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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Ře-
piště, konaného dne 28. 8. 2013 v Osvětovém 
domě v Řepištích

561. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Jana Kukučku a pana Rostislava Mojžíška a ověřovateli 
zápisu pana Jana Kožušníka a paní Marii Bednářovou.

562. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 18. zasedání: 

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Hospodaření obce k 31. 7. 2013,
5. Usnesení rady obce,
6. Realizace investičních projektů obce,
7. Převody pozemků do majetku obce,
8. Územní plán Řepiště – návrh na pořízení změny,
9. Region Slezská brána,
10. Různé,
11. Rozpočtové opatření č. 3/2013,
12. Závěr.

563. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne 13. 6. 2013.

564. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
z jednání fi nančního výboru ze dne 26. 8. 2013.

565. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště k 31. 7. 2013:

celkové příjmy:  16.032.899,03 Kč (53,89% rozpočtu),
celkové výdaje:  9.910.911,25 Kč (26,93% rozpočtu),
saldo (přebytek): 6.121.987,78 Kč.

566. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí rady obce R036/2013-R065/2013 v období čer-
ven - srpen 2013.

567. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vydá-
ní registračního listu OPŽP projektu „Realizace přírodní 
zahrady MŠ Řepiště“, celkové náklady 1.431 tis. Kč, po-
žadovaná dotace 1.229 tis. Kč, termín ukončení realizace 
1. 7. 2014, a pověřuje starostu splnit podmínky pro vydá-
ní rozhodnutí o poskytnutí dotace.

568. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje smlouvu 
o partnerství obce Řepiště se svazkem obcí Region Slez-
ská brána, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, při rea-
lizaci investičního projektu „Infrastruktura školských za-
řízení v Regionu Slezská brána I.“, jehož součástí je dílčí 
projekt „Řepiště, Rozšíření parkoviště u mateřské školy“, 
celkové náklady projektu 1.199.200,- Kč, schválená do-
tace z „Programu obnovy a rozvoje venkova Moravsko-
slezského kraje 2013“ ve výši 500.000,- Kč, termín rea-
lizace do 30. 6. 2014, projekt bude realizován svazkem 
obcí Region Slezská brána. 

569. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí vydání 
registračního listu OPŽP projektu „Sadové úpravy míst-
ního hřbitova v Řepištích“, celkové náklady 588 tis. Kč, 
dotace 392 tis. Kč, termín realizace do 30. 6. 2014.

570. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí reali-
zaci investičních projektů obce Řepiště.

571. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí daru 
pozemku parc. č. 1501 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace, o výměře 547 m2 k.ú. a obec Řepiště včetně všech 
součástí a příslušenství od dárce paní Marie Divišové, by-
tem Selská 172, 739 31  Řepiště, vč. úhrady nákladů spo-
jených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovi-
tostí a zrušení věcného břemene pro Františka a Zdenku 
Bednářovy, bytem Selská 172, 739 31 Řepiště, na zákla-
dě darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitos-
tem a smlouvy o zrušení věcného břemene.

572. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 834/13 o výmě-
ře 311 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Jižní, včetně všech součástí a příslušenství od prodávají-
cího pana Radomíra Pospíšila, bytem  Vinohradská 130, 
739 32 Řepiště, za  dohodnutou kupní cenu 21.770,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitostem.

573. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 834/14 o vý-
měře 251 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Jižní, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajícího pana Michala Mella, bytem  Horní 186, 739 
32 Řepiště, za  dohodnutou kupní cenu 17.570,- Kč, vč. 
úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovitostem.

574. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stano-
visko pořizovatele územního plánu obce Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku nepořizovat změnu Územního plánu 
Řepiště.

575. Zastupitelstvo obce Řepiště posoudilo předložené 
návrhy na pořízení změny Územního plánu Řepiště poda-
né od 1. 6. 2012 do 30. 5. 2013 a rozhodlo nepořizovat 
změnu Územního plánu Řepiště.

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

577. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o poskytování sociálních služeb s neziskovou organizací 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA, se sídlem Zborovská 
465, 738 01 Frýdek – Místek, IČO: 70632596, do 31. 12. 
2014, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

578. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi 
vést jednání ve věci převodu pozemků na obec Řepiš-
tě, a to pozemků pod budoucí ČOV (TI Z31), komuni-
kací k ČOV (PV), pozemků veřejné zeleně v centru obce 
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(ZV1) a pozemků navrhovaných sportovišť v Rakovci 
(OS Z86).

579. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vyřazení 
osobního automobilu ŠKODA Felicie Combi, SPZ FML 
4860 z majetku obce z důvodu nevyhovujícího technické-
ho stavu a stáří vozu a jeho ekologickou likvidaci.

580. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žá-
dosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 
OPŽP na projekt domácího kompostování.

581. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 3/2013 dle přílohy: zvýšení příjmů rozpočtu 
o 88.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 1.511.000,- Kč, 

krytím ztráty třídou fi nancování – změnou stavu na ban-
kovních účtech (rezervou) ve výši 1.423.000,- Kč, které 
upravuje schválený rozpočet následovně:

Příjmy celkem 29.840.000,- Kč,
Výdaje celkem 38.319.000,- Kč,
Financování 8.479.000,- Kč.

582. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 
investiční projekty obce v r. 2013 po úpravě v celkové 
výši 21.630.000,- Kč dle přílohy.

583. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 19. zasedání zastupitelstva obce dne 23. 10. 2013 
v 17.00 hod.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 25. a 26. října 2013

INFORMACE PRO VOLIČE

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jak můžete hlasovat v letošních volbách do PS PČR?

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky, který ales-
poň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany 
zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Kdy se volby konají?

Volby do PS PČR se konají ve dvou dnech, v pátek 
25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kde můžete volit?

• Volební místnost: Základní škola Řepiště, Mírová 56, 
739 31 Řepiště

• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních, důvodů obecní úřad (e-mail: obec@repiste.eu, 
tel. 558 671 925) a ve dnech voleb okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své 
členy s přenosnou volební schránkou.

Jak hlasovat?

