemo-
vitostí KEY REALITY FINANCE, s.r.o., se sídlem U parku 
201, 739 61 Třinec – Kanada, IČ 26860457, celková kupní 
cena nepřekročí 2.500.000,- Kč, záloha ve výši 100.000,- 
Kč splatná po výmazu spornosti z katastru nemovitostí, 
platnost smlouvy do 30.6.2014.

641. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2013 
se společností POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava, 
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, který 
bude řešit termín dokončení stavby „3. oddělení MŠ – pří-
stavba, Bratří Musálků 249, Řepiště“ v návaznosti vyvola-
né vícepráce.

642. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh 
smírného řešení předloženého JUDr. Janíkovou ve věci 
odstranění reklamovaných závad a vydání zádržného ve 
výši 1 mil. Kč s příslušenstvím za stavební práce „Tělo-
cvična Řepiště“, tento návrh odmítá a pověřuje starostu 
vést další jednání ve věci dohody se žalující stranou.

643. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlou-
vu č.185/600/2013 k zajištění oprav a údržby veřej-
ného osvětlení obce Řepiště se společností TS a.s., 
IČ  60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910, Frýdek – 
Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.

644. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Separace bioodpadů v obci Řepiště, celkové 
náklady 824.736,- Kč, požadovaná dotace 716.486,- Kč, 
doba realizace do října 2014.

645. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z programu Moravskoslezského kraje „Pří-
spěvky na ozdravné pobyty ŽPŽ/05/2013“ na projekt 
obce Řepiště, celkové náklady 228 tis. Kč a schvaluje vy-
členění finančních prostředků obce Řepiště na kofinan-
cování nákladů minimálně ve výši 50-ti % z celkových 
nákladů projektu. 

646. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový po-
čet zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2014 na 13 při 
úvazku 13.

647. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla roz-
počtového provizoria obce na rok 2014 dle přílohy.

648. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 5/2013 dle přílohy, snížení příjmů rozpočtu 
o 1.248.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 253.000,- 
Kč, krytím ztráty třídou financování – změnou stavu na 
bankovních účtech ve výši 1.501.000,- Kč, které upravuje 
schválený rozpočet následovně:

Příjmy celkem     27.743.000,- Kč,
Financování  11.304.000,- Kč,
Výdaje celkem  39.047.000,- Kč.

649. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
a místostarostku společně s účetní obce provést nejpoz-
ději k 31. 12. 2013 případně nezbytně nutné rozpočtové 
opatření na straně příjmů a výdajů. Na straně výdajů je 
možno provést rozpočtové opatření do výše maximálně 
300.000,- Kč. Ke krytí výdajů se použijí v pořadí: případné 
příjmy a dotace, rezerva, změna stavu na účtech obce. Na 
nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude toto 
rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.

650. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 
v 17.00 hod. 

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Hospodaření obce Řepiště v r. 2013
Obec Řepiště hospodařila v roce 2013 s přebytkem 

ve výši 3.591.338,- Kč. Celkové příjmy obce v roce 2013 
byly ve výši 31.427.559,- Kč (v tom daňové příjmy byly 
20.121.457,- Kč, nedaňové příjmy byly 9.162.269,- Kč 
a  přijaté dotace byly ve výši 2.143.833,- Kč). Celkové 
výdaje obce byly v roce 2013 ve výši 27.836.221,- Kč 
(v  tom běžné výdaje byly 15.437.962,- Kč a kapitálo-
vé výdaje byly 12.398.259,- Kč). Zůstatek na účtech 
obce činil k 31.12.2013 44.247.742,- Kč. Finanční ma-
jetek ve formě státních spořících dluhopisů byl ve výši 
20.150.000,- Kč.         Rostislav Kožušník, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY                    2014
Paragraf Položka Text Částka v Kč
0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze z.čin. a fun.pož. 3 400 000
0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 140 000
0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 350 000
0 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000
0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 762 000
0 1211 Daň z přidané hodnoty 7 400 000
0 1333 Poplatky za uložení odpadů (příjem ze skládky) 3 000 000
0 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 20 000
0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 900 000
0 1341 Poplatek ze psů 35 000
0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000
0 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 40 000
0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 190 000
0 1361 Správní poplatky 30 000
0 1511 Daň z nemovitostí 1 000 000
0 2249 Ostatní splátky půjč.prostř.od veřej.rozp.územn.samospr.celk. 1 800 000
0 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 22 000
0 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci SDV (výkon státní správy) 314 000
0 4116 Ostatní neinv.přijaté transf.ze st.rozpočtu (Úřad práce -absolventi) 165 000
0 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (projekt Rekonstrukce hřbitova) 250 000
2119  Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (dobývací prostor plyn) 250 000
2299  Ostatní záležitosti v dopravě (pronájem čekárny na Konečné) 3 000
2310  Pitná voda (nájem obecních vodovodů) 25 000
3117  První stupeň základních škol (odvody odpisů) 823 000
3319  Ostatní záležitosti kultury (ples+tábor+taneční+keramika) 270 000
3412  Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) 581 000
3421  Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště Rakovec) 1 000
3612  Bytové hospodářství (obecní byty) 665 000
3613  Nebytové hospodářství (pronájem nebytových prostor) 150 000
3632  Pohřebnictví (pronájem hrobových míst) 20 000
3636  Územní rozvoj (Region Slezská br.-vyúčtování inv.příspěvku Infr.šk.zař.) 205 000
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů (Ekokom za separovaný sběr) 120 000
3724  Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (nájem z poz.) 48 000
4359  Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy senioři+rozvoz) 220 000
6171  Činnost místní správy 61 000
6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky) 500 000
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 27 261 000

