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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ře-
piště, konaného dne 23. 10. 2013 v Osvětovém 
domě v Řepištích

583. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Jana Kožušníka a pana Milana Laníka a ověřovateli zápi-
su pana Jaroslava Jeřábka a pana Jana Kukučku.

584. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 19. zasedání: 

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva fi nančního výboru,
4. Hospodaření obce k 30. 9. 2013,
5. Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013,
6. Usnesení rady obce,
7. Realizace investičních projektů obce,
8. Region Slezská brána,
9. MAS Slezská brána z.s.p.o.,
10. Převody pozemků do majetku obce,
11. Územní plán Řepiště – návrh na pořízení změny,
12. Různé,
13. Rozpočtové opatření č. 4/2013,
14. Závěr.

585. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva 
obce ze dne  28. 8. 2013.

586. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
z jednání fi nančního výboru ze dne 21. 10. 2013.

587. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje odepsání 
pohledávek obce Řepiště u fyzických osob z let 2007-
2010 v celkovém rozsahu 14.412,- Kč dle přílohy z dů-
vodu jejich nedobytnosti a vysokých nákladů na jejich 
vymahatelnost. 

588. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor 
hospodaření obce Řepiště k 30. 9. 2013:

celkové příjmy:  20.437.735,64 Kč (68,49% rozpočtu),
celkové výdaje: 15.147.948,59 Kč (39,53% rozpočtu),
saldo (přebytek): 5.289.787,05 Kč.

589. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroč-
ní zprávu školy za školní rok 2012/2013.

590. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí roz-
hodnutí rady obce R066/2013-R090/2013 v období srpen 
- říjen 2013.

591. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýše-
ní fi nančních prostředků na opravy místních komuni-
kací o  250 tis. Kč a na investiční výstavbu komunikací 
o 875 tis. Kč.

592. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení fi nanč-
ních prostředků na pořízení nábytku do stavby „3. oddělení 
MŠ – přístavba, Bratří Musálků 249, Řepiště“ o 200 tis. Kč.

593. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje posunutí 
celkové doby plnění předmětu díla zakázky na stavební 
práce „3. oddělení MŠ – přístavba, Bratří Musálků 249, 
Řepiště“ na 90 pracovních dnů z důvodů nutnosti realiza-
ce vynucených víceprací (přeložka středotlakého plyno-
vodu, změna řešení střechy), schvaluje uzavření dodatku 
č.1 smlouvy o dílo ze dne 26.6.2013 se společností POHL 
CZ, a.s. odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 
747 05 Opava, IČ: 25606468, a pověřuje starostu obce 
podpisem dodatku smlouvy o dílo. 

594. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
realizací jednacího řízení bez uveřejnění a uzavřením do-
datku ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2013 se společ-
ností POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava, Holasická 
1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, který bude ře-
šit nutné a vyvolané vícepráce a méněpráce při realizaci 
stavby „3. oddělení MŠ – přístavba, Bratří Musálků 249, 
Řepiště“.

595. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení fi -
nančních prostředků na realizaci projektu „Řepiště, Ob-
nova dřevěného mlýnku a úprava okolí“ o 80 tis. Kč.

596. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ozná-
mení dlužníka svazku obcí Region Slezská brána o ne-
dočerpání části půjčky v částce 1 mil. Kč určené na 
kofi nancování projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
úsek Vratimov-Sviadnov“ poskytnuté na základě smlou-
vy o půjčce ze dne 27.6.2013 a pověřuje starostu uzavřít 
dodatek ke smlouvě o půjčce na snížení půjčky.

597. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje navýšení 
fi nančních prostředků na realizaci projektu „Infrastruk-
tura školských zařízení v Regionu Slezská brána I.“ 
o 100 tis. Kč.

598. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stav 
realizace investičních projektů obce Řepiště.

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

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

601. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků: pozemku parc.č. 747/5 ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 456 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod 
místní komunikací ul. Sportovní, a pozemku pozemko-
vého katastru parc.č. PK 753/26 o výměře 205 m2 k.ú. 
a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. Slezská, včet-
ně všech součástí a příslušenství od prodávajícího paní 
Věry Tofl ové, bytem  Slezská 97, 739 32 Řepiště, za  do-
hodnutou kupní cenu 46.270,- Kč, vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru ne-
movitostí na základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem.

602. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků pozemkového katastru parc.č. PK 184 o výměře 
54 m2 k.ú. a obec Řepiště a  parc.č. PK 753/12 o vý-
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měře 317 m2 k.ú. a obec Řepiště pod místní komunika-
cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajícího paní Danuše Peřinové, bytem Slezská 94, 
739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 25.970,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitostem.

603. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/28 o vý-
měře 311 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunika-
cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajícího paní Ing. Taťány Černé, bytem Mírová 144, 
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.

604. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/24 o vý-
měře 205 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunika-
cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajícího pana Zdeňka Šumanského, bytem Slezská 
142, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 14.350,- 
Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitostem.

605. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/22 o výmě-
ře 205 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajících pana Davida Šrubaře, pana Radka Šrubaře a paní 
Růženy Šrubařové, bytem Slezská 161, 739 32 Řepiště, 
za dohodnutou kupní cenu 14.350,- Kč, vč. úhrady nákla-
dů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru ne-
movitostí na základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem.

606. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/78 o výmě-
ře 121 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajících paní Ing. Aleny Kollegové, bytem Nová Ves 278, 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí, paní Ing. Aleny Konečné, 
bytem Lidická 615, 738 01 Frýdek-Místek, a paní Ing. 
Barbory Konečné, bytem Slezská 298, 739 32 Řepiště, 
za dohodnutou kupní cenu 8.470,- Kč, vč. úhrady nákla-
dů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru ne-
movitostí na základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem.

607. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/20 o vý-
měře 205 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajících pana Drahomíra Musálka a paní Věry Musálko-
vé, bytem Slezská 141, 739 31 Řepiště, za dohodnutou 
kupní cenu 14.350,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 
základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovi-
tostem.

608. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/66 o vý-
měře 75 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajícího pana Radima Gemrota, bytem Slezská 263, 
739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 5.250,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitostem.

609. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/67 o vý-
měře 75 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajícího paní Veroniky Moravcové, bytem Slezská 269, 
739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 5.250,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitostem.

610. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/18 o vý-
měře 160 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajících pana Jiřího Kozla a paní Věry Kozlové, bytem 
Slezská 98, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 
11.200,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem.

611. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/68 o výmě-
ře 58 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajících paní Danuše Šodkové a paní Marcely Šodkové, 
bytem Slezská 274, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kup-
ní cenu 4.060,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podá-
ním návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 
kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem.

612. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/31 o vý-
měře 125 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunika-
cí ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajících pana Ing. Tomáše Morbicera a paní Hele-
ny Morbicerové, bytem Slezská 149, 739 32 Řepiště, za 
dohodnutou kupní cenu 8.750,- Kč, vč. úhrady nákladů 
spojených s podáním návrhu na vklad do katastru ne-
movitostí na základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví 
k nemovitostem.

613. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 753/16 o vý-
měře 310 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací 
ul. Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od pro-
dávajícího Key reality fi nance, s.r.o., se sídlem 

U parku 201, 739 61 Třinec – Kanada, za dohodnutou 
kupní cenu 21.700,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 
základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovi-
tostem za podmínky vyřešení spornosti ve prospěch pro-
dávajícího.
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614. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemků pozemkového katastru parc.č. PK 758/5 o výměře 
433 m2 k.ú. a obec Řepiště a parc.č. PK 758/13 o výměře 
324 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajících pana Jiřího Baráka a paní Marty Barákové, bytem 
Slezská 95, 739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 
52.990,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě kupní 
smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem.

615. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 758/3 o výměře 
540 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Slezská, včetně všech součástí a příslušenství od prodá-
vajícího paní Aleny Urbišové, bytem Slezská 153, 739 32 
Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 37.800,- Kč, vč. 
úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovitostem. 

616. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku pozemkového katastru parc.č. PK 904/7 o výměře 
216 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komunikací ul. 
Vinohradská, včetně všech součástí a příslušenství od 
prodávajícího pana Martina Valase, bytem Na Skále 376, 
739 32 Řepiště, za dohodnutou kupní cenu 15.120,- Kč, 
vč. úhrady nákladů spojených s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy o pře-
vodu vlastnictví k nemovitostem.

617. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi po-
zemku parc.č. 484 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 258 m2 k.ú. a obec Řepiště, pod místní komuni-
kací ul. Vinohradská, včetně všech součástí a příslušen-
ství od prodávajícího paní Mgr. Ivy Tvrdé, bytem Horní 
80/1438, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, za dohodnutou 

kupní cenu 18.060,- Kč, vč. úhrady nákladů spojených 
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí na 
základě kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovi-
tostem.

618. 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.

619. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 4/2013 dle přílohy: snížení příjmů rozpočtu 
o 849.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 475.000,- Kč, 
krytím ztráty třídou fi nancování – změnou stavu na ban-
kovních účtech (rezervou) ve výši 1.324.000,- Kč, které 
upravuje schválený rozpočet následovně:

Příjmy celkem     28.991.000,- Kč,
Výdaje celkem  38.794.000,- Kč,
Financování    9.803.000,- Kč.

620. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 
investiční projekty obce v r. 2013 po úpravě č. 2 v celkové 
výši 21.010.000,- Kč dle přílohy.

621. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 20. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2013 
v 16.00 hod.

V minulém čísle zpravodaje obce Řepiště bylo v bodu 
č.575 vloženo znění usnesení, jenž zastupitelstvem obce 
bylo na svém jednání dne 28.8.2013 projednáno, ale ne-
bylo schváleno. Usnesení č. 618 ve znění: Zastupitelstvo 
obce Řepiště posoudilo předložené návrhy na pořízení 
změny Územního plánu Řepiště podané od 1. 6. 2012 do 
30. 5. 2013 a rozhodlo nepořizovat změnu Územního plá-
nu Řepiště, bylo schváleno na 19. zasedání ZO ze dne 
23.10.2013.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Kalendář na rok 2014 Poděkování

Žádáme občany Řepišť, aby si vyzvedli kalendář 
na rok 2014 na obecním úřadě.

Do každého domu (dle čísla popisného) máme 

připravený jeden kalendář.

Kalendář není možné doručovat do poštovních 
schránek.

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. 12. 2013 a 31. 12. 2013 

bude obecní úřad uzavřen.

Obec Řepiště děkuje panu Karlu Ryšavému 

za poskytnutí vánočního stromečku, který dělá radost 

všem dětem i dospělým.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013

Výsledky hlasování    Obec: Řepiště

Okrsky Voliči

v seznamu

Vydané

obálky

Volební

účast v %

Odevzdané

obálky

Platné

hlasy

% platných

hlasůcelkem zpr. v %

1 1 100,00     1 432 1 017    71,02     1 017 1 011       99,41

Strana Platné hlasy

č. název celkem      v %

1 Česká str.sociálně demokrat.     252      24,92
2 Strana svobodných občanů      18      1,78
3 Česká pirátská strana      17      1,68
4 TOP 09      95       9,39
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok        9       0,89
6 Občanská demokratická strana      71      7,02
9 politické hnutí Změna        3      0,29
10 Strana soukromníků ČR        0      0,00
11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.     68      6,72

Strana Platné hlasy

č. název celkem      v %

13 Suver.-Strana zdravého rozumu 2 0,19
15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 25 2,47
17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 69 6,82
18 Dělnic.str.sociální spravedl. 9 0,89
20 ANO 2011 184 18,19
21 Komunistická str.Čech a Moravy 160 15,82
22 LEV 21-Národní socialisté 1 0,09
23 Strana zelených 28 2,76
24 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00

Oznámení o změně vodného od 1. 1. 2014
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny 

vodného od 1. ledna 2014 takto:

Voda pitná (vodné)  33,08 Kč/m3 (bez DPH)  38,04 Kč (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014, 
popřípadě bude postupováno dlen uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

         Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
         28. října 1235/169, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory

Tříkrálová sbírka 2014
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/spot-a-origami/

Každý rok začátkem ledna vyráží do 
ulic skupinky koledníků a chodí od domu 
k domu s koledou a přáním všeho dobré-
ho do Nového roku. Díky dlouholeté tradi-
ci je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá 
a většinou se koledníci setkávají s vlídným 
přijetím.

Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci 
pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frý-
dek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi.

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. led-

na 2014.

Ve vaší obci Řepiště se během Tříkrálové sbírky vy-
bralo 26 295,-Kč, což je 479,-Kč více než loni. Úspěch 

celé akce tedy závisí na aktivitě lidí, kteří se 
do sbírky zapojují dobrovolně. Pokud byste 
měli zájem přidat se ke koledníkům, obraťte se na obec-
ní úřad tel. 558 671 925.

Výtěžek z letošní sbírky byl použit na tato charitní 
střediska: Charitní pečovatelská služba, ošetřovatelská 
služba, Dům pokojného stáří, Centrum odlehčovacích 
služeb a týdenní stacionář, Oáza pokoje pro psychicky 
nemocné, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Os-
travicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní 
služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. 
Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2014 budou 
použity na stejná střediska.

Více informací o sbírce najdete na http://www.trikra-
lovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Dohoda o výkonu pěstounské péče
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstou-

nům uzavření „Dohody o výkonu pěstounské péče“

Vážení pěstouni či budoucí pěstouni, 
novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům po-

vinnost mít uzavřenou „Dohodu o výkonu pěstounské 

péče“ s pověřenou osobou.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, rozhodl dne 

10.9.2013, o vydání pověření k výkonu sociálně- právní 
ochrany dětí Charitě Frenštát pod Radhoštěm. Nabízíme 
Vám uzavření této dohody s možností využití následují-
cích služeb: 
1. Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme za-

jistit hlídání Vašich dětí) 

2. Odlehčovací služby 
3. Psychologickou a další odbornou podporu 
4. Poradenství 
5. Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítě-

te (poskytujeme i zázemí pro asistovaný kontakt) 
Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku 

Tabachovou na čísle: 556 83 16 09, 604 841 244 

Charita Frenštát p.R. 

Kostelní 15, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 
IČ: 49590588
www.frenstat.charita.cz

Drakiáda

„Běžky nebo pěšky“

Vážení rodiče,
dovrší-li vaše dítě do 31. 8. 2014 věk 6 let (narozeno do 31. 8. 2008), čeká jej v tomto roce zápis do 1. ročníku zá-

kladní školy. Podle § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb., může být k povinné školní docházce přijato i dítě narozené 
od 1. 9. 2008 do 31.12. 2009 (k žádosti se přikládá i vyjádření školského poradenského zařízení), případně dítě narození 
v období od 1.1.2009 do 30.6.2009 (k žádosti nutné připojit i vyjádření odborného lékaře).

Zápis do prvního ročníku základní školy v Řepištích se koná
ve středu 15. ledna 2014 v čase od 12.30 do 17.00 hodin.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Dítě musí být u zápisu pří-
tomno. K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu byly v loňském roce. Není – li po dovr-
šení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce, odloží 
ředitelka začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Mgr. Martina Pollová, ředitelka školy

Byla neděle 20. října a všichni, kteří se podívali do 
slunečného nebe, mohli spatřit spoustu různobarevných 
draků všemožných tvarů. Draci létali opravdu vysoko 

a bylo jich okolo osmdesáti. Někteří odvážlivci vyrobili 
draky sami, a tak je čekala zvláštní odměna. Pro všech-
ny účastníky naše sportovní a kulturní komise připravi-
la sladkou odměnu, párek v rohlíku, který každý dostal 
v Kafé baru u paní Dáši a teplý čaj. Pro táty jsme měli 
něco malého na zahřátí. Nikomu se po skončení drakiády 
nechtělo domů, protože bylo opravdu krásné, slunečné 
a větrné nedělní odpoledne.

Děkuji všem z naší komise za uspořádání této pod-
zimní akce a také všem účastníkům, letos jsme překonali 
rekord v počtu létajících draků.