Hlasovací lístky jsou distribuovány voličům nejpoz-
ději 1 den přede dnem voleb, tj. do čtvrtka 24. října 
2013. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě 
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací 

lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasova-
cích lístků.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrs-
kové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou 
úředním razítkem, případně novou sadu hlasovacích 
lístků. Poté vstoupí volič do prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude 
mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlaso-
vacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho posouzení vliv. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na pře-
depsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetr-
žené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vlo-
ženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám 
upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, 
může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové vo-
lební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit 
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do 
volební schránky.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Vydání nové knihy Dřevěný kostel svatého Michaela
archanděla v Řepištích

Obec Řepiště ve spolupráci s Regionem Slezská brá-
na za fi nanční podpory Moravskoslezského kraje vydala 
novou knihu s názvem Dřevěný kostel svatého Michaela 
archanděla v Řepištích. Autorem knihy je historik PhDr. 
David Pindur, Ph.Dr., který se zabývá zejména církevní-
mi dějinami Moravy a Slezska v raném novověku. Působí 
v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně. Vázaná kniha se na 
140 stranách zabývá historií kostela sv. Michaela arch-

anděla od nejstarších zmínek až po současnost, přibližu-
je historii dalších drobných církevních objektů na území 
obce a představuje faráře původem z naší obce. Kniha 
rovněž přibližuje dřevěné kostely v Těšínském Slezsku. 
Knihu si mohou občané zakoupit na obecním úřadě v Ře-
pištích od 6.listopadu 2013. 

Rostislav Kožušník, starosta

Elektronická aukce pro dodávku elektrické energie a plynu

Slavnostní koncert
U příležitosti 4.výročí založení Svatomichaelského pěveckého sboru v Řepištích a křtu knihy Dřevěný kostel sva-

tého Michaela archanděla v Řepištích se uskuteční v neděli dne 10. listopadu 2013 od 16 hodin v kostele svatého 

archanděla Michaela slavnostní koncert pod vedení sbormistryně Mgr. Hany Kukučkové. 
Srdečně vás zveme

Obec Řepiště společně s dalšími obcemi svazku obcí 
Region Slezská brána se v minulých letech zúčastnila 
elektronické aukce pro dodávku elektrické energie a ply-
nu. Výsledkem bylo výrazné snížení cen těchto energií pro 
všechny obecní objekty. 

Z důvodu zájmu občanů nabízí obec Řepiště spo-
lečně se společností eCENTRE občanům možnost snížit 

náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. 
Pro občany je tato služba úplně zdarma. Sběr podkladů 
proběhne v  měsíci říjnu, vlastní elektronická aukce pak 
počátkem ledna 2014. Přechod na nové dodavatele by se 
uskutečnil v polovině roku 2014. 

Rostislav Kožušník, starosta

Hlasování na voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
v  listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické 
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky písem-
ným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, do-
ručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 
18. října 2013, obecnímu úřadu, který stálý seznam voličů 
vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého sezna-
mu voličů, tj. do 23. října 2013, 16:00 hodin; obecní úřad 
v místě trvalého pobytu voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb, tj. od 10. října 2013, předá osobně vo-
liči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. 

Občané Řepišť mohou o voličský průkaz žádat osob-
ně na Obecním úřadě v Řepištích. Písemnou žádost je 
třeba zaslat na adresu:

Obecní úřad Řepiště
Mírová 178
739 31 Řepiště
V případě zaslání žádosti prostřednictvím datové 

schránky, uvádíme naše ID datové schránky: q98axt7
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v za-
hraničí.

Ještě jednou upozorňujeme, že o voličský průkaz je 
možno žádat ode dne vyhlášení voleb, ale vydán může 
být nejdříve 10. října 2013!

Aktuální informace k volbám

Aktuální informace k volbám jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, Čes-
kého statistického úřadu www.volby.cz a stránkách Sta-
tutárního města Frýdek-Místek www.frydekmistek.cz
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Pozvání na MAS Slezská brána
Obce a města sdružená ve svazku obcí Regionu Slez-

ská brána, společně s podnikateli, spolky, příspěvkovými 
organizacemi a dalšími subjekty, založila v r. 2012 zájmo-
vé sdružení právnických osob místní akční skupinu MAS 
Slezská brána, z.s.p.o.. MAS má v současné době celkem 
21 členů. Jejím cílem je vzájemná spolupráce při rozvoji 
území, formulování společných potřeb, zájmů a problémů 
a jejich řešení. MAS se bude podílet na čerpání dotací 
z EU v období let 2014 -2020. 

V současné době probíhají práce na přípravě integro-
vané strategie rozvoje území MAS Slezská brána, která 
by měla defi novat společné cíle dalšího rozvoje území do 

r. 2020. Při její tvorbě se počítá se zapojením obcí a měst, 
organizací, spolků, podnikatelů a dalších subjektů tohoto 
regionu. 

Za účelem seznámení s činností MAS a projednání 
přípravy integrované strategie území se uskuteční setkání 
zástupců MAS s občany a zástupci spolků, podnikatelů 
a dalších subjektů. Proto vás pozývám na toto setkání, 
které se uskuteční  dne 23.10.2013 od 18:00 hod. v Domě 
dětí a mládeže ve Vratimově. Přijďte se seznámit s mož-
nostmi rozvoje našeho regionu a případně se aktivně za-
pojit do přípravy strategie. 

Rostislav Kožušník, starosta

Snižme společně náklady na energie pro 

naše domácnosti i fi rmy 

Jen pár kroků k úsporám

• 1.krok: Na kontaktním místě předáte potřebné podklady
• 2.krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domác-

ností/místních fi rem…
• 3.krok: a sdruží poptávku do elektronické aukce (e-

-Aukce)
• 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve 

je k účasti v e-Aukci.
• 5.krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabíd-

ky dodavatelů
• 6.krok: eCentre porovná Vaše stávající ceny s cenou 

vzešlou z e-Aukce
• 7.krok: je-li cena z e-Aukce nižší, než stávající cena, 

eCentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a  vítězným 
dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní 
servis.

Co je to elektronická aukce?

Jedná se v podstatě o elektronickou dražbu, ve které 
dodavatelé přes internet snižují nabídky a snaží se tak 
získat skupinu klientů. Výhodou tohoto způsobu nakupo-
vání je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, 
že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

• Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobec-
ných obchodních podmínek (elektřina/zemní plyn)

• Kopie ročního vyúčtování (elektřina/zemní plyn)
• Spojovací číslo SIPO, případně č. bankovního účtu pro 

uvedení způsobu plateb záloh
• Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
• Podnikatelé, kteří mají vysoké napětí, navíc odběrový 

diagram (v xls)

Je účast v e-Aukci zpoplatněna?

Ne, domácnosti ani podnikatelé nehradí žádné po-
platky. Aukce je pro Vás zcela ZDARMA!

Aukční poplatek zaplatí pořadatelské fi rmě po ukon-
čení aukce dodavatel, který e-Aukci vyhraje.