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

8000  Financování celkem (rezerva z předchozích let) 4 833 000

CELKEM  PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ 32 094 000
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II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                    2014
Paragraf Text  Částka v Kč
1014 Ozdravování hosp.zvířat a spec.plod.a zvl.vet.p. (odch.psů, včel.,mysl.) 83 000
2212 Silnice (místní komunikace, údržba, opravy, plužení, stavby, výkupy pozemků) 2 382 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost-autobusy) 1 100 000
2299 Ostatní záležitosti v dopravě (provoz čekárny na Konečné) 30 000
2310 Pitná voda (projekt vodovodu) 60 000
2321 Odvádění a čištění odp.vod (kanalizace-DSP, provoz ČOV,výkupy pozemků) 1 895 000
3111 Předškolní zařízení (přírodní zahrada MŠ, oplocení) 1 950 000
3113 Základní školy (dotace ZUŠ, DDM, ZŠ Lískovec) 61 000
3117 První stupeň základních škol (příspěvková organizace ZŠ a MŠ, provoz.nákl.) 2 140 000
 V tom neinvestiční příspěvek přísp.org. ZŠ a MŠ Řepiště 2030 tis.Kč  
3314 Činnosti knihovnické (činnost místní knihovny) 350 000
3319 Ostatní záležitosti kultury (kultura, sport, Sbor, Simf.,keramika, tábor,ost.) 970 000
3326 Pořízení, zachování a obnova místn.kult.pov.(obnova dřev.mlýnku) 66 000
3330 Činnost registrovaných církví a náb.s. (rezerva na dotaci na opravy kostela) 50 000
3341 Rozhlas a televize (internetová TV) 25 000
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 128 000
3392 Zájmová činnost v kultuře (Osvětový dům) 217 000
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. (SPOZ, Klub důchodců) 93 000
3412 Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična, v tom provozní nákl. 939 tis.) 1 999 000
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace TJ, v tom 150 tis. na investice) 300 000
3421 Využití volného času dětí a mládeže (herní prvky hřiště u Domu zahrádkářů) 680 000
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (Společenské centrum - revize) 100 000
3612 Bytové hospodářství (v tom 1600 tis.na rekonstrukce 4 bytů) 1 781 000
3613 Nebytové hospodářství (Hospoda U Máně) 2 800 000
3631 Veřejné osvětlení 510 000
3632 Pohřebnictví (provoz hřbitova, dokončení rozšíření hřbitova, oprava kříže) 1 388 000
3636 Územní rozvoj (RSB-cyklostezka O-B-INVpříspěv.+MAS půjčka) 1 515 000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 234 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů (projekt pořízení kompostérů) 800 000
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana (sesuv Dolní) 30 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (v tom Sadové úpr.hřbitov, ostatní) 870 000
4222 Veřejně prospěšné práce (technická četa) 1 178 000
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel. (komise SPOZ) 40 000
4357 Domovy (příspěvek - domovy důchodců) 100 000
4359 Ostatní služby a činnosti v obl.soc.péče (obědy pro seniory+sociální služb.) 400 000
5512 Požární ochrana dobrovolná část (jednotka JPO 5+hasičárna+SDH Řepiště) 568 000
6112 Zastupitelstva obcí 1 371 000
6115 Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků 28 000
6117 Volby do evropského parlamentu 28 000
6171 Činnost místní správy (obecní úřad) 1 910 000
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 22 000
6320 Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění obecního majetku) 80 000
6399 Ostatní finanční operace (daň z příjmu za obec) 762 000
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 32 094 000

Saldo P + F - V  Přebytek/schodek                                               0

Poznámka: V návrhu rozpočtu jsou celkové náklady několika projektů, na které má obec Řepiště dotační příslib nebo podánu 
žádost o dotaci, ale nemá dosud rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkový dotační příslib na tyto projekty činí částku 3.247.000,- 
Kč, která po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace sníží rozpočtový schodek. Po započtení tohoto příslibu by ztráta činila 
1.586.000,- Kč.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předp., musí být návrh roz-
počtu vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného 
celku. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 19.2.2014 do 14 hod. nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva obce dne 19.2.2014 od 17 hod.

V Řepištích dne 3.2.2014             Rostislav Kožušník - starosta
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3. oddělení MŠ – přístavba, Bratří Musálků 249, Řepiště
Projekt řešil novou přístavbu samostatného pavilónu 3. oddělení mateřské školy na ul. Bratří Mu-

sálků 249 v Řepištích pro maximálně 28 dětí. Jedná se o zděný jednopodlažní nepodsklepený objekt 
s plochou střechou. Objekt je vytápěn plynem, podlahovým topením. Objekt je vybaven automatickou 
vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Propojení objektu se stávajícím objektem je řešeno vytá-
pěným spojovacím krčkem. Před objektem nově vzniklo veřejné prostranství (malé náměstíčko s par-
kovištěm) a chodník podél komunikace. 

Užitková plocha je 271,4 m2, zastavěná plocha je 342,6 m2, obestavěný prostor je 1476 m3.
Projekt byl spolufinancován dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu obnovy venkova 2013 

ve výši 1 mil. Kč za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012 a grantem z Nadačního fondu Kimex ve výši 
300 tis. Kč.

Na realizaci projektu budou v r. 2014 navazovat další dva projekty, a to projekt „Realizace přírodní zahrady MŠ 
Řepiště“ a projekt svazku obcí Region Slezská brána „Infrastruktura školských zařízení v Regionu Slezská brána I“, 
který obsahuje mimo jiné projekt obce Řepiště „Řepiště, Rozšíření parkoviště u mateřské školy“.

Celkové náklady stavby:  7,7 mil. Kč vč. DPH (6,35 mil. Kč bez DPH)
Realizace:    červenec – prosinec 2013 
Investor:    OBEC ŘEPIŠTĚ
Projektant:     Ing. arch. Kamil Zezula, Frýdek-Místek
Zhotovitel:     POHL cz, a.s., Opava
Technický dozor:   Ing. Lukáš Záruba, Řepiště
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Poplatek za komunální odpad

Oznámení termínů svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2014

Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné domu / 2014 do 30. června 
2014.

Poplatek za komunální odpad v Kč za rok

Objem sběrné 
nádoby (litry)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

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

1 x 7 dní zima*

70 1350,- 2250,- - -

110 1650,- 2750,- 2300,- 1800,-

* zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
* v lichý týden se svážejí 14 - ti denní nádoby (Řepiště)
* v sudý týden se svážejí 14 - ti denní nádoby (Rakovec)

Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v r. 2014 proběhne v termínech:
• pátek 11. dubna 2014 od 15.00 - 19.00 hod.,
• pátek 19. září 2014 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.

