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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce 
Řepiště, konaného dne 20.2.2013 v Osvětovém 
domě v Řepištích

428. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Jaroslavu Bezecnou, navrhovateli usnesení pana Mi-
roslava Lyčku a pana Jana Kukučku a ověřovateli zápisu 
pana Jana Kožušníka a pana Rostislava Mojžíška.

429. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 15. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zprávy o činnosti fi nančního a kontrolního výboru,
4. Rozpočtové opatření č. 5/2012,
5. Výsledek dílčího přezkumu hospodaření obce
 k 30.9.2012,
6. Hospodaření obce za rok 2012,
7. Hospodaření Základní školy a Mateřské školy
 Řepiště, příspěvkové organizace, za rok 2012,
8. Rozhodnutí rady obce,
9. Rozpočet obce na rok 2013,
10. Rozpočtový výhled 2012-2019,
11. Investiční záměry obce v r. 2013,
12. Poskytnutí dotací z rozpočtu obce na rok 2013,
13. Dopravní obslužnost obce,
14. Pronájem a výpůjčky nebytových prostor,
15. Region Slezská brána,
16. Zprávy o činnosti komisí,
17. Různé,
18. Závěr.

430. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  12.12.2012.

431. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti fi nančního výboru za rok 2012 a zápis z fi nanč-
ního výboru ze dne 12.2.2013.

432. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti kontrolního výboru za rok 2012.

433. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
počtové opatření číslo 5/2012 dle přílohy - zvýšení příjmů 
a výdajů rozpočtu o 162.000,- Kč se zvýšením rozpočto-
vé rezervy o 161.000,- Kč, které upravuje schválený roz-
počet 2012 následovně:

Příjmy celkem     23.412.000,- Kč,
Financování  3.162.000,- Kč,
Výdaje celkem  26.574.000,- Kč.

434. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis 
z dílčího přezkumu hospodaření obce k 30.9.2012 prove-
dený společností OK – Audit, s.r.o. dne 20.12.2012.

435. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření a plnění rozpočtu obce Řepiště za rok 2012:

celkové příjmy:   23.237.044,32 Kč,
celkové výdaje:  17.038.189,08 Kč,
saldo (přebytek):   6.198.855,24 Kč.

436. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a Ma-
teřská škola Řepiště v r. 2012.

437. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
bor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště za r. 2012 a rozdělení zlepše-
ného hospodářského výsledku příspěvkové organizace 
v celkové výši 148.412,50 Kč (88.062,05 Kč z rozpočtu 
zřizovatele a 60.350,45 Kč z doplňkové činnosti), a to do 
rezervního fondu ve výši 128.412,50 Kč a do fondu od-
měn ve výši 20.000,- Kč.

438. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dodatek č. 4 
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 
a Mateřská škola Řepiště, se sídlem Mírová 56, 739 31  
Řepiště, IČ: 75029278, týkající se doplnění školní jídelny 
– výdejny a rozšíření doplňkové činnosti školy, dle přílohy.

439. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční vý-
pomoc ve výši 300.000,- Kč příspěvkové organizaci Zá-
kladní škola a Mateřská škola Řepiště, se sídlem Mírová 
56, 739 31  Řepiště, IČ: 75029278, na předfi nancování 
projektu „A teď všichni do přírody – naše smysly mají 
hody“ podpořeného dotací ze SFŽP do 31.3.2014 na zá-
kladě smlouvy o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci.

440. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí rady obce R062/2012 – R066/2012 a R001/2013 
– R006/2013 v období listopad 2012 – únor 2013.

441. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočet 
obce Řepiště na rok 2013 dle přílohy:

Příjmy celkem     28.255.000,- Kč,
Výdaje celkem  35.518.000,- Kč,
Financování    7.263.000,- Kč.

442. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pro příspěv-
kovou organizaci obce Základní škola a Mateřská ško-
la Řepiště neinvestiční příspěvek pro rok 2013 ve výši 
1.975.000,- Kč, v tom odpisy ve výši 925.000,- Kč.

443. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtový 
výhled na léta 2012-2019 dle přílohy.

444. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pláno-
vané investiční projekty obce v r. 2013 v celkové výši 
21.865.000,- Kč dle přílohy.

445. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení 
částky 60.000,- Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu 
obce na rok 2013 do Zaměstnaneckého fondu.

446. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Čes-
kému svazu včelařů, ZO Paskov, na podporu včelařství 
v obci Řepiště a opravy včelařské chaty na ul. Cihelní ve 
výši 10.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D1/2013.
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447. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci České-
mu svazu včelařů, ZO Horní Datyně, na podporu včelařství 
v obci Řepiště ve výši 4.000,- Kč na základě smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D2/2013.

448. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, Lískovec, na podporu ekologických ak-
tivit žáků školy ve výši 5.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D3/2013.

449. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Základní umělecká škola Vratimov, 
na nákup hudebních nástrojů ve výši 20.000,- Kč na zá-
kladě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Ře-
piště č. D4/2013.

450. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci pří-
spěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Vratimov na 
nákup vybavení a organizaci schválených aktivit a akcí ve 
výši 35.100,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Řepiště č. D5/2014.

451. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Moravskoslezská Sinfonietta, Řepi-
ště, na podporu činnosti symfonického orchestru a orga-
nizaci 3 koncertů ve výši 82.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D6/2013.

452. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na 
provoz a údržbu sportovišť a příslušenství ve výši 92.600,- 
Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z  rozpočtu 
Obce Řepiště č. D7/2013.

453. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Tělovýchovná jednota Řepiště na 
práci s mládeží ve výši 20.000,- Kč na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D8/2013.

454. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepi-
ště na činnost soutěžního družstva a podporu činnosti 
ve výši 30.000,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu Obce Řepiště č. D9/2013.

455. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci ob-
čanskému sdružení Sbor dobrovolných hasičů Řepi-
ště na práci s mládeží ve výši 60.000,- Kč na základě 
smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D10/2013.

456. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci MY-
SLIVECKÉMU SDRUŽENÍ HUBERT Vratimov, o.s., na 
podporu činnosti příjemce ve výši 1.000,- Kč na základě 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště 
č. D11/2013.

457. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na 
činnost Svatomichaelského pěveckého sboru z rozpočtu 
obce ve výši 20.000,- Kč.

458. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje příspěvek na 
činnost Klubu důchodců Řepiště z rozpočtu obce ve výši 
15.000,- Kč.

459. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční spo-
luúčast obce na tradičním Řepišťském krmáši v r. 2013 
z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč.

460. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje fi nanční dar 
Integrovanému sociálnímu ústavu Komorní Lhotka na 
dofi nancování provozních nákladů ve výši 60 000,- Kč 
za tři umístěné občany obce Řepiště na základě darovací 
smlouvy.

461. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnu-
tí fi nančního daru Základní organizaci Českého svazu 
ochránců přírody na činnost Stanice pro záchranu volně 
žijících živočichů a centrum ekologické výchovy v Barto-
šovicích na Moravě z rozpočtu obce ve výši 1.000,- Kč.

462. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
fi nančního daru Klubu českých turistů, oblast Moravsko-
slezská, Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka, IČ: 71160477, 
na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře z rozpočtu 
obce ve výši 12.000,- Kč na základě darovací smlouvy.

463. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
fi nančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravsko-
slezského kraje, Třanovice, IČ: 72567091, na podporu 
činnosti z rozpočtu obce ve výši 4.500,- Kč na základě 
darovací smlouvy.

464. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spo-
jů dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro 
linku MHD č. 81 na období roku 2013 a úhradu prokaza-
telné ztráty za r. 2013 ve výši předběžného odborného 
odhadu v částce 766.391,- Kč na základě Dodatku č.7 
Ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnos-
ti a  organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti 
s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s. a s Ko-
ordinátorem ODIS s.r.o..

465. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů 
dopravní obslužnosti obce linky č. 822 v r. 2013 a úhradu 
prokazatelné ztráty za r. 2013 ve výši odborného odhadu 
v částce 75.400,- Kč na základě Dodatku č. 5 Smlouvy 
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k za-
jištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Řepiš-
tě s dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a. s..

466. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci na 
provozování tří linek městské hromadné dopravy č. 1, 5 
a 21 provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek ve 
stanoveném rozsahu pro rok 2013 v částce 240.000,- Kč 
na základě Smlouvy o spolupráci při zajišťování doprav-
ní obslužnosti se Statutárním městem Frýdek-Místek 
a ČSAD Frýdek-Místek a. s..

467. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pronájem 
nebytových prostor na parc.č. 764/8 k.ú. a obec Řepiště 
v budově Tělocvičny Řepiště č.p. 555 na ul. Mírové v Ře-
pištích na základě vyhlášeného záměru zveřejněného dne 
31.1.2013, od 1.3.2013 na dobu neurčitou za sjednaných 
podmínek nájemci Domu dětí a mládeže Vratimov, pří-
spěvková organizace, IČ: 75086778 za účelem zájmové 
činnosti dětí a mládeže na základě smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor.
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468. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje výpůjčku ne-
bytových prostor v budově Osvětového domu č.p. 302 
na ul. Mírové v Řepištích (parc.č. 754 k.ú. a obec Řepi-
ště) na základě vyhlášeného záměru zveřejněného dne 
31.1.2013, na dobu určitou do 30.6.2013 za sjednaných 
podmínek Domu dětí a mládeže Vratimov, příspěvková 
organizace, IČ: 75086778 za účelem provozování kera-
mické dílny na základě smlouvy o výpůjčce.

469.  Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zvýšení ná-
jemného o infl aci 3,3% pro rok 2013 u uzavřených smluv 
o nájmu nebytových prostor v majetku obce Řepiště, ve 
kterých je zvýšení nájemného zakotveno.

470. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření do-
datku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor s ná-
jemcem Dopravní podnik Ostrava, a.s. týkající se zvýšení 
nájemného o infl aci 3,3% pro rok 2013.

471. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace ze svazku obcí Region Slezská brána včetně hos-
podaření svazku obcí v r. 2012:
celkové příjmy:   16.965.515,74 Kč,
celkové výdaje:  25.211.742,35 Kč,
saldo (ztráta):  - 8.246.226,61 Kč.

Saldo bylo kryto třídou 8 – fi nancování: a to částkou 
8.000.000,- Kč přijaté dlouhodobé půjčky od obcí a změ-
nou stavu na účtech svazku (snížení) o 246.226,61 Kč (ko-
nečný stav na BÚ k 31.12.2012 částka 1.538.945,04 Kč).

472. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zveřej-
něný návrh rozpočtu svazku obcí Region Slezská brána 
na rok 2013:
Příjmy celkem     10.041.000,- Kč,
Výdaje celkem  12.394.000,- Kč,
Financování    2.353.000,- Kč.

473. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprá-
vu o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region 
Slezská brána za období 1.1.2012 – 30.11.2012 provede-
né revizní skupinou dne 11.12.2012.

474. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o realizaci projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek 
Vratimov-Sviadnov“, prodloužení termínu ukončení pro-
jektu do 14.6.2013 a podání žádosti o platbu.

475. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzdání se 
věcného práva pro obec Řepiště, a to předkupního práva 
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. vymezeného na zá-
kladě listiny „Opatření obecné povahy, kterým se vydává 
územní plán nebo regulač. plán, Magistrát města Frýd-
ku-Místku č.j. 366/2010 ze dne 26.07.2010, k pozemku 
parc.č. 1589/5  ostatní plocha, ostatní komunikace, o vý-
měře 230 m2 k.ú. a obec Řepiště.

476. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o výmazu předkupního práva, které bylo zapsáno 
na základě vydání Opatření obecné povahy č. 1/2010, 
Územní plán Řepiště pro část pozemků na základě nove-
lizace stavebního zákona.

477. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace z činnosti zájmového sdružení právnických osob 

MAS Slezská brána, z.s.p.o., a to z valné hromady, o roz-
počtu MAS na rok 2013 a o podání žádosti o dotaci na 
realizaci projektu Strategie MAS Slezská brána.

478. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí 
bezúročné půjčky MAS Slezská brána, z.s.p.o., na před-
fi nancování projektu „Strategie MAS Slezská brána“ ve 
výši 100.000,- Kč na základě Smlouvy o půjčce na dobu 
do 31.12.2014.

479. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o činnosti sociální komise za rok 2012.

480.  Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprá-
vu o činnosti sportovní a kulturní komise za rok 2012.

481. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o přípravě projektu „3. Oddělení MŠ – přístavba, Bří. Mu-
sálků 249, Řepiště“.

482. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova 2013 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na projekt 
„3. Oddělení MŠ – přístavba, Bří. Musálků 249, Řepiš-
tě“, celkové náklady 10,444 mil. Kč, požadovaná dotace 
1 mil. Kč, realizace do 31.12.2013.

483. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o přípravě projektu „Rozšíření místního hřbitova v Řepiš-
tích“.

484. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu 
o  uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení s ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Dě-
čín,  v souvislosti se stavbou „Rozšíření místního hřbitova 
v Řepištích“.

485. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje ven-
kova 2013 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na projekt 
„Hřiště Řepiště“, celkové náklady 863 tis. Kč, požadova-
ná dotace 400 tis. Kč, realizace do 30.11.2013.

486. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z programu Drobné vodohospodářské 
akce na Moravskoslezském kraji na projekt „Řepiště, Ka-
nalizace – napojení veřejných budov“, celkové náklady 
836 tis. Kč, požadovaná dotace 627 tis. Kč, realizace do 
15.9.2014.

487. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí na-
dačního příspěvku z nadačního fondu Nadace OKD, Srd-
covka ve výši 15.000,- Kč na nákup hudebních nástrojů 
pro Svatomichaelský pěvecký sbor v Řepištích na zákla-
dě smlouvy o nadačním příspěvku.

488. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí infor-
mace o průběhu soudního sporu žalované obce Řepiště 
ve věci vydání zádržného ve výši 500.000,- Kč s přísl. za 
stavební práce „Tělocvična Řepiště“.

489. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlou-
vu č.168/600/2012 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. 
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490. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o bezpečnostní situaci v obci Řepiště za rok 2012.

491. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje připojení se 
obce Řepiště ke druhé Zlínské výzvě týkající se přidělení 
evropských peněz obcím a městům v letech 2014-2020.

492. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Realizace přírodní zahrady MŠ.

493. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zpracování 
aktualizace a doplnění GISu obce za cenu 25.200,- Kč 
vč. DPH na základě Smlouvy o dílo se společností DIGIS, 
spol. s r.o., IČ 19012276, Ostrava.

494. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ter-
mín konání 16. zasedání zastupitelstva dne 24.4.2013 
v 17.00 hod.