Aukční poplatek zaplatí fi rmě po skončení aukce do-
davatel, jenž e-aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěže-
ná v e-aukci byla vyšší než je stávající cena pro danou 
domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s no-
vým dodavatelem. 

Další, podrobnější informace, najdete v níže uveřejně-
ném materiálu tohoto čísla Zpravodaje a na setkání s pra-
covníky fi rmy e-Centre, která e-aukci bude pro občany 
naší obce provádět. 

Setkání se uskuteční dne 15.10.2013 od 17:00 hod. 
v Osvětovém domě v Řepištích

       

Harmonogram

Základní principy projektu a odpovědi na otázky 

občanů budou sděleny na informačních setkáních pro 

občany, která se uskuteční:

• Úterý 15.10.2013 od 17:00 hod. – Osvětový dům v Ře-
pištích

• Pondělí 21.10.2013 od 13 – 17 hod. - sběr podkladů 
v Osvětovém domě v Řepištích 

• Středa 23.10.2013 od 13 – 16 hod. - sběr podkladů 
v Osvětovém domě v Řepištích 

• Středa 30.10.2013 od 13 – 17 hod. - sběr podkladů 
v  Osvětovém domě v Řepištích ukončení sběru pod-
kladů

Orientační termín e-Aukce – leden 2014

Od února 2014 pak budou předávány k podpisu 
smlouvy s vítězným dodavatelem, a to opět na kontakt-
ním místě.

Martin Dulai, tel. 739 456 738, dulai@ecentre.cz
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KŘÍŽEM KRÁŽEM SVIADNOVEM

Charitativní akce „Věnuj počítač a pojeď do ZOO“

Dětská redakce na Festivalu nejmenších houslistů

Dne 18.9 2013 jsme se zúčastnili výletu do obce 
Sviadnov. Prohlídli jsme si zdejší ZŠ, která má jen 
1.  stupeň, stejně jako naše ZŠ. Navštívili jsme koste-
lík Sv. Jana Nepomuckého, kde jsme se dověděli, že je 
mnohem mladší než řepišťský kostel, a proto není po-
stavený ze dřeva. Posilnili jsme se výbornými koláčky 
z cukrárny Beruška a vydali se do  jezdeckého klubu. 
Tam nás čekalo překvapení – každý z nás se mohl svézt 

na koni. Hráli jsme různé hry, plnili úkoly  a dostávali od-
měny.  Nakonec jsme zdolali kopec mezi Sviadnovem 
a Staříčem – ,,Štandl‘‘. Výlet se nám moc líbil, počasí 
nám přálo. Chtěli bychom poděkovat našemu Obec-
nímu úřadu a DDM Vratimov za organizaci této zdařilé 
akce.

Žáci 3. – 5. třídy,
pedagogický doprovod

Řepišťská ZŠ je již šestým rokem zapojena do škol-
ního recyklačního programu Recyklohraní. Plníme svě-
domitě všechny úkoly, které jsou během celého roku za-
dávány. Za to dostáváme body k zakoupení nejrůznějších 
odměn. V loňském roce jsme k recyklaci odevzdali 147kg 
drobného elektrozařízení, 49kg vysloužilých baterií a 36 
starých mobilů.

V současné době pořádá Recyklohraní 1. ročník sou-
těže Věnuj počítač a pojeď do ZOO. Do 15. listopadu je 
možné ve škole odevzdat jakýkoliv PC nebo notebook. 
Funkční PC projdou repasí a budou věnovány chari-

tativním organizacím k dalšímu použití, nefunkční bu-

dou určeny k ekologické likvidaci.

Prosíme všechny, kdo mají nepotřebný kompletní 

počítač, aby ho odevzdali p. školnici Nespěšné nebo 

p. učitelce Némethové. Monitor, klávesnice nebo tře-

ba myš nejsou považovány za součást kompletního 

přístroje.

Za každý PC dostane škola 40 cenných bodů. Na-

víc tři školy, které odevzdají nejvíce kusů v přepočtu 

na jednoho žáka, pojedou do ZOO Jihlava a následně 

na prohlídku recyklační linky. A to už je pěkná motiva-

ce pro všechny.

Koordinátor EVVO

V letošním školním roce funguje při ZŠ Řepiště dětská 
multimediální redakce, která vznikla díky projektu DDM 
Vratimov. Tento projekt je pořádán za přispění Evropské 
unie. Během školního roku budeme mapovat život obce 
pomocí audiovizuální techniky. Ve středu 25. září 2013 
jsme, vybaveni fotoaparátem, vyrazili na Festival nejmen-
ších houslistů, který zavítal i do naší obce, která je jedním 
z jeho hlavních partnerů. Koncert jsme si nejen velmi užili, 
ale také jsme na něm pořídili spoustu dobrých snímků, 
které využíváme při tvorbě školního elektronického časo-

pisu. Už se těšíme na další letošní akce, které si naše 
redakce jistě nenechá ujít.
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Co dělá Svatomichaelský pěvecký sbor na podzim?

Z činnosti mladých hasičů

Druhý zářijový víkend v naší obci již tradičně patří 
oslavám a poděkování zemědělců, sadařů a drobných 
pěstitelů za sklizenou úrodu. I členové Svatomichaelské-
ho pěveckého sboru přispěli k dobré pohodě a sváteční 
náladě písněmi při nedělní bohoslužbě a po mši potě-
šili přítomné před kostelem rozvernou skladbou „V Ře-
pišťach o krmašu“. Tu vytvořil řepišťský rodák Ing. Jiří 
Peterek se svou dcerou Lucií, doprovod tvořil ozembuch 
a hra na violoncello.

Čtrnáct dnů nato jsme podnikli zájezd na jihovýchod-
ní Moravu. První naše zastávka byla na poutním místě 
Velehrad. Po prohlídce s průvodním výkladem jsme měli 
možnost v tomto světově známém svatostánku si také 
zazpívat.

Pak už nás čekal kraj vína, folkloru a písní – město 
Strážnice. Po prohlídce skanzenu s lidovou architekturou 
jsme vystoupili s programem na koncertu v chrámu Na-
nebevzetí Panny Marie. Večer jsme strávili v Zámeckých 
sklepech, samozřejmě s výkladem a degustací různých 
vín. Následoval pobyt ve vinném sklípku s bohatým rau-

tem a množstvím voňavého moku. Není třeba dodávat, že 
vše bylo doprovázeno naším zpěvem a dobrou náladou.