Poplatek ze psů
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek 

ze psů starších 3 měsíců na rok 2014 v termínu do 30. června 2014. 

Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 a Dodatku č. 2/2011 jsou sazby poplatku 
následující: 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč,
c)  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 300,- Kč.

Poplatek je také možné uhradit na Obecním úřadě v Řepištích nebo na účet obce u ČS a.s., č.ú. 1682051319/0800, 
jako variabilní symbol je nutné uvést číslo popisné domu/2014.

Kalendář na rok 2014
Žádáme občany Řepišť, aby si vyzvedli kalendář na rok 2014 na obecním úřadě do konce března. Po tomto datu 

budou kalendáře věnovány (prodány) dalším zájemcům.
Do každého domu (dle čísla popisného) máme připravený jeden kalendář. Kalendář není možné doručovat do poš-

tovních schránek.
                                                                                     Děkujeme za pochopení.
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Zpráva sociální komise za rok 2013

Zpráva o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2013

Sociální komise pracuje ve složení Jaroslava Bezecná, 
předsedkyně, paní Alice Nespěšná, Lýdie Čtveráčková, 
Marta Najmanová, Pavla Zárubova, Zdeňka Vojtková, Anna 
Slonková, Anna Holková. V roce 2013 proběhly 2 schůzky, 
a to tradičně v měsících červen a prosinec.

Navštívili jsme 43 jubilantů - občanů nad 80 let. V břez-
nu, říjnu a výjimečně také v červnu (sbírka na pomoc ob-
lastem postižených povodněmi), jsme díky velké pomoci 
a ochotě manželů Najmanových, zorganizovali sbírky šat-
stva pro Diecézní charitu Broumov, před vánoci jsme s ba-
líčky a kalendáři obce objížděli řepišťany umístěné v do-
movech důchodců. Ke konci roku, jako každoročně, jsme 
rozdělili finanční výpomoc rodinám s více dětmi a dále pak 
příspěvky na svoz komunálního odpadu pro 16 důchodců, 
kteří dosáhli věku 75 let a žijí sami v rodinném domě.

Během dvou slavností vítání občánků jsme přivíta-
li 17 dětí. Pro každé miminko byl připraven pamětní list, 
stříbrný dukát vyrobený na zakázku v mincovně v Jablonci 
nad Nisou, krásné hrací deky a polštářky, které ušila paní 
Lucie Volná, pro maminky kytička. Paní učitelka Jana No-
žičková připravila vystoupení dětí mateřské školy a celým 
slavnostním odpolednem nás hrou na klavír doprovázela 
paní Lenka Macášová, DiS. Slavnosti vítání občánků natá-
čí pro internetovou televizi pan Petr Macura a jako vzpo-
mínku na tento den, do kroniky obce a pro rodiče miminek, 
fotografuje Ing. Petr Najman.  

Tímto moc děkuji všem výše jmenovaným za jejich 
čas, vstřícnost a ochotu kdykoliv pomoci.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

V roce 2013 naše sportovní a kulturní komise opravdu 
nezahálela. Pořádala spoustu akcí a při mnoha dalších 
akcích nabídla svou pomoc.

Byly to akce cyklické, které mají už nějakou historii:
    Běžky nebo pěšky
    Pohár starosty ve slalomu
    Pohár Medarda ve volejbale
    Drakiáda

Minulý rok jsme také pořádali oblíbené turnaje v bad-
mintonu jak smíšených dvojic, tak dvojic stejného pohlaví.

V červnu jsme u nás přivítali folklorní skupinu až z Me-
xika, která nás pak ještě navštívila následující den na obec-
ních slavnostech, které jsme také pomohli organizovat.

Všech koncertů  Moravskoslezské Sinfonietty jsme se 
zúčastnili nejen jako hosté, ale pomohli při jejich uspořá-
dání a samotném průběhu koncertů.

V létě už počtvrté proběhl 3 týdenní letní tábor pro 
120 dětí, který se opravdu vydařil. Od října se naše spor-
tovní hala proměnila v taneční parket, probíhaly tam ta-
neční pod vedením taneční mistryně Zuzky Škorňokové, 

která se svým manželem zájemce naučila přes 20 tanců.
V listopadu k nám poprvé a doufám, že ne naposledy 

zavítalo ochotnické divadlo z Malenovic – Borové, 28 herců 
nám v dobových kostýmech 30. let minulého století před-
vedlo autorskou divadelní hru – Vraždy v hotelu Pinn Hill In.

Letos poprvé jsme přivítali adventní čas rozsvícením 
vánočního stromu u obecního úřadu při ochutnávce pun-
če, který jsme sami uvařili. 

O ozvučení a technické zázemí všech akcí se starali 
Radek Šrubař a Dalibor Musálek.

Činnost naší komise je tedy rozmanitá, snažíme se 
i pro cyklické akce vymyslet vždy něco nového a zajíma-
vého. Za to především vděčíme všem členům – paní mís-
tostarostce Jaroslavě Bezecné, Radku Šrubařovi, Dalibo-
rovi Musálkovi, Lucii Bezecné, Pavlu Zárubovi a mladým 
pomocníkům -  „kuřatům“, jak je nazýváme.

Přeji všem další bezva nápady v tomto roce!!

              Za sportovní a kulturní komisi napsala 
PaeDr. Marie Bednářová, předsedkyně

Výsledky „Tříkrálové sbírky 2014“
V prvních čtrnácti dnech roku 2014, a to 

od 1.1.2014 do 14.1.2014 nás opět navštívili 
koledníci Tříkrálové sbírky.

Vedoucí skupinek se svými koledníky vykoledovali:
paní Anna Uhrová 9.694,-Kč
paní Blanka Kukučková 8.774,-Kč
Václav Kožušník 3.864,-Kč.

Celkem za rok 2014 v obci Řepiště bylo vykoledováno 
22.332,-Kč.

Všem dárcům patří obrovské poděkování, stejně jako 
koledníkům a vedoucím skupinek. Děkujeme.

Výtěžek z letošní sbírky bude použit na tato charitní 
střediska: Charitní pečovatelská služba, ošetřovatelská 
služba, Dům pokojného stáří, Centrum odlehčovacích 
služeb a týdenní stacionář, Oáza pokoje pro psychicky 
nemocné, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba 
ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. 