Rozpočet obce 2013
Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání dne 20.2.2013 projednalo a schválilo po předchozím zveřejnění rozpočet 

obce na rok 2013. Rozpočet obce je schválen jako defi citní. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 28.255.000,- Kč, vý-
daje pak jsou předpokládány ve výši 35.518.000,- Kč, defi cit ve výši 7.263.000,- Kč je pokrytý rezervou obce z hospo-
daření z předchozích let. Defi cit rozpočtu je způsoben předpokládanými velkými investicemi obce. Zastupitelé schválili 
investiční projekty obce na rok 2013 v celkové výši 21.865.000,- Kč:

- Silnice - 1.370 tis. Kč (v tom stavby a výkupy pozemků) 
- Pitná voda – 50 tis. Kč - projektová dokumentace na vodovod pro ul. Cihelní
- Odvádění a čištění odpadních vod – 580 tis. Kč (v tom stavby a výkupy pozemků)
- Předškolní zařízení - 11.300 tis. Kč – přístavba mateřské školy a rekonstrukce zahrady
- Pořízení, zachování a obnova míst. kult. památek – 425 tis. Kč - projekt obnovy dřevěného mlýnku
- Sportovní zařízení v majetku obce – 1.000 tis. Kč – rezerva
- Ostatní tělovýchovná činnost – 300 tis. Kč – dotace TJ Řepiště na investiční projekty, 
- Využití volného času dětí a mládeže – 450 tis. Kč - výstavba hřiště u Domu zahrádkářů
- Bytové hospodářství – 1.440 tis. Kč - rekonstrukce 4 bytů v obecních domech
- Veřejné osvětlení –  30 tis. Kč - nová světla veřejného osvětlení
- Pohřebnictví – 1.300 tis. Kč – projekt Rekonstrukce hřbitova v Řepištích 
- Územní rozvoj – 1.000 tis. Kč – doplatek půjčky Regionu Slezská brána na kofi nancování stavby Cyklostezky Ost-

rava-Beskydy
- Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana – 330 tis. Kč - stabilizace sesuvu ul. Dolní 
- Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 230 tis. Kč - realizace projektu Sadové úpravy hřbitova v Řepištích
- Požární ochrana – 60 tis. Kč - projektová příprava na rekonstrukci hasičárny (zateplení, rekonstrukce topení)
- Činnost místní správy – 60 tis. Kč - projektová dokumentace nástavby garáže (sociální zázemí pro technickou četu, byt).

    Rostislav Kožušník, starosta

Region Slezská brána
Starostové obcí a měst Regionu Slezská brána se 

sešli na zasedání dne 28.2.2013 ve Vratimově. Na svém 
zasedání mimo jiné projednali hospodaření svazku obcí 
v r. 2012 (celkové příjmy 16.965.515,74 Kč, celkové vý-
daje 25.211.742,35 Kč, ztráta 8.246.226,61 Kč, kryta 
půjčkami obcí). Dále starostové projednali Zprávu o vý-
sledcích kontroly hospodaření svazku obcí Region Slez-
ská brána za období 1.1.2012 – 30.11.2012 provedené 
revizní skupinou dne 11.12.2012. Shromáždění starostů 
projednalo a schválilo rozpočet na rok 2013 dle předlože-
ného návrhu (příjmy 10.041.000,- Kč, výdaje 12.580.000,- 
Kč, krytí defi citu přebytkem z r. 2012 a půjčkami celkem 
2.539.000,- Kč) a rozpočtový výhled pro RSB na léta 2013 
– 2016. Dále byli starostové seznámeni se stavem reali-
zace projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vrati-

mov-Sviadnov. Starostové podrobně probrali dílčí aktivity 
projektů Projektový manažer V a společné akce RSB, Tu-
ristický informační systém Regionu Slezská brána a Infor-
mační systém cyklostezky Ostrava-Beskydy. Starostové 
dostali informace o činnosti zájmového sdružení právnic-
kých osob MAS Slezská brána, z.s.p.o.. Zástupkyně Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, odboru sociálních služeb, 
seznámily přítomné s výsledky dotazníkového šetření na 
obcích a představily starostům možnosti spolupráce. Zá-
stupce společnosti Koordinátor ODIS informoval starosty 
o připravovaných změnách v dopravní obslužnosti obcí, 
připravovaným změnám ve veřejné dopravě a navýšení 
prokazatelné ztráty z dopravy.  

Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Pravidelný jarní sběr a svoz velkoobjemového a ne-
bezpečného odpadu proběhne v pátek 12. dubna 2013 

od 15.00 - 19.00 hod., na parkovišti u obecního úřadu. 
Uvedeného sběru mohou využít pouze občané obce Ře-
piště nebo vlastníci objektů na území obce, kteří jsou za-
pojení 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.

Obec Řepiště dle ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto zve-
řejňuje záměr pronájmu nebytových prostor prodejna 

v prostoru autobusové čekárny na pozemku par-

c.č. 71/4 k.ú. Řepiště

plocha prodejny   …………………….   8 m2

Nájemci bude umožněno užívání sociálního zařízení 
v objektu čekárny.

Zájemci mají možnost si nabízené prostory prohléd-
nout a získat další informace  na Obecním úřadě v Řepi-
štích. 

Písemné nabídky se stručným podnikatelským zámě-
rem včetně návrhu nájemného mohou občané podávat 
na Obecní úřad v Řepištích, a to do pondělí  22. dubna  

2013 do 16.00 hod.

Nabídky musí být podány v uzavřené obálce označe-
né nápisem „Prodejna“. 

Žádáme občany, kteří mají k tomuto záměru při-

pomínky, náměty nebo jiné návrhy, aby tyto předali 

písemně na Obecní úřad Řepiště do 22. 4. 2013 do 

16.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny 
nabídky bez udání důvodu. Podrobné podmínky budou 
stanoveny nájemní smlouvou.

O výsledku projednání nabídek v orgánech obce bu-
dou občané, kteří je podali, písemně seznámeni.

                                    
Rostislav Kožušník, starosta

Žádáme občany, kteří si dosud nevyzvedli kalednáře 
na rok 2013, aby tak učinili nejpozději do 30. dubna 2013. 
Po tomto datu budou kalendáře věnovány dalším zájemcům. 

  Děkujeme za pochopení.

„Dětský tábor“ v Řepištích proběhne ve dnech 

22.7 – 26.7.,  29.7. – 2.8. a 5.8. – 9.8.2013.

Přihlašovat děti z Řepišť ve věku od 5 do 11 let bude 
možno od 13. května 2013 na obecním úřadě. Cena 
je stanovena na 170,- Kč/den. První záloha (polovina 
částky) musí být zaplacena do 14. června, doplatek do 
12. července. Z důvodu velkého zájmu a omezené kapa-
city budou přednostně přijímány děti pracujících rodičů.

   Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Sběr velkoobjemového odpadu Vyhlášení záměru pronájmu 
nebytových prostor

Kalendáře na rok 2013

Prázdniny v Řepištích

Výzva k zapůjčení historických a fotografi ckých materiálů
ke kostelu v Řepištích

Česká pošta oznamuje   

Od 1. 4. 2013 je z důvodu optimalizace hodin pro veřejnost vycházející z poptávky obyvatel, institucí a fi rem po 
poštovních službách upravena otevírací doba poštovní provozovny Řepiště následovně:

- pondělí až pátek  8.00 – 10.00 14.00 – 16.30 hodin

                            
  Česká pošta, a.s., Ostrava

Vážení občané. 
Opětovně Vás prosím o zapůjčení dobových fotografi í z rodinných alb a jakéhokoliv dalšího obrazového i písem-

ného materiálu, vztahujícího se ke kostelu svatého archanděla Michaela v Řepištích a náboženskému životu v obci až 
do současnosti. Vedle fotografi í kostelů (interiér a exteriér) a drobných sakrálních objektů (kaple, kříže, sochy) se jedná 
o fotografi e z významných církevních událostí (první svaté přijímání, biřmování, církevní sňatky, pohřby, svěcení, prů-
vody Božího Těla apod.) a místních farářů. 