Následující neděli jsme zpívali během bohoslužby 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne pokračo-
valo návštěvou strážnického zámku, kde nás kromě his-
torie uchvátila expozice hudebních nástrojů, z nichž jsme 
si mohli některé vyzkoušet. Zajímavá byla i projížďka lodí 
po Baťově kanále.

Z dvoudenního zájezdu jsme si přivezli mnoho dojmů 
a zážitků, k velmi zdařilým patří spontánní výstupy se 
zpěvem např. k nahodilé svatbě, na zámku či při plavbě 
lodí.

Nyní se chystáme na tradiční výroční koncert, který 
bude spojen se křtem knihy o řepišťském kostele „Dře-
věný kostel svatého Michaela archanděla v Řepištích“ 
a uskuteční se 10. listopadu 2013. Již nyní zveme k hojné 
návštěvě.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor
Lydie Čtveráčková

Blíží se konec roku a my už můžeme částečně bilan-

covat, co se nám letos podařilo.  

V tomto roce jsme se již potřetí účastnili soutěže Mo-
ravskoslezská liga mladých hasičů a to hned v kategorii 
mladších i starších žáků. Jedná se o sérii patnácti soutěží 
v požárním útoku, kde se podle umístění přiděluji body. 
Mladší žáci se v letošním roce této soutěže účastnili po-
prvé a sbírali cenné zkušenosti. Myslím, že si vůbec ne-
vedli špatně, a i když skončili celkově na devátém místě, 
mají za sebou svou první vydařenou sezonu a už teď se 
těší na další. Mají obrovskou motivaci díky 
našemu družstvu starších žáků. 

Pro starší žáky to byla třetí sezona, tu-
díž mají už dostatek zkušenosti. Poctivá 
příprava v zimních měsících v tělocvičně 
i pravidelné páteční tréninky dokázaly naše 
starší žáky připravit natolik, že slovo Řepiště 
na startovní listině budí zasloužený respekt 
soutěžících. Z patnácti ligových soutěží do-
kázali dvě vyhrát, na třech se umístili na tře-
tím místě a celkově si součtem bodů zajistili 
třetí místo v této lize. 

Stát na stupních vítězů bylo v letošním 
roce naším cílem, což jsme splnili. To, že si 
starší žáci medaili zaslouží, dokázali na po-
slední noční soutěži v Bochoři u Přerova, 
kde se po sezoně sjedou nejlepší družstva 
z Olomouckého, Zlínského a Moravskoslez-

ského kraje. Z 66 startujících družstev dokázali naši starší 
žáci časem 13,71s. zvítězit, a tím důstojně zakončit le-
tošní sezonu.

Nebylo to jednoduché, ale vynaložené úsilí a čas při-
neslo své ovoce. Poděkování patří nejenom všem, kteří 
mají na tomto úspěchu svůj podíl, ale i rodičům, kteří nás 
celou sezonu doprovázeli, povzbuzovali a na soutěže vo-
zili. Samozřejmě i všem sponzorům, bez kterých bychom 
se již neobešli.

Josef Kukučka
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Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje:
Ve spolupráci s Obecním úřadem 

Řepiště u příležitosti vydání stejnojmen-
né knihy se uskuteční výstava s názvem

Dřevěný kostel svatého Michaela archanděla 

v Řepištích, která potrvá od 5. 11. do 29. 11. 2013. zahá-
jení výstavy, představení knihy a následná beseda s au-
torem knihy PhDr. Davidem Pindurem, Ph.Dr., s názvem 

Řepišťský kostel v proměnách staletí proběhne v úterý 
5. listopadu od 17:00 hodin v knihovně.

DALŚÍ ZAJÍMAVÉ AKCE 

Dne  22. října v 17:00 hodin – beseda s Magdale-

nou Silonovou na téma Jak vypadat a cítit se štíhlejší? 

Přednáška s ukázkami triků, které zaručeně zeštíhlí.
Dne 19. listopadu v 17:00 hodin - beseda s dramatur-

gem České televize panem Jaromírem Šlosarem. 

      Jste srdečně zváni. Vstup je zdarma

Úspěch mladých hasičů v MSL MH 2013
Sezóna MSL MH 2013 je již u konce. Tato soutěž se 

skládá z pohárových soutěží v požárním útoku přihlá-
šené do MSL  MH, která má 15 kol. Družstva získávají 
body na základě umístění, které se sečtou a na závěr 
vyhodnotí. 

Naši mladí hasiči zdolávali soutěže ve dvou katego-
riích – mladší a starší.

Pro mladší družstvo byla tato sezóna zkušební, ale 
pustili se do ní s velkým nadšením. Jejich odměnou bylo 
9. místo ze 13. přihlášených družstev.

 A starší družstvo ve složení Tomáš Staniševský, 
Rostislav Vašíček, Jakub Lyčka, Martin Kaleta, Jan Ma-
tějka, Jan Kusák, Jana Polachová a Jiří Kaloč letos do-
sáhlo největšího úspěchu. Z 16 přihlášených družstev 
této soutěže se umístili na 3. místě.

A odměna pro starší družstvo …. noční soutěž v Bocho-
ři u Přerova, kde soutěžilo v této kategorii v požárních úto-
cích „O Bochořskou Sovu“ 66 družstev z různých okresů.

A kdo si přivezl  cenu v podobě sovy za 1. místo …. 
no přece my, mladí hasiči z Řepišť !!!

Pavla Polachová

Už je to tady, topná sezona nastala, kdy se alespoň na noc musí přitopit. Proto občanům 

dáváme něco málo instrukcí k požární bezpečnosti pro toto období. Informace jsou převzaty 

z odborného hasičského tisku. 

Správné užívání spotřebiče paliv:

1. Umístění

  Podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý spotřebič může být umís-
těn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách je možné umístit pouze spotřebiče pro tyto 
prostory vhodné.

2. Připojení

  Pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu 
(plyn, elektřina, LTO apod.). Správné připojení bývá v převážné většině i předmětem výchozích zkoušek 
nebo revizí.

3. Dostatečný přívod vzduchu

  Většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení to-
hoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součásti příslušné technické či pro-
jektové dokumentace.

4. Odvod spalin

  Spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru  - většinou do komína. Správné 
připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
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5. Dodržování bezpečných vzdálenosti

  Každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Je-
jich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla.

6. Nehořlavé a izolační podložky, nehořlavé podlahy

  Uplatňují se zejména u spotřebičů na pevná paliva a brání vzniku požáru od vypadlých hořících částí 
paliva.

7. Dodržování návodů k obsluze

  Ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se 
seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.