Více informací o sbírce najdete
na http://www.trikralovasbirka.cz/
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Obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk informuje

Víme všichni, kam máme volat v tísni?

Vážení spoluobčané,
Rád bych vás stručně informoval o bezpečnostní si-

tuaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie 
České republiky Brušperk. V rámci služebního obvodu, 
který zahrnuje města Brušperk a Paskov a obce Řepiště, 
Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Kr-
melín, Policie České republiky prověřovala od 1.1.2013 
do 31.12.2013 celkem 378 trestných činů, 436 přestupků, 
včetně dopravních přestupků a dalších 341 spisů běžné 
pořádkové agendy, což je celkem 1155 spisů. Lze kon-
statovat, že ve srovnání s rokem 2012, ale i roky 2011 
a 2010, je trestná činnost konstantní, přičemž výsledky, 
respektive objasněnost trestné činnosti se nám podařilo 
zvýšit na cca 43%.

V samotné obci Řepiště došlo od 1.1.2013 do 
31.12.2013 k 31 trestným činům, 32 přestupkům (včet-
ně dopravních), což v porovnání s roky předchozími zna-
mená nárůst trestné činnosti o 6 trestných činů, nicmé-
ně objasnit se podařilo, či je těsně před objasněním 23 
trestných činů, např. 6 případů krádeží měděných okapů 
a svodů, 2  případy vloupání do rodinných domů, nebo 
5 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návyko-
vých látek. U trestných činů převažují majetkové delikty, 

zejména krádeže vloupáním do rodinných domů, bytů, 
sklepů a komerčních objektů, nemalou měrou se na trest-
né činnosti však podílí i trestné činy zejména zanedbá-
ní povinné výživy, dále trestné činy proti zdraví a trestné 
činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu se 
jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení motorových 
vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního roz-
hodnutí.

Vážení spoluobčané, na závěr bych vás chtěl požá-
dat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje 
ve vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji ob-
raceli na Policii ČR, na telefonní číslo 558 666 222, což je 
přímo na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, možno 
i na služební mobilní telefon a to na číslo 734 620 683, 
nebo na tísňovou linku 158. Bez vaší pomoci nemůžeme 
být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. V roce 
2013 jsme na základě všímavosti občanů objasnili něko-
lik trestných činů s tím, že byl pachatel zadržen přímo 
na místě trestného činu nebo byl na základě významných 
a přesných informací od občanů, později dohledán.

        
Za kolektiv OOP Brušperk
Npor. Mgr. Kamil Václavík

Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší 
než ten minulý. Bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, 
zda se staneme účastníky dopravní nehody, požáru či 
jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze vytočit 
a kam se dovoláte? 

V České republice jsou čísla tísňových linek pevně 
stanovena. Jistě je většina z nás máme v podvědomí, ale 
pro přehlednost si je nyní připomeneme. V naší republice 
jsou zavedena tzv. „národní“ čísla tísňového volání:

- 150 … hasičský záchranný sbor

- 155 … zdravotnická záchranná služba

- 156 … městská policie (je-li zřízena)

- 158 … Policie ČR

Dále je pak v naší republice zavedeno číslo: 

- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání 

Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno především 
pro zahraniční návštěvníky naší země, turisty, pro zahra-
niční studenty, cizince, kteří na území naší republiky po-
bývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového vo-
lání 112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou 
schopni celkově vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě 
ji předat příslušným složkám integrovaného záchranného 
systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještě o krok na-

před, poněvadž v Ostravě je v plném provozu od prosince 
roku 2010 tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde na 
jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tís-
ňových linek. Na toto pracoviště jsou směrována všech-
na „národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 
z území celého Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro 
Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného nebo mobilního 
telefonu. 

Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku 
dodrželi jednoduché zásady a operátorům sdělili násle-
dující informace:

- vaše jméno a příjmení

- číslo telefonu, ze kterého voláte

- co se stalo, jaký je rozsah události

- kde k události došlo (adresa, popis místa, popis do-
jezdu na místo)

- další informace podle pokynů operátora

 

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny 
pro přijetí stavů nouze. Nezneužívejte je! Vaše nezodpo-
vědnost může mít za následek oddálení pomoci lidem, 
kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.
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Členové SDH Řepiště na frýdecko-místecku hodnotili svoji činnost
V prosinci roku 2013 proběhla již 89. výroční valná 

hromada sboru.  A že bylo co hodnotit, vyplývá z jed-
notlivých zpráv - mladých hasičů a dorostenců, družstva 
mužů i zpráva starosty SDH o společenské činnosti. 

U mužů vedle povinností vyplývajících ze zákona PO 
a stanov SH ČMS, jako je odborná příprava, údržba tech-
niky, výstroje a výzbroje, tak to byla účast v pohárových 
soutěžích, kterých bylo 21. Z těchto soutěži si přivezli 
3x 1 místo, 2x 2 místo a 3x 3místo. S historickou T 805 
a DS 16 vyjeli na pozvání do okolních SDH k provedení 
dynamické ukázky požárního útoku dle cvičebního řádu 
ze 70 let. Výjezdy JPO V byly tři technické.

Už dlouhodobě aktivita patří práci s dětmi a doros-
tem, kde jsme v okresním měřítku hodnoceni v té vyšší 
pozici. Je to obětavosti Pavly Polachové, Blanky a Pepy 
Kukučkových, Jaromíra Adamuse ml., Jana Kukučky 
a dalších mladších instruktorů. V uplynulém roce, druhém 
roce účasti v Moravskoslezské lize MH zapojili do sou-
těže družstvo mladších a družstvo starších a absolvovali 
všech 15 kol MSL MH. Družstvo starších dokázalo sta-
nout celkem 5x na stupně vítězů z toho 2x na stupni nej-
vyšším. Tato sezona byla ukončena družstvem starších 
noční soutěži v Bochoři – „Bochořská sova“ v okrese Pře-
rov, kde bylo celkem 66 družstev MH ze Zlínského, Olo-
mouckého a Moravskoslezského kraje. V půl jedné v noci 
za pomoci skromného osvětlení nastoupili jako 33 v pořa-
dí a podali neuvěřitelný výkon, nad kterým všichni přihlí-
žející do brzkých ranních hodin kroutili hlavou. 