V případě zapůjčení tohoto materiálu, který Vám bude v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis jejich 
obsahu (především dataci). Uvedené podklady je možno předat starostovi obce Řepiště Rostislavu Kožušníkovi do 
konce dubna 2013. Využijte jedinečné příležitosti, aby se vaše materiály dostaly do připravované knihy a potěšily vaše 
rodinné příslušníky a blízké. Věřím, že připravovaná kniha o našem kostele vás potěší. Předem děkuji. 

Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště, předseda svazku obcí Region Slezská brána
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Jarní turnaj v badmintonu
Otevřením nové tělocvičny v Řepištích si téměř oka-

mžitě v naší obci získal velkou popularitu a velký počet 
příznivců jeden z nejstarších raketových sportů – bad-
minton. 

První doložené záznamy o tomto sportu pocházejí ze 
7. století, kdy Číňané provozovali hru zvanou Di-Dčijan-
-Dsi. Na podobném principu odbíjení opeřeného míčku 
byla hrána v Japonsku hra cibane a v Koreji se potom 
badmintonový předchůdce jmenoval Tije-Kiča-Ki. Mimo 
asijský kontinent byly badmintonu podobné hry provozo-
vány i mezi Indiány Severní, Střední i Jižní Ameriky a do-
konce i ve středověké Evropě, kde však byla časem tato 
hra zapomenuta.

Dějiny moderního badmintonu se začaly psát hrou 
nazývanou jako poona, pojmenovanou podle indického 
města Puna, kde jej okolo roku 1850 „objevili“ britští vojá-
ci. Ti hru přivezli do Anglie, kde o deset let později, v roce 
1850 získala své současné jméno. Isaac Spratt svůj pam-
fl et, ve kterém popisoval hru provozovanou v Badminton 
House vévodou z Beufortu, pojmenoval „Badminton Ba-
ttledore – a new game“. Od roku 1992 byl badminton na-
trvalo přizván do rodiny olympijských sportů.

V sobotu 16. 3. 2013 uspořádala Sportovní a kulturní 
komise každoročně konaný turnaj ve čtyřhře mužů i žen. 
V ranních hodinách se na nástupu sešlo deset párů mužů 
a pět párů žen naší obce. Ve vyčerpávajících zápasech, 
hraných systémem každý s každým, byla vidět velká vůle 
o dosažení vítězství, výborná fyzická kondice i  technika 
hry, která při mnohých výměnách prokázala takřka pro-
fesionální úroveň sportovců. Odpolední vyhlášení vítězů 

a udílení cen bylo již jen pomyslnou třešničkou na dor-
tu za velice příjemně stráveným sportovním dnem. Za 
všechny účastníky chceme poděkovat za perfektní orga-
nizaci a věříme, že v příštím roce se sejdeme ještě v hoj-
nějším počtu.

Výsledky turnaje :

Muži                                 Ženy

1.  Hlaváč, Vítek  Grácová, Velčovská
2.  Mucha, Janák  Pavelková, Kolářová
3.  Kaloč, Záruba  Adamusová, Táborská
4. Břenek, Minár  Pavlovičová, Tichá
5.  Šmíra, Černoch  Polachová, Bednářová
6.  Šrubař, Sasýn
7.  Bednář R, Marenčok
8.  Bednář D, Šeděnka
9.  Fajkus, Navrátil

10. Tomica, Hrbáč
 
 Ing. Pavel Záruba

Pronájem  tělocvičny       280,- kč/hod 

Malá tělocvična                  60,- kč/hod

Ceník badmintonu:    
 pronájem         1 kurt            160,- Kč/ hod.
              
Ceník stolního tenisu:  
pronájem -   malá těl.             80,-Kč/hod.  

Od dubna 2013  budou opět v provozu venkovní 

kurty s umělým povrchem.

Hřiště se dvěma kurty je možné využít pro tenis, 

volejbal, nohejbal nebo fotbal.

Možnost pořádání turnajů.

Venkovní hřiště:
pronájem           1 kurt            120,- Kč/ hod.                               
     
osvětlení hřiště  1 kurt               40,- Kč/hod.

V ceně je zahrnuto využití šaten se sociálním zařízením.

Informace a objednávky u správce tělocvičny:    
tel.č. 558 640 931, mob. 605 959 600 

    
V  provozní době:

po-pá    15:00-22:00, so-ne      8:00-20:00

  

Tělocvična Řepiště

VAKCINACE PSŮ PROTI 
VZTEKLINĚ V OBCI ŘEPIŠTĚ

Na základě zákona č.166/1999 Sb., v platném znění 
je majitel psa povinen mít psa naočkovaného proti vztek-
lině. Pro usnadnění splnění této povinnosti proběhne hro-
madné očkování proti vzteklině v obci Řepiště v sobotu 
20. dubna 2013, a to na následujících svodových místech:

u Obecního úřadu  13,00 – 13,30 hod

Rakovec   13,45 – 14,05 hod

Vakcinace se týká psů starších 3. měsíců. S ohledem 
na novelizaci zákona se prodlužuje účinnost vakcíny na 
2 roky. Každý chovatel je povinný při vakcinaci zajistit od-
bornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně 
hrazena chovatelem a poplatek za naočkování jednoho 
zvířete činí 230,- Kč včetně 21% DPH.

Pokud se majitel nemůže zúčastnit hromadné vakci-
nace v uvedený den, je možno provést vakcinaci na těch-
to pracovištích veterinární kliniky AlfaVet:
veterinární ošetřovna Paskov Po – Pá   14-16 hod
veterinární ošetřovna Vratimov Po, St, Pá 09-13 hod  
   Út, Čt   14-18 hod
Veterinární klinika AlfaVet Po – Pá 07-19 hod

  So – Ne 13-17 hod
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Lyžařský výcvik
V pondělí nám začal lyžák. Strašně jsem se těšila, ne-

jen proto, že tam jezdím od školky, ale proto, že si užiju 
můj poslední lyžák. 

Dorazili jsme na Areál Bílá. Nic se tam nezměnilo. 
Rozdělili nás do skupin. Dostali jsme strašně sympatické 
instruktory Kačku a Dalibora. S Luckou jsme hned druhý 
den na sedačkové lanovce začaly vymýšlet, čím bychom 
se tam zabavily a mě napadla písnička. Byla tam zima, 
ale i přesto se dobře lyžovalo. Ve středu jsme jezdily hlav-
ně po hranách a mě to strašně bavilo!!! A v pátek - tak na 
ten jsem se těšila z celého týdne nejvíc. Konaly se závody 
a nám připadl přírodní sníh, což bylo super, sice byl straš-
ně těžký, ale nám to nevadilo. Nakonec jsem skončila na 
3. místě, druhá byla Lucka a první skončil, jako každý rok, 
Vojta. Strašně jsem jim to přála a jsem ráda, že to tak 
dopadlo. 

Děkuji všem za krásný poslední lyžák, užila jsem si 
to.....