8. Používat schválená topidla

  Výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žád-
né „domácí“ úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné 
havárie.

9. Pravidelné čištění, kontroly a revize

  Četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné 
době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoní-
kem a zákonem o požární ochraně. Komíny, popř. i jiná vyústění spalin, které čištění nebo jinou údržbu 
nevyžadují, doporučujeme rovněž občas prohlédnout a překontrolovat.

Nezapomeňte na komín
Čištění spalinových cest se u celoročně provozovaných kotlů na pevná paliva musí provádět mini-

málně třikrát ročně. U sezónních pak alespoň dvakrát ročně. Podle nařízení vlády z roku 2010 je možné, 
aby u komínů, na které jsou připojeny zdroje tepla o výkonu do 50kW, mohl čištění provádět i sám majitel 
spotřebiče.

Vymetat by se měly všechny vnitřní části spalinových cest. Není to nic složité-
ho.  Před čištěním je praktické v kamnech spálit přípravek „Kominíček“ nebo jiný 
chemický čistič. Po spálení se chemicky naruší saze a komín se pak dobře 
čistí. Je-li ke komínu dobrý přístup, je nejlepší čistit jej ze střechy. Jinak se 
používají komínová dvířka v  půdním prostoru, případně u nízkých komínů 
lze využít dolní dvířka. Při čištění shora se provaz se strojkem nebo kartáč 
spouští dolů a pak se vytahuje zpátky. U kartáče se délka nástroje postupně 
prodlužuje přidáváním dalších dílů tyče. Při čištění z komínových dvířek se 
obvykle vymetá nejprve horní část komínu, pak dolní. Je však potřeba pra-
covat pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně 
zanesený, postup se opakuje. Čistí se i roura kouřovodu. Nemělo by se za-
pomenout ani na pročištění sopouchu, tedy místa, kde se kouřovod napojuje 
do komína. Aspoň jednou za rok by se měly vymést i usazeniny napadané do 
dolní části komína. Slouží k tomu dvířka pod místem připojení kamen či kotle. 
Při otvírání dvířek pozor na saze.



č. 118 www.REPISTE.eu

Pozvánka na turnaj
v badmintonu

9.11.2013 

smíšené dvojice – tělocvična Řepiště
Prezentace: 8.30 hodin
Začátek turnaje: 9.00 hodin
Startovné pro dvojici je 200,- Kč, platba 
v tělocvičně, uzávěrka přihlášek do 8. 11. 2013.
Před začátkem soutěže proběhne losování spoluhráčů.         

Na sportovní zážitky se těší
sportovní a kulturní komise

OCHOTNICKÝ SPOLEK MALENOVICKÝ 
uvádí autorskou divadelní detektivku 

VRAŽDY V HOTELU  

PINE HILL INN 
17. listopadu 2013 v 17.00 hodin 

T locvi na epišt

Ob anské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby 
 pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc sociáln  pot ebným, azylové ubytování 

i pracovní p íležitost. Více na www.diakoniebroumov.org 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oble ení /dámské, pánské, d tské/ 
 L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
 Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
 Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky - vše nepoškozené 
 Vatované a pé ové p ikrývky, polštá e a deky 
 Obuv – veškerou nepoškozenou 
 Hra ky – nepoškozené a kompletní 
 Pe í, pé ové p ikrývky a polštá e 

 

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 

 ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických d vod  
 nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
 zne išt ný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskute ní: 

dne: 28. íjna – 3. listopadu 2013   as:  16.00 – 19.00 hodin 

místo:  p. Najmanová Marta, Výstavní 408, epišt  

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic, aby se nepoškodily transportem 
D KUJEME 

Akce klubu seniorů

Dne 23. 10. 2013 v restauraci Rakovec se sejdeme na bowling, začátek ve 14.00 hod.
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KERAMIKA

V cenách kurzů je vždy zahrnutý všechen materiál, po-
můcky, výpaly, režie a odborný lektor.

Doba trvání lekce je 1,5 hod. Termíny mohou být změně-
ny po dohodě se zájemci a lektoři si vyhrazují právo změny 
termínu v neodkladných případech. První schůzka zájemců 
na dlouhodobý kurz modelování z  volné ruky bude 8. 10. 

2013 v 17.30 hod. v dílně KERAMIKA vedle „Kaféčka“ v bý-
valé staré MŠ. Tam budou podány i informace k jiným kur-
zům a workshopům a případně jejich náplni. Přihlásit se na 
workshopy můžete také i den dopředu na tel.č. 728 852 488 
Šodková Šárka. Kurzy budou probíhat při počtu min. 5 osob 
a max. 10 osob. 

Modelování z volné ruky:(keramika)

Vždy v  úterý od 17:30-19:00 hod, od 8. 10. 2013 do

10. 12.2013/10 lekcí/. Cena se pohybuje dle náročnosti 
a spotřeby materiálu, zhruba od 150,- Kč až do 250,- Kč za 
lekci. Dle zájemců se upřesní termíny a kurzy pro začátečníky 
či pro pokročilé. Je nutné počítat s lekcí na vytvoření výrob-
ku a následně po výpalu výrobku lekci na naglazování. Tzn. 
minimálně 2 lekce, jestliže chcete mít výrobek naglazovaný.
Permanentka: 10 lekcí 1500,-, možno platit i zvlášť za 2 lekce

Točení na hrnčířském kruhu:(keramika)

V ceně je lektor, amortizace, materiál, pomůcky, provozní 
režie, výpal na střep.

Termíny individuálně od 8. 10. 2013 , dle domluvy na ob-
jednávku na tel.č. 728 852 488

Jednorázové točení na kruhu  - pro úplné začátečníky, 
pro mírně pokročilé a pro ty, co si to chtějí vyzkoušet, v ceně 
bude i výpal, cena za 3 hod. -  400,- Kč.

Točení na hrnčířském kruhu pro začátečníky od 14 let 

- malá permanentka 6 hod. - 700,- Kč
- velká permanentka 18 hod. - 1500,- Kč

Točení na hrnčířském kruhu pro pokročilé 

- malá permanentka 6 hod. - 600,- Kč
- velká permanentka 18 hod. - 1300,- Kč

U tohoto kurzu se připočítává ještě cena za množství vytoče-
ných vypálených výrobků.