Časem 13,71 sekund nechali za sebou všech 65 sou-
těžících družstev. Družstvo dorostu poprvé v historii Sbo-
ru dokázalo svou píli postoupit do krajského kola PS.

Samozřejmě, že výsledky nejsou dílem náhody, ale 
zodpovědného přístupu k tréninku, přípravě nářadí, moti-
vace to dokázat a obětavost všech instruktorů. 

Společenská a kulturní stránka jako vždy zahajuje 
plesovou sezonou, v uplynulém roce to byl 78 ples či bál 
a další akcemi pro širokou veřejnost.  Mimo jiné jarní sou-
těže v PS, jako retro soutěž s PS8, I. kolo PS, soutěž MSL 
MH, pohárová soutěž M, Ž. A nezapomíná se ani na pre-
ventivně výchovnou činnost. Ta je zaměřena na spoluprá-
ci se základní a mateřskou školou, den otevřených dve-
ří HZ s ukázkami, soutěž POOD, pro občany informace 
a rady v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, topné 
období, adventní a vánoční doba a nebezpečí z toho ply-
noucí. K tomu je využíván místní tisk – Zpravodaj obce.

Pak v té slavnostnější části valné hromady bylo ná-
městkyni starosty OSH p. Šárkou Čerňákovou předáno 
Čestné uznání SH ČMS Josefu Šnajdrovi za dlouhole-
tou činnost v ORM  OSH a rozhodčí činnost při soutě-
žích mládeže.  Ve vystoupení starosty obce p. Rostislava 
Kožušníka, bylo vřelé poděkování za reprezentaci nejen 
hasičů, ale především obce. S potěšením konstatoval, 
že na hasiče se může vždy spolehnout, když je potřeba.   
Jednání ukončil starosta SDH s poděkováním především 
obci a vedení obce za víc než standartní spolupráci, všem 
členům za práci a obětavost a rovněž všem sponzorům 
a rodičům dětí, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli, hlav-
ně na činnost mládeže.

Za Sbor dobrovolných hasičů
Jaromír Adamus, starosta

GALA PŘEHLÍDKA Paskov, Řepiště
V neděli 26. ledna 2014 se sešly děti a vedoucí z kroužků – poboč-

ka Paskov a Řepiště na GALA PŘELHLÍDCE v kině Panorama Paskov. 
Byl připraven pestrý program z činností zájmových útvarů. Můžeme 
si připomenout mažoretky, taneční i sportovní kroužky, bojové umění, 
angličtinu, badatele. Celkem vystoupilo 192 dětí. Velké poděkování 
patří nejen dětem, ale i  externím pracovníkům (vedoucím kroužků). 
Přehlídka byla pestrá a zajímavá. Rodiče a veřejnost získali představu, 
jak pracujeme s dětmi a jaká je náplň jednotlivých zájmových útvarů.

Zároveň děkuji Městu Paskov za poskytnutí prostor kina Panorama 
bezplatně a pracovníkům Základní umělecké školy Paskov za zapůj-
čení techniky a zpřístupnění prostor ZUŠ. 

 DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Únorem 2014 nám začíná druhé pololetí školního roku a stále máte možnost přihlásit své dítě do zájmového útvaru 

- KROUŽKU.
Bližší informace na www.ddmvratimov.cz – KROUŽKY (filtr ŘEPIŠTĚ).

Renáta Míčková
     pedagog volného času

Dům dětí a mládeže Vratimov POBOČKA ŘEPIŠTĚ 
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Běžky nebo pěšky

Běžky nebo pěšky na začátku tohoto roku připomína-
ly nejvíce jarní procházku a sluníčko „vytáhlo“ ke kapličce 
sv. Floriána mnoho lidí!  Zúčastnilo se celkem 62 sportov-
ců rozdílného věku a 2 psi.

Trasa byla nenáročná a směřovala směrem ke stu-
dánce v Lískovci - Hájku. Po cestě museli všichni zdolat 
dva úkoly, a to přeskok s dřevěným koněm přes překáž-
ku a hod polínkem dřeva na terč. Na závěr každý mohl 
ochutnat vyhlášenou vodu z Hájku. Pro odvážlivce, kteří 
zkusili vodou ze studánky si umýt šlapky u nohou, měla 
naše sportovní a kulturní komise připraven zvláštní bo-
nus... Zpáteční cestu si každý naplánoval sám a všichni 
jsme se pak sešli v Café baru u paní Dáši, která nám uva-
řila výborný guláš. Moc děkujeme.

Díky patří naší komisi za pomoc a všem zúčastněným 
za bezvadně strávený 4. leden 2014.                                                                              

Za sportovní a kulturní komisi
Majka Bednářová

KALENDÁŘ AKCÍ

24. – 28. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY 
 - nebude probíhat pravidelná zájmová činnost
 - připravujeme příměstský tábor 
 - informace Renáta Míčková

9. 3.   BADMINTONOVÝ TURNAJ pro děti
 - tělocvična Řepiště
 - informace Marcela Grácová
  

23. 3.  MAŇÁSKOVÉ DIVADLO
 - pohádka pro předškolní děti, hry, soutěže
 - sál DDM Vratimov v 10:00 hod

17. – 18. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
 - nebude probíhat pravidelná zájmová činnost

17. 4.  VÝLET DO PRAHY
 - pouze pro přihlášené děti
 - informace Renáta Míčková

Bližší informace na www.ddmvratimov.cz - AKCE

Zápis v základní škole
15. leden 2014 byl pro všechny řepišťské předškoláč-

ky významným a nezapomenutelným dnem. U příležitosti 
zápisu do první třídy byli slavnostně přivítání v základní 
škole, kde na ně s úsměvem čekaly všechny paní učitelky 
v krásně vyzdobené třídě. Děti předvedly velkou odvahu 
a chuť do učení. Poznávaly obrázky, přednášely básničky, 
zpívaly písničky, jmenovaly písmena a číslice, nahlédly do 
poutavých učebnic. Za splnění zajímavých úkolů dostal 
každý budoucí školák tašku plnou odměn i drobností, bez 
kterých se žádný žáček ve škole neobejde.