Anežka Kožušníková

V termínu od 11.3. do 15.3.2013 jsme se zúčastnili 
lyžařského výcviku na Bílé. Při příjezdu na lyžařský vý-
cvik jsme byli rozděleni do skupin s názvy: Citrónci, Lamy 
a Bubliny. Já jsem byla zařazena do skupiny Bubliny - ti 
patřili k těm nejlepším! Vždy po příjezdu jsme se rozdělili 
do skupin a naši instruktoři nás učili zajímavé a nové ly-
žařské styly. V polovině dopoledne jsme si smlsli na sva-
čince a pak jsme znova vyrazili na svah. Kolem poledne 
jsme se vraceli zpět a spěchali na chutný oběd. Na svahu 

nám vyhládlo. Počasí se také celkem vydařilo. Ve čtvrtek 
a v pátek nám foukal studený vítr a napadlo hodně sně-
hu. No a v pátek, to bylo něco - byly závody! Já jsem se 
umístila na krásném druhém místě. Lyžák byl super. 

Lucie Smyčková

V pondělí, když jsme přijeli na Bílou, první místo, kam 
jsem se koukla, byl „Skipark“ pro malé děti. Tak trošku 
jsem zavzpomínala na staré časy, kdy jsem na lyžák šla s 
tím, že umím sjet rovinku a nahoru vyjet lanem. Popravdě 
jsem byla ráda, že už umím lyžovat. Rozdělili jsme se do 
družstev a našimi instruktory se stali Nicol a Jirka. Nejpr-
ve jsme šli na pomu. Celé pondělí jsme jezdili na pomě. 
Druhý den, tedy v úterý, jsme šli na „Sever“. Strašně jsem 
tam chtěla jít, ale když mě hned po třech minutách začalo 
bolet rameno, už se mi tam nechtělo. Lyže jsem tam ně-
jak dotáhla, protáhli jsme se a jeli lanovkou nahoru. Sjeli 
jsme dvakrát a šli jsme na svačinu. Potom už jsme lyžo-
vali jenom na „Jihu“. Ve středu jsme šli opět na „Sever“. 
Nejlepší bylo, když jsme v autobuse zjistili, že sjezdov-
ka „Sever“ není na severu. Ve čtvrtek už jsme celý den 
byli na „Jihu“ a trénovali na závod. Půjčili nám „padáky“. 
Jezdilo se s nimi dobře, brzdily nás a my jsme to pouze 
„dobržďovali“ pluhem. 

V pátek jsem byla natěšená na závody. Když jsme při-
jeli, zjistili jsme, že napadl přírodní sníh a to bylo dobře, 
protože nebyl těžký ani ledový. Na závodech jsem se sice 
neumístila, ale hlavní je zúčastnit se!

Hana Kopelová
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Zprávičky ze školní družiny

Vítání jara v Řepištích

V úterý 12.2.2013 odpoledne se děti školní druži-
ny proměnily ve strašáky, princezny, kovboje, čaroděje 
i pacienty a mnoho jiných maškar. Pod vedením Hobita 
a Červené Karkulky se vydali na „MASOPUSTNÍ PRŮ-

VOD“. Protože jsme tuto akci uspořádali poprvé, byly 
zpočátku některé děti zaražené, ale po chvíli to byl oprav-
dový rej. Trumpetky troubily, frkačky a píšťalky také neza-
hálely. Překvapili jsme svým průvodem paní kuchařky ve 
školní kuchyni a všechny na obecním úřadě. Masopustní 
koblížky jsme sice nedostali, ale pan starosta s paní mís-
tostarostkou dětem rozdali bonbony a pochvala z jejich 
úst a nadšení dětí  nám dodala chuť do další práce.

Již potřetí vítaly děti školní družiny jaro a loučily se 
zimou. Smrtná neděle, kdy se slaměné fi gury předsta-
vující smrt = zimu podle staré-

ho zvyku vynáší, připadla letos 

na 17. března. Její jméno souvisí 
s  výrazy, které odkazují na smrt 
a má mnoho variant jako Morana, 
Morena, Mořena, Morjana, Marza-
na a další. 

Děti školní družiny vynesli 

„Mořenu“ v pátek 22.3.2013 a byl 

to den opravdu chladný. Studený 

vítr nicméně neodradil obětavé 

děti a paní vychovatelky, které 

se společnými silami pokusily 

vyhnat paní zimu z Řepišť. Po-

chodovaly s „Mořenou“ za do-

provodu písně a říkadla směrem do Paskova k řece 

Ostravici. Vhozen do chladných vod řeky, se symbol 

zimy dočkal svého konce a děti 

odměny v podobě perníčků, kte-

ré dostaly v pekárně. Aby akce 
nebyla jen o zimě, bylo také na 
čase přivítat jaro, symbolicky oz-
dobením „líta“ barevnými pentle-
mi. Se zvoláním: ,,Jaro!“ se všichni 
vydali na zpáteční cestu. Pod kop-
cem zvaným Urbišovka bylo třeba 
doplnit energii a sáhnou opět po 
perníčcích. „Velké díky, paní Zipse-
rová!“ Nyní nezbývá než doufat, že 
se jaro ujme vlády co nejdříve.

Radmila Adamusová, vychovatelka ŠD
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Jako každým rokem, tak i letos zve Sbor dobrovolných hasičů Řepiště k účasti na již osmém ročníku tradiční Hasič-
ské galusky. Příjemná projížďka jarní přírodou je vždy zpestřena zajímavým programem a to jak na trati, tak i po dojezdu 
u hasičské zbrojnice, kde bude  zajištěno občerstvení  a  zábavné  odpoledne   pro  děti  i  dospělé. Sraz účastníků je 

1. května 2013 v 9°° u hasičské zbrojnice. 
Dále dne 8. května 2013 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řepiště od 9°° již sedmý ročník netradiční hasičské 

soutěže s historickými stříkačkami PS 8. 
Za SDH Řepiště Vás srdečně zvou a přeji dobrou zábavu a příjemné májové dny pořadatelé.

Mladí hasiči SDH Řepiště Akce Klubu důchodců
Během zimy většinou probíhaly schůzky v tělocvičně, 

kde jsme se pilně věnovali nácviku na soutěže, které nás 
čekají. Jedna ze soutěží, která je součástí hry Plamen se 
konala již začátkem března ve Frýdku-Místku, kde jsme 
soutěžili  v hadicové a uzlové štafetě. Součástí  byla také  
prohlídka HZS Frýdek-Místek a cvičného Polygonu.

Dne 23.3.2012 jsme se opět zúčastnili  okrskové sou-
těže v Horních Datyních. Byl to Datyňský trojboj a soutě-
žili jsme v hadicové štafetě, uzlové štafetě a ve střelbě. 
V mladší kategorii soutěžily 2 družstva. Naši nejmladší se 
umístili z 10 družstev na 6. místě a druhé družstvo na 
4.místě  a starší žáci  si vybojovali pohár za 3.místo.

                             Za mladé hasiče Pavla Polachová

24.4.2013  Bowling Rakovec začátek ve 13.30 hodin
10.5.2013   Výroční schůze KD a Den matek v tělocvičně 

začátek v 16.00 hodin
22.5.2013   vycházka přehrada Olešná autobusem č. 5 

ve 12.20 hodin
 5.6.2013    smažení vaječiny v Has.zbrojnici od 

15.00 hodin
19.6.2013   půldenní zájezd Teplice nad Bečvou 

a  Zbrašovské jeskyně s obědem u Šodka 
ve Vratimově

Na zájezd se přihlaste u svých důvěrníků
Výbor Klubu důchodců

Poděkování Obecnímu úřadu a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu našeho večírku Klubu důchodců, 

který se konal  25.1.2013.