Speciální kurzy: (keramika)

V ceně je materiál, pomůcky, engobování, popř. zatírání oxi-
dy, případně glazování, výpaly, lektor, provozní režie

Vánoce: (keramika)

- výroba sádrových plastických vánočních dekorů vlastno-
ručně vyrobených a odlitých ze sádry: 
20. 10. 2013 neděle, 17:00 – 19:00 hod., cena 200,- Kč

 - výroba keramických ozdob na stromek: 
3. 11. 2013 neděle, 17:00 – 19:00 hod., cena 150,- Kč

- výroba malých aromalampiček modelováním z vlastní ruky:
17. 11. 2013 neděle, 17:00-19:00 hod., cena: 200,- Kč   
- výroba vánočních svícnů z plátů:
24. 11. 2013 neděle, 17:00- 19:00 hod., cena:  200,- Kč

15. 12. 2013 neděle, 17:00- 19:00 hod., hromadné glazová-
ní, zatírání oxidy, engobování výrobků ze speciálních kurzů 
z keramiky, cena 100,-Kč, možné domluvit i jiný termín.

V ceně jsou zahrnuty glazury, engoby, oxidy, provozní režie, 
lektor a konečný výpal.

ART PROTIS

Pro velký úspěch se speciální kurz – malba vlnou tzv. Art 

protis opakuje:

  Velmi vzácný ojedinělý speciální kurz – výroba textilního 
obrazu ze střižené vlny.

ART PROTIS  Technika Art protisu spočívá v kladení 
barevných vrstev čisté střižní vlny s následným prošitím.
Unikátní umělecká technika (český patent) rozvíjí umělcovu 
senzitivitu, intuici a imaginaci a spojuje úsilí přesáhnout raci-
onální vědomí a proniknout za hranice smyslového vnímání, 
což je oblast zkoumání dnešní transpersonální psychologie. 
Proces tvorby je druhem cesty k vlastnímu nitru.

Termín: cyklus po sobě jdoucích 3 lekcí (1. 11. 2013, 

8. 11. 2013, 15. 11. 2013), cena 1500,-, max. 5  –  8 osob, 

začátek v pátek 1. 11. 2013  16,00-17,30 hod., vytvoříte si 

zhruba 3 obrazy vel. A3, sebou jen nůžky. Materiál, lektor, 

autorské právo a režie v ceně. Lektor Ing. Žaludová Hana

Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost!

ŠPERKY

Šperk z kryšťálové pryskyřice:

Výroba šperku z kryšťálové pryskyřice /náušnice, přívě-
šek, magnetky/
V ceně materiál, pomůcky, lektor, cena  150,- - 200,- podle 
vyrobených kusů, lektor Zuzana Kubánková
25. 10. 2013 - pátek 18:00-19:00 hod.

22. 11. 2013 - pátek 18:00 – 19:00 hod.

Šperk z FIMO hmoty:

Výroba šperku z FIMO hmoty /náušnice, přívěšek/
Cena 300,- - 400,- Kč (podle vyrobených kusů), v ceně ma-
teriál, pomůcky, lektor.
29. 11. 2013 - pátek 17:00 -19:00 hod.

SMALTY

Smaltovaný obrázek na stěnu malovaný barvami na 

smalt:

V ceně smaltovací barvy, smaltovací podložka na malo-
vání/150,- až 300,-/, doprava, výpal, lektor a celková cena 
se bude odvíjet podle počtu zájemců - čím více, tím menší 
cena – max. 800,- Kč
6. 12. 2013 - pátek 17:00 – 18:30 hod.

ENKAUSTIKA

Výroba vánočních přáníček novou technikou – Enkaus-
tika:
V ceně voskové barvy, elektřina, žehličky a speciální papíry, 
lektor, cena bude upřesněna
Výsledkem jsou nádherné obrázky, pohledy, přáníčka
18. 10. 2013 pátek 17:00 – 19:00 hod.

13. 12. 2013 pátek 17:00 – 19:00 hod.

KERAMIKA

Volná místa pro děti ZŠ: 

pá   12,30 - 14,30      3 volná místa 
čt    12,30 - 14,30      1 volné místo 
čt    14,30 - 16,30      2 volná místa 
st    12,30 - 14,30      2 volná místa

VÝTVARNÉ KURZY   PODZIM 2013
Výtvarné centrum MAGMA  •  Řepiště (Budova bývalé MŠ, vedle Hasičské zbrojnice)
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V sobotu 7. září pracovníci Domu dětí a mládeže Vratimov 
a členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti a rodiče akci 
STOP – ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS v okolí Osvětového domu. 

Veřejnost měla jedinečnou příležitost osobně poznat ve-
doucí kroužků, kteří byli připraveni 

na jednotlivých stanovištích. Co musely děti splnit? Na 
startu si vyzvedly kartičku s čísly stanovišť. Čekalo je cel-
kem 9  úkolů, např. zahrát si badminton, překážková drá-
ha, točení hůlkou od mažoretek, skládání puzzle, anglické 
pexeso, … S kartičkou plnou razítek se děti vrátily ke startu 
a dostaly na památku upomínkový předmět s  logem DDM 
Vratimov a sladkosti. 

Pracovnice DDM Vratimov odpovídaly na otázky or-
ganizace kroužků, rozdávaly aktuální nabídku zájmových 
útvarů v novém školním roce.

Počasí nám přálo. Byl krásný slunečný den. Děti vy-
užily možnost volného vstupu na skákací hrad a některé 
si nechaly namalovat na tvář hezký obrázek. Běhaly tak 
mezi námi kočky, tygři, kostry, motýlci, … .  

Děkuji všem externím pracovníkům a členům klubu 
Baráčníků za dobře připravenou akci a přeji všem úspěš-
ný nový školní rok.

za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Dům dětí a mládeže Vratimov 

Ceny pronájmu tělocvičny od října 2013

Malá tělocvična 60,- Kč/hod

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti,
   stolní tenis                      
Ceník stolního tenisu: 60,-Kč/1 hod.                                                                          
půjčovné  -  1x pálky 15,-Kč/1 hod.
půjčovné  -  1x míček 5,-Kč/1 hod.

Velká tělocvična 280,- Kč/hod

Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti, volejbal,
nohejbal,basketbal, badminton

Ceník badmintonu: 160,- Kč/hod./1 kurt

půjčovné   -  1x badm.rakety 25,- Kč /1 hod.
 prodej       -  1x badm.míčku                    25-50,- Kč                              
                                                

Objednávky a informace 

na tel.č. 558 640 931, mob. 605 959 600 

V provozní době:  Po - Pá        15:00 - 22:00           

 So - Ne        08:00 - 20:00

 Svátky         08:00 - 20:00                                                                                                                                            
                                         

Mírová 555, Řepiště 739 3 ,  t.č. 558 640 931, 

605 959 600, e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz

Permanentka 2014 

v prodeji od listopadu 2013 u správce tělocvičny
Cena…….   500,-Kč    hodnota …….. 550,-Kč
Cena……..1000,-Kč    hodnota …….1100,-Kč

Platnost do 31.12.2014

Tělocvična Řepiště

KALENDÁŘ AKCÍ

29. – 30. 10.  podzimní prázdniny - NEJSOU KROUŽKY.