Všem dětem k úspěšnému zápisu gratulujeme a těší-
me se na ně v naší základní škole.

Za kolektiv učitelek ZŠ Mgr. Petra Kornášová

Už jsou tady zprávičky,
z naší nové školičky

Rok 2014 je již v plném proudu. 

Přivítali jsme jej přestěhováním do nové budovy MŠ, 
která byla slavnostně otevřena 3. 1. 2014 za účasti široké 
veřejnosti. Děti ze třídy Beruška si připravily krátké vy-
stoupení pro zpestření tak slavnostní chvíle.

Dětem se ve třídě moc líbí, mají dostatek prostoru pro 
různorodé hry i činnosti vzdělávacího charakteru. Poma-
lu se zabydlujeme v novém prostředí, které budeme po-
stupně zvelebovat, abychom se všichni cítili co nejlépe.

I ve druhém pololetí se budeme snažit nadále vytvářet 
v MŠ zajímavé, veselé prostředí, vymýšlet projekty, které 
obohatí vzdělávání dětí. Pro děti je připraveno mnoho kul-
turních akcí a divadelních představení.

 Nejstarší děti se připravovaly k zápisu do ZŠ, hrály si 
na školu, připravily si dárečky pro kamarády, na které se 
šly podívat, co všechno se již naučili. Nejvíce se jim líbila 
interaktivní tabule. K zápisu šlo 23 dětí.

Ve všech třídách proběhl v lednu maškarní karneval 
s myškou Klárkou a veverkou Terkou i za účasti rodičů, 
kteří se postarali o občerstvení a krásné masky, za což jim 
mnohokrát děkujeme. I když měl komorní podobu, mys-
lím, že si děti přišly na své a užily si ho.

V měsíci únoru v době od 17.2 – 21. 2. 2014 budou 
některé děti již tradičně jezdit lyžovat na Bílou.

Ve třídě Beruška začneme od února se cvičením Me-
tody dobrého startu, která sleduje rozvoj psychomotoriky 
ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně 
motivační, sociální a přispívá též k rozvoji řeči.

V březnu začneme jezdit do plavání a budeme se těšit 
na jaro.

                                          Jana Nožičková
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MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY – OLYMPIJSKÉ HRY
Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky, budova
Termín: 5. 7. – 12. 7. 2014 (8 dnů)
Vhodné pro děti 9 - 15 let
Cena: 3 100 Kč
Informační schůzka: 19. 2. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová

PEVNOST BOYARD
Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky, budova
Termín: 12. 7. -  19. 7. 2014 (8 dnů) 
Vhodné pro děti 8 - 14 let
Cena: 3 100 Kč
Informační schůzka: 19. 2. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Bc. Zuzana Křivánková

ŠMOULOVÉ II.
Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: chatky
Termín: 19. 7. – 26. 7. 2014 (8 dnů)
Vhodné pro děti 7 –  10 let
Cena: 3 100 Kč
Informační schůzka: 26. 3. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

AFRO CIRKUS
Místo konání: Dálava, Horní Žleb 
Typ ubytování: chatky, budova
Termín: 1. 8. - 14. 8. 2014 (14 dnů) 
Vhodné pro děti 7 - 14 let (možná domluva)
Cena: 4 440 Kč 
Informační schůzka: 16. 4. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Roman Tomica

ANIMÁKY
TZ Myšinec – Budišovice
Termín: 9. 8. – 16. 8. 2014
Typ ubytování: chatky 
Vhodné pro děti  7 – 15 let
Cena:  2 800 Kč
Informační schůzka: 19. 3. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm

VÁLKA BOHŮ
Louka Nadějov, Lukavec
Termín: 4. 7. – 18. 7. 2014 (15 dnů)
Typ ubytování: stany s podsadou 
Vhodné pro děti 8 – 16 let
Cena: 3 800 Kč
Informační schůzka: 23. 4. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Jan Kludka

ZÁHADA PSA BASKERVILLSKÉHO
Louka Nadějov, Lukavec
Termín: 26. 7. – 8. 8. 2014 (14 dnů)
Typ ubytování: stany s podsadou 
Vhodné pro děti 8 – 16 let
Cena: 3 800 Kč
Informační schůzka: 23. 4. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Arnošt Štěpán

Nabídka letních táborů a odborných soustředění DDM Vratimov na rok 2014

POBYTOVÉ TÁBORY

Bližší Informace k táborům můžete získat na www.ddmvratimov.cz, nebo přímo v Domě dětí a mládeže Vratimov, 
ulice Frýdecká 377/61 nebo na tel.: 596 732 333, 596 733 990.

Společná informační schůzka: 14. 5. 2014 v 17 hod

BAREVNÝ SVĚT
Příměstský tábor - výtvarný
21. 7. - 25. 7. 2014
Cena: 1 100 Kč
Vhodné pro děti  9 – 13 let
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková
Lektor: Radana Kocurková

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA I.
30. 6. – 4. 7. 2014
Cena: 990 Kč 
Vhodné pro děti  7 – 10 let
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA II.
18. 8. – 22. 8. 2014
Cena: 990 Kč
Vhodné pro děti  7 – 10 let
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

MAŽORETKY
Příměstské soustředění 
Komunitní centrum Paskov
Paskovská Sluníčka, Žížalky Řepiště
Cena: 990 Kč 
Vhodné pro děti  7 – 11 let
Informační schůzka: 27. 3. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová

Příměstské soustředění – DDM Vratimov
Nováčci, Spirálky a noví zájemci
Termín: 25. 8. – 29. 8. 2014
Cena: 990 Kč
Informační schůzka: 28. 3. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová

Pobytové soustředění  
Bublinky, Kostičky, Srdíčka
Místo: Rychleby, Javorník 
Typ ubytování: budova (komfortní ubytování) 
Termín: 9. 8. – 16. 8. 2014 (8 dnů)
Cena: 3 200 Kč
Hlavní vedoucí: Renáta Hloušová

ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ

PŘEŽITÍ
Letní soustředění Klubu New´s Baráčníků
Klokočov – Slovenská republika
Termín: 29. 6. – 4. 7. 2014
Typ ubytování: budova
Cena: 2 600 Kč
Hlavní vedoucí: Bc. David Böhm