Děkujeme sponzorům za dárky do tomboly :

Lašská pekárna Řepiště
Pěstitelská pálenice - Mojžíšek Rostislav
Kadeřnictví, kosmetika - Foldynová Marcela

Bowling Rakovec
Mydlárna Vratimov
Zahradnictví - manželé Barakovi
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Turisté Slezské brány 2013

Před 70. lety zahynul v Anglii válečný letec Rudolf Slíva

Klub českých turistů Horní Datyně. Spolek se 120 čle-
ny i mimo Vratimov a Horní Datyně, včetně Řepišť. Nikoliv 
náhodou používá podnázev „Slezská brána“. Na výroční 
valné hromadě se sešlo přes 50 členů. Zhodnotili úspěš-
ný rok 2012.

Dílčí akce na pěších trasách, kolech, lyžích, lodích, 
v jeskyních, na zimním táboření,  prázdninových poby-
tech i společenských akcích nelze vyjmenovávat. A do 
kříže: děti, mládež, rodiny, dospělí, senioři. Každý si vy-
bere vhodné akce! A smíří se s tím, že všechno není pro 
všechny. 

Na „výročce“  KČT, byla  vyjímečným momentem vý-
zva a schválení daru k podpoře výstavby Bezručovy cha-
ty KČT na Lysé hoře. Členové KČT Slezská brána Horní 
Datyně schválili a odeslali dar 10 000.- Kč.

Na tomto místě sdělení, že dalších 12 000.- Kč věno-
vala obec Řepiště  a stručnou informaci o stavu na vrcho-
lu Lysé hory. 

Bezručova chata KČT se začala stavět v červenci 
2012 (současně probíhá výstavba chaty spol. AK 1324 
v blízkosti chaty KČT). V létě byly vykopány (ve skále vy-
sekány!) základy pod celou chatu a do listopadu vystavěn 
suterén až po stropní železobetonovou desku – vlastně 
podlahu přízemí. Současně do výkopů uložena vodohos-
podářská a další nutná zařízení.  Hodně toho vidět není. 
Suterén byl přisypán na severní straně tak, aby kolem 

Rudolf Slíva se narodil 16.2.1912 v Řepištích – Rakov-
ci. Dobře se učil. Absolvoval Reálné Gymnázium v Místku 
s maturitou, což v tehdejší době bylo vysoké vzdělání. 
V době vojenské základní služby docílil hodnosti podpo-
ručíka Čs. armády v záloze. Koncem 30. let se odstěhoval 
do Brna, kde studoval Vysokou školu ekonomickou.

Po okupaci našich zemí nacistickými vojsky v březnu 
1939 byl jeden z prvních, kdo odešel za hranice bojovat 
za svobodu naší vlasti. Již 7. dubna 1939 přešel hranice 
do Polska. Byl jedním ze šesti zakladatelů První česko-
slovenské jednotky II. odboje v polském Krakově dne 30. 
dubna 1939 společně s dalším ostravákem, npor. Jiřím 
Králem z Ostravy Polanky.

Z Polska vedly cesty ppor. Rudolfa Slívy do francouz-
ské Cizinecké legie. Po vypuknutí II. Světové války v září 
1939 byl vojákem Čs. armády ve Francii. Zúčastnil se 
ústupových bojů proti němcům ve Francii v roce 1940.

Po porážce Francie v létě 1940 odplul do Velké Bri-
tánie, kde se přihlásil k RAF (Britské královské letectvo), 
a povýšen do hodnosti poručíka Čs. zahraniční armády. 

něj mohla znovu procházet turistická trasa od Ostravice. 
V roce 2013 chceme postavit nadzemní podlaží až po za-
střešení. Předpoklad otevření chaty je v létě 2015. 

Poděkování za dar patří občanům a obecnímu úřadu 
Řepiště. Je to tak správně. Ikdyž se jedná o největší in-
vestiční akci Klubu českých turistů v celé ČR, přece jen 
je v našem kraji, v blízkosti našich obcí je hlavním bodem 
a  legendárním místem našich organizovaných turistů 
i občanů z okolí. Je zázemím našeho průmyslového kraje 
a zaslouží si důstojné zázemí s přihlédnutím k návštěv-
nosti vrcholu i ochraně přírody.

Nejen Lysou horou žije Klub českých turistů. Hned na 
Nový rok se turisté sešli znovu na akci zvané „Novoroční 
čtyřlístek“. Je to první akce pro občany sdružení Slezská 
brána v každém Novém roce. Popřáli jsme si úspěšný 
rok 2013, hodně turistických kilometrů a poznání. Zahráli 
a zazpívali kamarádi na kytary, bendžo, harmoniku …  Na 
sbírku ke zřízení turistických tras pro zdravotně postižené 
– vozíčkáře, bylo darováno a odesláno 3 250.- Kč. Stejně 
tak se sešli turisté na 50 místech v republice. A celore-
publikový výtěžek sbírky je určen pro vybudování vozíč-
kářské trasy v našem kraji. A to letos. Správně – v okolí 
Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. Inu naplňování progra-
mu „Turistika pro všechny“. Jejího otevření se určitě zú-
častníme.

Jan Sládek, předseda KČT Slezská brána, Horní Datyně

Byl vycvičen jako navigátor – radiotelegrafi sta a zařazen 
k 68. noční stíhací peruti RAF v britské hodnosti Flying 
Offi cera (F/O) odpovídající naši hodnosti nadporučíka. 
Létal v noční stíhačce typu Beaufi ghter  společně s pi-
lotem F/O Josefem Menšíkem. Úkolem 68. noční stíhací 
peruti RAF byla obrana britských ostrovů vůči německým  
nočním bombardérům.

F/O Rudolf Slíva zahynul při letecké havárii dne 
22. dubna 1943 v Anglii poblíže letiště Swanton Morley 
při zalétávání nového letounu společně s F/O Josefem 
Menšíkem. 

Je pohřben na vojenském hřbitově ve Scottow, Nor-
folk, Velká Británie.

Rudolf Slíva byl jedním z tisíců Čs. vojáků, kteří 
v době II. světové války bojovali za naši svobodu. Patří 
k významným rodákům obce Řepiště. Vzpomeňme na něj 
u příležitosti 70. výročí jeho smrti. 

      Dr. Václav Cichoň
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Badmintonový turnaj pro děti 

Na badmintonovém turnaji v tělocvičně v Řepištích 
se v neděli 24. února sešlo 46 hráčů. Hráči byli rozděleni 
na tři věkové a výkonnostní kategorie a hrály se čtyřhry. 
Někteří měli možnost poprvé změřit své síly, schopnosti 
a dovednosti s jinými hráči. U mnoha z nich jsme moh-
li pozorovat nejen šikovnost, talent, ale i radost ze hry, 
která je důležitým předpokladem pro další rozvoj. Každý 
hráč bez ohledu na pořadí si z turnaje odnesl drobnou 
cenu, kterou do turnaje věnovala Obec Řepiště a organi-
zátor Dům dětí a mládeže Vratimov.

Kategorie nejstarších a nejzkušenějších

1. místo      Jan Slobodník a Martin Slobodník

2. místo      Adam Górecki a Lukáš Čechaček

3. místo      Viktor Zagorski a Adam Lipina

Kategorie starších

1. místo     Jana Polachová a Petra Polachová

2. místo     Ondřej Kravčík a Matěj Kravčík

3. místo     Michal Křižák a Lukáš David

Kategorie mladších

1. místo     Kristýna Mládková a Samuel Langer

2. místo     Tereza Kubatá a Adéla Chalupecká

3. místo     Jana Tomisová a Vojtěch Tomis

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děku-

jeme za jejich vytrvalost a sportovní výkon. Těšíme se 

opět na turnaj v květnu 2013!