2. – 3. 11. Angličtina na domečku 
 - pro děti 3. – 5. tříd ZŠ
 - víkend plný her, soutěže, příprava scénáře pohádky
 - vše v angličtině
 - pouze pro přihlášené

10. 11. Cesta za svatým Martinem
 - pro děti od 2 do 12 let
 - hledání Martina na bílém koni

16. 11. Večerníčková olympiáda
 - tělocvična Řepiště
 - odpoledne plné her, soutěží pro děti i rodiče

23. 11. Kateřinská
 - sál DDM
 - hraje kapela Argument
 - zábava nejen pro děti, ale i dospělé

6. 12.  Mikuláš
 - pro děti
 - sál DDM 

21. 12. 2013 – 5. 1. 2014   vánoční prázdniny

 NEJSOU KROUŽKY.

Bližší informace: www.ddmvratimov.cz 
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nabízí ve školním roce 2013/2014
zájmové útvary

Všechny uvedené kroužky budou  probíhat v budově 
ZŠ a tělocvičně Řepiště.  

Stále máte možnost přihlásit své dítě do uvedených 

zájmových útvarů.

Bližší informace: Renáta Míčková – tel. 739 201 078

r.mickova@ddmvratimov.cz nebo www.ddmvratimov.cz

Angličtina I.  Renáta Míčková
1. třída ZŠ
PONDĚLÍ – ZŠ 14:00 – 14:50
Cena: 650Kč

Angličtina  II.    Renáta Míčková
2. třída ZŠ
PONDĚLÍ – ZŠ 15:00 – 15:50
Cena: 650Kč

Badatel Renáta Míčková
7 – 11 let
ÚTERÝ – ZŠ 15:00 – 15:50
Cena: 500Kč

 

Badminton I. - začátečníci Marcela Grácová
9 – 15 let
ÚTERÝ – velká tělocvična 14:00 – 14:50
Cena: 590Kč

Badminton II. - pokročilí Marcela Grácová
9 – 15 let
ÚTERÝ – velká tělocvična 15:00 – 15:50
Cena: 590Kč

Sportovky                 David Pospíšil, Kristýna Čihánková
5 – 10 let
STŘEDA – velká tělocvična 15:30 – 16:20
Cena: 550Kč

Mažoretky Žížalky Veronika Sedmíková
5 – 10 let - stávající a noví členové
ČTVRTEK – velká tělocvična 16:00 – 16:50
Cena: 550Kč

Latinsko – americké tance Tomáš Melichar
6 – 15 let
ČTVRTEK – malá tělocvična 15:00 – 16:20
Cena: 550Kč

Dům dětí a mládeže Vratimov

POBOČKA ŘEPIŠTĚJubi lanti

Karla Přívětivá
Bohuslava Kružlíková
Václav Kusák
Jaromír Adamus
Libuše Hrouzová
František Duda
Juliana Janáková
Pavel Venglář
Věroslava Hrušková

Marta Baráková
Marie Kaločová
Miroslav Holkup
Jaroslav Michenka
Květoslava Musálková
Gizela Kaletová
Marie Bednářová

Vladimír Ječmínek
Vlasta Slížková
Miroslav Michenka
Libuše Vitásková
Lubomír Musálek
Svatava Macurová
Stanislav Žižka
Marie Melníková
Anežka Válková

Arnošt Pastrňák
Zdenka Sedlaříková
Josef Sedláček
František Šmíra
Dušan Pavelek
Peter Najman
Svatava Pospíšílová

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

Listopad

Prosinec

et

Narodi li se:Narodi li se:
Březen – Matěj Jiří Smolík   

Červenec – Filip Lech    

Srpen – Jan Filák, Tereza Vandrolová, Barbora Levá,

    Eva Stropková  

Září – Adrian Tománek, Ondřej Kaluža

Nabízím vedení účetnictví
a daňové evidence.

i.fl uksova@volny.cz, 775 637 265 

INZERCE  •  INZERCE  •  INZERCE 

Rozloučili jsme se se zesnulými:Rozloučili jsme se se zesnulými:
Říjen – Břetislav Sklář
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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

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

KOMINICTVÍ 
Pavel BřezinaVinohradská 242, Řepištětel. 558 672 701, 732 260 901

U P O Z O R N Ě N Í 
K 30.9.2013 nezaplatilo za psa 46 občanů a za svoz komunálního odpadu 45 občanů. 

Žádáme tímto občany, kteří dosud nesplnili svou poplatkovou povinnost, aby tak učinili 

neprodleně.
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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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.

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

GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY- 
PLETIVA, ŽIVÉ PLOTY, 

OKRASNÉ D EVINY 
Garážová vrata od  9.999 K  v . DPH.   
VÝKLOPNÁ, DVOUK ÍDLÁ, SEK NÍ. 
Otevírání ru ní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na 
míru. Standartní barvy i imitace d eva. Bezpe nostní dopl ky, okénka, 
v trací m ížky, p ídavné vstupní dve e ve vratech. Nezateplené i 
zateplené. Provádíme i montáže. 

PLOTY – PLETIVO: Prodej a montáž oplocení. 
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, sva ované sít  
(sva ovaná pletiva), kované ploty, plotové panely ze 
sva ovaných prut , mobilní oplocení, lesnická pletiva, 
chovatelská pletiva. Branky a brány. 
P i objednávce plotu v etn  montáže SLEVA 30% na okrasné d eviny. 
P stujeme a prodáváme THUJE a další okrasné 
d eviny. 
Stínící tkanina – stínovka:  Rašlový úplet zelené barvy z trvanlivého materiálu vhodný 
ke snížení pr svitnosti i    
 pr hlednosti na plot, na pergoly, kotce. Uplatn ní má i v zahrad , také ve stavebnictví – vzdušné 
zastín ní p i pracech na fasádách. 

Více informací na:    www.KANCLIR.cz 
PRODEJNA/KONTAKT:  Hrabovská 5/39, 

 Ostrava – Nová B lá, Mitrovice, 724 00, 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava materiálu po celé R ZDARMA 
p i nákupu nad 7000,- K . 