LETNÍ TANEC, H. P. Martial Gym
Soustředění určeno členům tanečních 
kroužků, H. P. Martial Gym a pro nové 
zájemce
Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: budova (komfortní ubytování)
Termín: 2. 8. – 9. 8. 2014
Cena: 3 200 Kč
Informační schůzka: 9. 4. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková

LETNÍ HUDBA
Ve spolupráci se ZUŠ Vratimov pro houslisty, 
zpěváky a Vrzušku
Místo: Rychleby, Javorník
Typ ubytování: budova (komfortní ubytování)
Termín: 16. 8. – 23. 8. 2014
Cena: 2 990 Kč
Informační schůzka: 5. 3. 2014 v 17 hod
Hlavní vedoucí: Bc. Hana Nevrlá

ODBORNÁ SOUSTŘEDĚNÍ

EXPEDICE JADRAN III.
Baška Voda – Chorvatsko
Pro tento rok měníme místo pobytu. Zamíříme 
do jižní Dalmácie, do městečka Baška Voda.
Dvoupatrová vila Papagay se nachází v přímé 
blízkosti vily Grabovac, kde se podává strava.  
Od moře je vzdálená cca 350 m. Ubytování je 
možné v osmi 2-3 lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením (WC+sprcha). 
Některé pokoje mají balkon. Na chodbě 
každého patra se nachází sedačka, křesla, TV.  
V mezipatře je kuchyňka a terasa s výhledem 
na moře.

Cena: od 3 550 Kč do 8 000 Kč
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, 
polopenze, pojištění, program, výlet, 
pedagogický dozor, zdravotník a balíček 
na zpáteční cestu.
Termín: 11. 7. – 20. 7. 2014
Typ ubytování: apartmánová vila
Hlavní vedoucí: Renáta Böhmová
Určeno pro rodiny s dětmi
Informační schůzka: 26. 2. 2014 v 17 hod 
v DDM Vratimov

TÁBORY V ZAHRANIČÍ
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X. ročník závodu ve slalomu

„O pohár starosty“                                                                                                                                        
                                

KDY ?  8. 3. 2014 sobota

KDE ?   sjezdovka Zlatník

V KOLIK?  start v 10.00 hodin

Pro zájemce je zajištěna autobusová doprava.

Odjezd v 8.30 hodin od Obecního úřadu v Řepištích, 

cena 100,- Kč /osoba.

Účast na závodě potvrďte do 7. 3. 2014 na obecním úřa-
dě, startovné 100,- Kč.

Rozlosování startovních čísel proběhne v pátek 7. 3. 2014 
v 18.00 hodin v sále Osvětového domu.

Přijďte se pobavit a zasportovat si!!!

V případě nepřízně počasí - málo sněhu nebo žádný, 
bude tento závod zrušen.

Srdečně zve Sportovní a kulturní komise 
Obce Řepiště a TJ Řepiště

Jarní badmintonový turnaj 
dvojic mužů a dvojic žen

Kdy? 15. 3. 2014 - sobota

Kde? Tělocvična - Řepiště

V kolik? Prezentace v 8.30h, zahájení turnaje v 9.00h

Za kolik? 160,- Kč za dvojici

Systém hry bude oznámen na začátku turnaje 
podle počtu zúčastněných. Nejlepší hráči a hráčky 

obdrží ceny.

Občerstvení zajištěno!!!

Na Vaši účast se moc těšíme!!!

Za sportovní a kulturní komisi Majka Bednářová

Výstavy a besedy 
v Místní knihovně v únoru a březnu

Místní knihovna pořádá putovní výstavu ilustrací Jiří-
ho Fixla, která potrvá od 4. do 28. února 2014.

Ke zhlédnutí bude v půjčovní době v úterý od 10 do 
12 a od 13 do 17 hodin a v pátek od 9 do 12 a od 13 do 
15.30 hodin.

 
Srdečně Vás zvu na besedu s cestovatelkou Renátou 

Moskalovou s názvem GABON - země mnoha překvape-
ní, země bohatá a přesto chudá, země černá, červená 
i zelená. Uskuteční se v úterý 18. února v 17.30 hodin.

 
Knihovna pořádá přednášku na téma Bylinná a ge-

mmoterapeutická léčba jako pomoc v prevenci civili-
začních onemocnění (borelióza). Přednášet bude Mgr. 
Jarmila Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce 
možnost využít nabídky sestavení kúr z bylin přímo na 
vámi zvolené zdravotní obtíže paní Mgr. Jarmilou Podhor-
nou a zakoupení produktů přímo na místě.

www.nadeje-byliny.eu
úterý 18. března 2014 v 17.00 hodin, vstupné dobro-

volné. Z důvodu možné velké návštěvnosti akce se před-
náška uskuteční v Osvětovém domě v Řepištích vedle 
požární zbrojnice. Jste srdečně zváni.

 
Od 4. do 28. března se uskuteční výstava Z deníku 

dámy a své výrobky představí paní Hana Binarová. Více 
se můžete dozvědět na http://hana-binarova.webnode.cz.

Výstavu bude možné zhlédnout v půjčovní době 
v úterý od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v pátek od 
9 do 12 a od 13 do 15.30 hodin.

Jste srdečně zváni.

Jubilanti
Eva Pokludová
Eva Klasová
Zdeňka Škopková
Josef Čelinský 
Jiří Chovančík 

Libuše Holmanová
Oldřich Janík
Vladimír Svoboda
Jiří Žižka
Drahomír Krasula
Milan Patro

Gerlinda Hrňová 
Drahomír Kroviář
Jana Supíková
Eliška Dudová
Mikuláš Friedl

Hedvika Michenková
Jaroslav Mráz
Jana Hrdá
Jan Kučera
Jan Kožušník
Hana Kočíbová

Blahopřejeme jubilantům 
v měsících březen – duben.
Vážení jubilanti přejeme Vám do dalších let 
hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Březen

Duben

Narodili se:
Prosinec 2013 – Magdaléna Mynarzová, Eliška Hrabcová

Leden 2014 – Filip Záruba  

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Prosinec 2013 – Henrieta Bednarčíková

Leden 2014 – Věroslava Hrušková
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Truhlářství  
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru. 