Za tým pořadatelů Marcela Grácová
pedagog volného času

DDM Vratimov

Dům dětí a mládeže Vratimov

POBOČKA ŘEPIŠTĚ

KALENDÁŘ AKCÍ

11. 1. 2013 NOVOROČNÍ BESÍDKA 
 -  přehlídka činnosti kroužků Paskov a Řepiště
  kino Panorama Paskov od 16:00 hod

15. 4. – 26. 4. NENÍ ČINNOST KROUŽKŮ
 - škola v přírodě ZŠ a MŠ

 26. 4. SLET ČARODĚJNIC
 - 16:00 DDM Vratimov

 5. 5.  BABY MANIE
 - 15:00 DDM Vratimov

12. 5.  GALA PŘEHLÍDKA kroužků
 - poboček Řepiště a Paskov

 - 16:00 kino Panorama Paskov

19. 5.  TURNAJ BADMINTONU pro děti
 - 12:00 tělocvična Řepiště

  3. 6.  DEN DĚTÍ
 - 15:30 okolí KS Vratimov

 - 18:00 fi lm kino Hvězda Vratimov

INFORMACE:
V letošním školním roce bude prodloužena činnost 

kroužků v Řepištích do 12. 6. 2013 z důvodu školy 

v přírodě v měsíci dubnu ZŠ a MŠ Řepiště.

CO SE DĚJE NA DOMEČKU 
- ANGLIČTINA

V listopadu 2012 v Domě dětí a mládeže Vratimov za-
čal nový projekt s názvem ANGLIČTINA NA DOMEČKU, 
ve kterém pracuje skupina dětí z 3. až 5. tříd základních 
škol vždy jeden víkend v měsíci pod vedením pedagoga 
volného času Renáty Míčkové a studentky gymnázia Jo-
hany Viktorové. Každý měsíc si děti hrají, mluví anglicky 
a připravují pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, v anglic-
kém překladu SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARVES.

Na začátku děti spolupracovaly na přepsání scénáře, 
seznámily se s novými slovíčky z pohádky.  Kromě toho 
probíhají hry, soutěže, křížovky. Všechny aktivity mají 
jediný cíl a to, rozšířit slovní zásobu v anglickém jazyce 
a procvičit, co už známe. Práci na scénáři jsme ukončili 
v prosinci a od ledna děti znají svou roli v pohádce. Hrají 
si na herce, vyrábí kulisy a pilují své výstupy na jevišti. 
Mezi dětmi začíná růst tréma. Dozvěděly se, že v měsíci 
květnu je čekají dvě vystoupení na veřejnosti.

V sobotu 18. května v 17:00 bude připraveno jeviště 
v Domě dětí a mládeže Vratimov a proběhne premiéra po-
hádky SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARVES před 
zraky rodičů a přátel. Další představení proběhne v neděli 
26. května – GALA PŘEHLÍDKA kroužků DDM Vratimov. 

Během půl roku děti udělaly kus práce. 
Přejeme dětem „zlomte vaz“.    

 Renáta Míčková
pedagog volného času DDM Vratimov
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NABÍDKA TÁBORŮ
A POBYTŮ 2013

TROSEČNÍK
Lukavec u Fulneku, stany

5. 7. – 19. 7. 2013 

Pro děti od 8 do 15 let
Hlavní vedoucí: Jan Kludka
Cena: 3 800 Kč

MÍČE, MÍČKY, KOŠÍKY III.
Horní Bečva, chata Unigeo

6. 7. – 13. 7. 2013

Sportovní tábor pro děti od 7 do 15 let
Hlavní vedoucí: Marcela Grácová
Cena: 2 890 Kč

CESTA KOLEM SVĚTA
Myšinec, chatky

10. 8. – 17. 8. 2013 

Pro děti od 7 do 15 let
Hlavní vedoucí: David Böhm
Cena: 2 777 Kč

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TANEC
Bolatice u Opavy, budova

21. 7. – 28. 7. 2013 

Nejen pro děti z kroužků od 7 do 15 let
Různé taneční styly (disko, street, …)
Hlavní vedoucí: Renáta Míčková
Cena: 3 110 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA I.
8. 7. – 12. 7. 2013

Hlavní vedoucí: Renáta Míčková

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA II.
29. 7. – 2. 8. 2013 

Hlavní vedoucí: Renáta Böhmová

KROK ZA KROKEM Z VRATIMOVA III.
5. 8. – 9. 8. 2013 

Hlavní vedoucí: Renáta Míčková

Cena jednoho týdne: 990 Kč

Informativní schůzka: 14. 5. 2013 v 17:00 - DDM

Bližší informace o akcích a táborech na 
www.ddmvratimov.cz

  
 

                           
 
 

  
 

 
 

činnosti kroužků 
POBOČEK PASKOV a ŘEPIŠTĚ 

                      
 

 
 
 

kino Panorama PASKOV 
zahájení programu v 16:00 

 

dobrovolné vstupné   
 

rozpis vystupujících kroužků na www.ddmvratimov.cz 
 
Srdečně zveme maminky a rodinné příslušníky 
děti a pracovníci DDM Vratimov 

Café bar 
Dagmar Hrušková

Mírová 302, Řepiště

Změna otevírací doby

Otevírací doba denně kromě

pondělí a úterý od 15.30 hodin.

Koupíme jednogenerační rodinný 

dům v Řepištích.

Současně prodáváme krásný byt 3+1 

s výhledem do parku v Paskově.

Výměna + doplatek výhodou, ne podmínkou. 

Prosím, volejte, pište. Mobil:  731 054 578

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE 
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OBEC  EPIŠT  
 

P O Z V Á N Í 
 

na 16. zasedání zastupitelstva obce, 
které se uskute ní ve st edu 24. dubna 2013 

v 17.00 hodin 
v Osv tovém dom  v epištích. 

 
Program:  

1. Zahájení, 
2. Kontrola usnesení, 
3. Rozhodnutí rady obce, 
4. Zprávy o hospoda ení obce, 
5. Schválení ú etních záv rek obce a ZŠ a MŠ epišt , 
6. Stav a uložení finan ních prost edk  obce, 
7. Stav p ípravy a realizace investi ních projekt  obce, 
8. Nákup automobilu pro pot eby obce, 
9. Pronájem nebytových prostor – prodejna v prostoru autobusové 

ekárny zastávky U K íže, 
10. P evod pozemk  do majetku obce, 
11. Poskytování dotací z rozpo tu obce na rok 2013, 
12. Region Slezská brána, 
13. R zné, 
14. Rozpo tové opat ení . 1/2013, 
15. Záv r. 

 
Zasedání zastupitelstva obce je ve ejné. 
 
 
 
        
               Rostislav Kožušník 
                starosta   
V epištích dne 9.4.2013 
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Jubi lanti

Narodi li se:Narodi li se:
únor     -  Matěj Hobza 

březen -  Dominik Páterek 

Rozloučili jsme se se zesnulými:Rozloučili jsme se se zesnulými:
únor     -  Štěpánka Kaločová, Libuše Malinovská

březen -  Drahomíra Hradečná, Richard Lukes, 

       Miloslav Kaloč

Zdenka Bednářová

Jaromír Krupa

Josef Chlupatý

Petr Velička

Karel Dušek

Anna Slonková

Vladimír Holkup

Irena Blahutová

Břetislav Jureček

Vilém Kožušník

Petr Čelinský

Miroslava Škopková

Květen

Monika Stejskalová

Bohumil Sládeček

Růžena Šrubařová

Ladislav Kubačák

Zdeňka Klepková

Alena Stropková

Jaroslav Miavec

Yvetta Stiborová

Libuše Kumberová

Jana Laníková

Marta Lorencová

Ludmila Skulinová

Ivo Kolář

Červen

k p

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE 

 GARÁŽOVÁ VRATA,
 PLOTY, PLETIVA
ŽIVÉ PLOTY, OKRASNÉ

DŘEVINY, DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ 
NÁBYTEK A DEKORACE

GARÁŽOVÁ VRATA
od 9.999,- Kč vč. DPH.  

VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. 
Bezpečnostní doplňky, okénka, větrací mřížky, přídavné 

vstupní dveře ve vratech.
 Nezateplené i zateplené. Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinko-
vaná pletiva, svařované sítě (svařovaná pletiva), kované 

ploty, průmyslové ploty, mobilní oplocení, lesnická pletiva, 
chovatelská pletiva. Branky a brány.

Při objednávce plotu včetně montáže sleva 30% 
na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

Pěstujeme a prodáváme THUJE 
THUJE a další okrasné dřeviny.

Stínící tkanina – stínovka
Rašlový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu vhodný 
ke snížení průsvitnosti i průhlednosti na plot, na pergoly, 

kotce i do zahrady.

Vše najdete na:     

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava

–Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
Doprava materiálu po celé 
ČR ZDARMA při nákupu nad 

7000,- Kč.

Truhlářství 
Dalibor Musálek
Výroba nábytku na míru.

Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

CHOVEJTE KŘEPELKY
více na 

www.krepelkajaponska.cz
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GENERALI 
POJIŠŤOVNANejvětší změna v zákonném pojištění AUTOMO-

BILŮ ZA POSLEDNÍCH 10 LET! Poprvé v historii se zohledňují nejen „vyjeté Bonusy“, ale i to zda má klient např. děti, jak dlouho má řidičské oprávnění, věk, počet nehod atd.!!! Je to u většiny řidičů dal-ší SLEVA na JEHO pojištění! I jako jediní máme už i v zák. poj. „KOMPLET“ navíc poj. možnost „STŘE-
TU SE ZVĚŘÍ“ - VÝŠE ŠKODY DO 100 000 KČ, 
SPOLUÚČAST jen 1000 KČ! Nabízíme rovněž ně-kolik typů ŽIVOTNÍCH A ÚRAZOVÝCH POJISTEK - 
např. „BENEFIT EXTRA, GENIO, FAMILY“ Možnost poj. VŠECH druhů NEMOVITOSTÍ - nový produkt 
„VARIO“,včetně různýchdoplňků“ - pergol, bazénů, altánků apod... Na Vaše zavolání nebo e-mail se těší 
R. BEDNÁŘ, GENERALI POJ. A.S.- druhá největší poj. na světě!
Kontakt: 
Tel.: 558 671 121,
mob.: 777 161 671
E-mail: 
radomir_bednar@generali.cz
-radomir.b@centrum.cz

VÝROBA
- bytového textilu
- sedacích vaků
- vybavení do postýlek
- kapsáře za postel
- přehozy, deky
- závěsy
- patchwork
- a jiné textilní doplňky 
 na zakázku

Volná Lucie
Slezská 95, Řepiště 
(v zahradnictví)
Tel.: 773 962 947
www. ler.cz/lucijanas
www.mimibazar.cz/lucijanas
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Je Vám horko? Je Vám zima? Pro Vás jsme tady! 

               

Klimatizace s tepelným čerpadlem v létě chladí a v zimě topí 
s náklady o 70% méně než např. elektrický přímotop. 

 

 
 

Dodáváme a instalujeme klimatizace a tepelná čerpadla 
světových značek, nejlepší kvality s prodlouženou zárukou. 

 
Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů a dalších 
škodlivých částic díky 5-ti stupňové filtraci. Klimatizace s tepelným 
čerpadlem obsahuje ionizátor vzduchu a plazma filtr. 
Sami si nastavíte teplotu v místnosti, která Vám bude vyhovovat. 
V létě se ochladíte, v zimě se zahřejete. Zařízení budete používat celý 
rok, za velmi nízké náklady. 

 
Cenovou nabídku a měření vypracujeme zdarma. 

Zavolejte 724 029 987,  přijedeme za Vámi a poradíme Vám. 
 

Email: klimaracingteam@seznam.cz 
Web: www.klimaracingteam.cz   

ZAHRADNICTVÍ ŘEPIŠTĚ
Nabízí velký výběr sazenic zeleniny,

letniček okrasných a balkonových rostlin i okrasných  jehličnanů a dřevin.

ZAHRADNICTVÍ - Baráková Marta
Slezská 95, ŘEPIŠTĚ
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Nástřik fasád 
Nátěry fasád, podhledů a střech.
Úspora času stříkáním AirLess 
systémem dokáže ušetřit minimálně 
40 % nákladů od cen jiných firem. 
Všechny práce provádíme pomocí 
žebříků, plošin a horolezecké techniky.

Čištění
zámkové
dlažby
Čištění
střech

Od mechů, plísní,
lišejníků a další.

Mytí fasád
Máte Váš dům zelený
nebo černý od plísní?
Provádíme odstranění plísní,
řas a mechů z fasád.

ZDARMA Vám uděláme vyměření a cenovou kalkulaci.
Volejte denně na telefonní číslo 776 102 175.
Videa a foto ukázky na www.HousePro.cz.
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Noc kostelů 24. května 2013

Volejbal v Řepištích nezahálí ani v zimě

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety 
ve Vídni, kde také v r. 2005 proběhla první Noc kostelů 
–„ Lange Nacht der Kirchen“. V r. 2009 poprvé pozvali 
širokou veřejnost na noční program do několika kostelů 
pořadatelé v České republice a v následujícím roce se již 
Noc kostelů konala v celé ČR. V loňském roce to již bylo 
1200 kostelů a modliteben.

V letošním roce se akce Noc kostelů v naší ostrav-
sko-opavské diecézi uskuteční již počtvrté.

Během této noci se zde na 120 místech otevřou dveře 
kostelů a modliteben a návštěvníci budou moci poznávat 

V krásné naší sportovní hale už každý ví, že se hraje 
nejen badminton, ale i několikrát v týdnu volejbal. Druž-
stva se scházejí na trénincích a po té se utkávají v růz-
ných turnajích. Nejznámější je bezesporu Pohár Medar-
da, který se každoročně koná ale na kurtech venkovních. 
Družstva si mezi sebou uspořádávají i menší turnaje bě-
hem roku. Tak tomu bylo i v sobotu 6.4.2013,kdy k nám 
zavítalo družstvo z Pozlovic a  změřilo své síly s našimi 
hráči.Tento turnaj byl už odplatou za podzimní v Pozlovi-

duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou 
pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom 
svědčí i bohatý kulturně – duchovní program, možnost 
nahlédnout do kostelních sakristií, prožít liturgii, zkusit si 
zahrát na varhany, vystoupit do věže, nebo jen v tichém 
zastavení vnímat to,co bylo inspirací pro stavitele křes-
ťanských chrámů.

Letos poprvé se v Noci kostelů otevře i kostel sv. Mi-
chaela archanděla v Řepištích.

O programu budete včas informováni         

cích. Celkem se tedy utkaly 4 družstva,jak to tedy dopad-
lo?No, očekávaně...

Zvítězilo hostující družstvo, které porazilo všechna 
naše 3 družstva. Děkujeme všem zúčastněným za bez-
vadné sobotní odpoledne a také bych ráda poděkovala 
vedení obce za upomínkové předměty naší vítězné obce 
roku 2012, které jsme předali hostům.          

 Za všechny volejbalisty Majka Bednářová

Noc kostelůNoc kostelů

Kostel sv. Michaela archandělaKostel sv. Michaela archanděla

ŘepištěŘepiště

24. května 201324. května 2013