 
CHOVEJTE K EPELKY – VÍCE NA 

www.KREPELKAJAPONSKA.cz 
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Výměna starého kotle 

Topná sezóna pomalu začíná a jako každý rok nám opět volají lidé s nejrůznějšími dotazy. Často kladené 
dotazy směřují na to, jak vlastně správně topit, jaký druh topení je nejlevnější, co dělat s vysokými zálohami či 
s vysokými doplatky za plyn? Pokusím se vám tedy přiblížit celou problematiku a dát pár cenných rad, které 
vám mohou pomoci.

Jakýkoliv druh topení v rodinném domě má vždy své výhody i nevýhody. Každému z nás jde především 
o to, naložit se svými penězi efektivně a protopit co nejméně. Většina domácností topí tuhými palivy nebo ply-
nem. Pokud si chcete vypočítat a porovnat váš způsob topení, můžete tak učinit s pomocí nejlepších odborníků 
v České republice, konkrétně na stránkách www.mmindustry.cz 

Roční náklady na tuhá paliva a plyn jsou dnes téměř ve stejné výši, avšak pracnost a časová náročnost to-
pení tuhými palivy je daleko vyšší a pro mnohé z nás nemyslitelná. Náročnost je spojená s brzkým vstáváním, 
pracným zatápěním, vyklízením kotle, nanošením dříví, uhlí apod. 

Topení plynem je v podstatě bezúdržbové, a dokonce dnes velmi cenově přijatelné. Avšak je nutná menší 
modernizace, a sice výměna kotle. Váš současný kotel možná topí skvěle, ale do komína stále vypouští 120-
200 °C. Nové kondenzační kotle Viessmann dokáží přeměnit toto teplo do topné vody a do komína tak jde 
pouze 40-80 °C. Výhodou je, že to, co jste nyní vypouštěli z komína, vám zůstává doma v topení. Jedná se 
o rozdíl až 15 tisíc ročně. Tudíž návratnost celkové investic je menší než 5 let. Čím dříve se tedy rozhodnete pro 
výměnu kotle, tím více peněz dokážete ušetřit pro váš rodinný rozpočet. 

Kotle Viessmann, které instalujeme, jsou garancí kvality, a to hlavně díky jedinečným nerezovým výmění-
kům a zásobníkům. Životnost kotle s nerezovým výměníkem je až 20 let. Stávající atmosférické plynové kotle 
se obvykle opravují nebo vyměňují již po 8-15 letech. 

Tyto typy kotlů nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a používají kyslík z okolního prostoru, proto je 
nutné zajistit pravidelné odvětrávání sklepa, či místnosti, kde je kotel umístěn. Tento způsob provedení kotlů 
se dnes již nedoporučuje. Z praxe mohu potvrdit, že po výměně kotle ve sklepě stoupla teplota až o 10 °C a po-
dlaha v prvním patře není již tak studená jako v minulosti. I toto mohou být další způsoby, jak ušetřit peníze 
a zajistit si lepší podmínky pro vaše bydlení.

Kotle Viessmann byly vyvinuty především pro nahrazení starých modelů bez nutného zásahu do stávají-
cího topného systému. Výměna je tak velice rychlá a není drahá. Obvykle ji fi rma zvládne za jediný den, sa-
mozřejmě ale záleží na obtížnosti sytému. Často se s výměnou kotle spojuje i výměna starých radiátorů. Starší 
litinové radiátory jsou pro kondenzační kotle nejvýhodnější, jelikož pomocí ohřáté vody zajišťují, že se kotel 
stále nezapíná, a tak se neopotřebovává. Proto je možné místo výměny radiátorů provést pouze jejich renovaci. 

Naši pracovníci prošli nutnými školeními, a to jak pro montáž tak i servis kotlů, včetně jejich řádného uve-
dení do provozu a seřízení. Správná výměna kotle zahrnuje i kontrolu přívodu plynu, revizi plynu, revizi ko-
mínu, protokol o nastavení a seřízení spotřebiče, kontrolu elektrického jištění kotle a záruční list.  Díky kvalitě 
výrobků Viessmann a nerezovým komponentům v kotli Vitodens je možno získat až 5letou komplexní záruku. 

MM industry s.r.o. je smluvním partnerem společnosti Viessmann a zajišťuje stálou a pohotovostní službu 
nejen výrobním závodům, ale i domácnostem, a tak se už nemusíte bát, že při nečekaném problému budete 
doma mrznout. Běžné náhradní díly máme skladem a díky centrálnímu skladu jsou další díly dostupné do 
24 hodin. Každý kotel Viessmann je navíc vybaven čárkovým kódem a výrobním číslem, díky kterému známe 
přesnou sestavu dílů použitých v kotli, jejich cenu i dostupnost. Vždy tak dodáme správné díly, které váš roz-
bitý kotel potřebuje. Servis obvykle nebývá časově náročný ani drahý.  

V případě, že byste měli zájem o nezávaznou kalkulaci, můžete nás kontaktovat na telefonních číslech 
775 345 045 či 558 622 456. Dotazy vám zodpovíme i na emailové adrese info@mmindustry.cz. Každý všední 
den od 7–15:30 hod. Vás rádi přivítáme v naší prodejně na adrese Staroměstská 3479, Frýdek-Místek, kde si 
mimo jiné můžete prohlédnout nejmenší kondenzační kotel na trhu. 

 www.mmindustry.cz                                                                            Radek Malý, majitel společnosti
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Obec epišt  
Sportovní a kulturní komise 

po ádá pro všechny tane ní nadšence 
 

Tane ní pro „starší a pokro ilé“  

Máme pro Vás p ipraveno 7 lekcí v T locvi n  epišt   
v termínech 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12.2013. 

Prvních šest lekcí po dvou hodinách (18.00 – 20.00 hod.),  
poslední lekce 21. 12. 2013 bude t íhodinová (18.00 – 21.00 hod.). 

Cena za kurz 1500,- K /pár. 

P ihlásit se m žete do 18.10.2013 na Obecním ú ad  v epištích osobn  nebo telefonicky 
na tel. . 558 671 925, 724 17 86 56.                          

 

Podzim je již tady, Podzim je již tady, 
       draci budou mít svůj rej!!!

Kdy?  20. října 2013 - neděle

V kolik?  od 15:00 hod.                                                                                          

Kde?  na fotbalovém hřišti za obecním úřadem           

                      
Pro ručně vyrobené draky máme připravena ocenění.

Občerstvení zajištěno.

Na děti i dospěláky se těší Sportovní a kulturní komise obce Řepiště

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.