Vestavěné skříně, kuchyně, 
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

Hledám podnájem v Řepištích, 
jsem žena středního věku, 

bez závazků a finančně zajištěna.

Volejte nebo pište 
na tel. čís. 739601140. Děkuji

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Akce seniorů na měsíc únor a březen
21. 2. 2014   Pimprlárium - výstava loutek muzeum Ostrava, autobus Ostrava - odjezd 9.36, vstupné 50,-Kč

12. 3. 2014  Minipivovar Ostravice
 - vlak odjezd  Vratimov  12.08, Paskov  12.13, Frýdek-Místek  12.29

Těšíme se na Vaši účast.

VÝTVARNÉ KURZY  Řepiště    Jaro 2014
Přihlásit se můžete na Obecním úřadě Řepiště nebo na tel.č. 728 852 488.

Cena je vždy uvedena u daného kurzu. V cenách kurzů je vždy zahrnutý všechen materiál, pomůcky, výpaly, 
režie a odborný lektor. Doba trvání lekce u dlouhodobých kurzů je 1,5 hod, u speciálních kurzů je vždy uvedena doba 
trvání kurzu. Na dlouhodobé kurzy se můžete přihlásit i během trvání kurzu a dle možností a míst budete zařazeni. 
Na workshopy,které jsou náročnější na zajištění materiálu,barev,… je nutné se objednat minimálně týden dopředu 
případně můžete zavolat na tel.č. 728 852 488  a domluvit se. Na ostatní workshopy se stačí den dopředu nahlásit 
telefonicky případně SMS. Kurzy budou probíhat při počtu min. 5 osob a max. 10. Kurzy budou vždy probíhat v dílně 
KERAMIKA vedle „Kaféčka“.

Dlouhodobé kurzy:
Modelování z volné ruky      

Točení na hrnčířském kruhu

Kresba  - základy kresby  

Speciální kurzy- workshopy:                    
Keramika  - květináče do zahrady                            

                   - velikonoční vajíčka                        

                   - soška do zahrady                             

Sklo            - malba na sklo

Fimo           - tvoření z fimo hmoty

Batika         - vosková batika

Smalty        - smaltované šperky

Tisk             - prostírání 

Šperky        - prázdninové šperky z provázků

Připravuji kurzy:
Základy kresby a návrhové kresby 
(hlava, portrét,perspektiva,kompozice)

Smalty

Batika

Tisky na látku - tričko,taška

Malba na hedvábí

Malba na sklo

Drátování

Vosková batika

Enkaustika

Kresba v plenéru

Více informací najdete na www.repiste.eu
Ing. Šárka Šodková
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žharita Frýdek.Místek: farnost Místek 
a statutární město Frýdek.Místek 

pořádají benefiční koncert 

HR4šIŠŤ4N
Jiří Pavlica

ONšRÁŠ%K
Josef Zajíček

Kš%6 kostel svY Jana a Pavla v Místku v 19:00 hod.
KšY6 středa 12. února 2014                                     VSTUPNÉ6 280,-Kč
Předprodej vstupenek v knihkupectví u Jakuba v Místku:telY 22U ÉS1 ÉT3: 
000 9S2 02ÉY

PARTNEŘIMEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNER

Koncert se koná v rámci veřejné sbírky oznámé Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje čY jY UTU115VUSTTY 
VýtěžekIzIkoncertuIveIvýšiI2SvIzIcenyIprodanéIvstupenkyIbuduIpoužitInaIpotřeby žharity Frýdek.MístekY V prodeji É9S ks vstupenekY 

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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DISCODISCO
netradicni

ples

80
,TJ Řepiště pořádá

Kdy: 22. 2. 2014 ve 20 hod.

Kde: tělocvična Řepiště

Vstupné: 100,-

Předprodej vstupenek: 
tělocvična Řepiště

Ocenění pro nejlepší 
stylový oděv 80. let

Kdy: 22. 2. 2014 ve 20 hod.

Kde: tělocvična Řepiště

Vstupné: 100,-

Předprodej vstupenek: 
tělocvična Řepiště

Ocenění pro nejlepší 
stylový oděv 80. let

skupina MAGNET
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OBEC  ŘEPIŠTĚ 
 

P O Z V Á N Í 
 

na 21. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskuteční ve středu 19. února 2014 

v 17.00 hodin 
v Osvětovém domě v Řepištích. 

 
Program:  

1. Zahájení, 
2. Kontrola usnesení, 
3. Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, 
4. Rozpočtové opatření č. 6/2013, 
5. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce k 30. 9. 2013, 
6. Hospodaření obce za rok 2013, 
7. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy Řepiště, 

příspěvkové organizace, za rok 2013, 
8. Rozhodnutí rady obce, 
9. Rozpočet obce na rok 2014, 
10. Rozpočtový výhled 2013-2020, 
11. Investiční záměry obce v r. 2014, 
12. Koupě restaurace U Máně, 
13. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2014, 
14. Dopravní obslužnost obce, 
15. Region Slezská brána, 
16. Zprávy o činnosti komisí, 
17. Různé, 
18. Závěr. 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 
 
 
 
        
               Rostislav Kožušník 
                starosta   
V Řepištích dne 12.2.2014 
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ANKETA
o historickém výskytu větrných mlýnků 

na území Slezské brány
Knihovna & Šenovské muzeum ve spolupráci s p. K. Mlýnkem (www.vetrnemlynky.cz) provádí průzkum 

historického výskytu větrných mlýnků na území Slezské brány. Vyzýváme proto všechny občany ke 
spolupráci. 

Jméno a příjmení 

Číslo popisné domu u kterého mlýnek stával

Jméno původního majitele mlýnku

doplňující informace 
(př. kdy byl zbořen aj.)

Vyplněné dotazníky posílejte prosím na adresu – Knihovna Šenovské muzeum ul. Kostelní č.128, 
739  34  Šenov nebo na e-mail: kmsenov@volny.cz. O konečných výsledcích průzkumu Vás budeme 
informovat. Předem děkujeme za spolupráci – Simona Slavíková, Karel Mlýnek.