A budeme se těšit na další drakiádu.
Za sportovní a kulturní komisi PaeDr. Marie Bednářová

Tak hned první sobotu po vánocích si pro 
vás všechny naše sportovní a kulturní komise 
připravila už tradiční akci „Běžky nebo pěšky“.

Kdy?  sobota 4. ledna 2014
V kolik?  12.30 hodin
Kde?  u kapličky sv. Floriána

Trasa bude směr Hájek, dle počasí možná 2 varianty 
- pro běžkaře a pro turisty. Na závěr bude pro každého 
účastníka připraveno občerstvení v Kafé baru.

Tak neváhejte, budeme se na Vás těšit!!

 Za sportovní a kulturní komisi PaeDr. Marie Bednářová
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy dárcům 

krve, kteří dovršili počet 160 bezpříspěvkových odběrů. 
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými je 
paní Šárka Velčovská, Mírová 328, Řepiště.

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dár-
cům krve, kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odbě-
rů. S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými 
je pan Vladislav Čmiel, O. Stibora 341, Řepiště a pan Ro-
man Růčka, Mírová 82, Řepiště.

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. 
MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili 40 bezpří-
spěvkových odběrů. S potěšením Vám sdělujeme, že mezi 
vyznamenanými je paní Blanka Musálková, Mírová 238, 
Řepiště. 

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchra-
nu života je projevem jejich humánního vztahu ke spolu-
občanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit 
zdraví, ale celé naší společnosti 

Ochotníci v Řepištích

Badmintonový turnaj

Zprávy Svatomichaelského 
pěveckého sboru

Listopadový turnaj v Řepištích

V neděli, 17.listopadu, se naše sportovní hala pro-
měnila v divadelní sál. Přijelo k nám na 28 ochotníků 
z Malenovic a zahráli nám autorskou divadelní hru „Vraž-
dy v hotelu Pine hill in“. Ten, kdo se přišel podívat urči-
tě neprohloupil. Celá divadelní hra měla totiž typický ráz 
30. let. Všichni herci měli skvělé dobové kostýmy, hudba 
byla také tématická. Herecké nasazení bylo na vysoké 
úrovni a nechyběla ani improvizace, což je vždy vítaným 
zpestřením každého představení.

Hra měla dvě dějství, což bylo příjemné pro návštěv-
níky, kteří se mohli občerstvit v malém bufetu v hale.

Děkuji všem za návštěvu a naší komisi za pomoc při 
přípravě.

Velký dík posíláme na dálku i celému divadelnímu 
souboru, za zpříjemnění nedělního odpoledne a budeme 
se těšit na jejich další představení.

Za sportovní a kulturní komisi PaeDr. Marie Bednářová

V sobotu 9. listopadu se k naší sportovní hale sjížděli 
sportovci, kteří v tento den si chtěli zahrát turnaj v bad-
mintonu smíšených dvojic a nemuseli bydlet v naší ves-
nici. Podmínkou ale bylo, aby přihlášené dvojice nehrály 
spolu, ale losovaly se na začátku turnaje, bylo to docela 
napínavé, koho si každý vybere.

Hrálo se ve 2 skupinách každý s každým, pak čtvrtfi -
nále, semifi nále a fi nále. Zápasy byly opravdu vyrovnané 
a některé výměny míčků velice dlouhé, což dokazuje, že 
tento sport je velice oblíbený nejen u nás v Řepištích.

Jak to tedy dopadlo?
1. místo  Ivana - Radek
2. místo Simona - Tomáš
3. místo Marcela - Adam
4. místo Jarka - Robin

Vítězům byly předány volné vstupy na badminton. 
Každý sportovec dostal na památku vtipné ponožky. Ob-
čerstvení zajistila naše komise a celý průběh turnaje se jí 
opravdu vydařil, moc všem děkuji.

Těšíme se na jarní turnaj, ten bude asi v dubnu.
Za sportovní a kulturní komisi PaeDr. Marie Bednářová

Sportovní a kulturní komise obce Řepiště přeje do 

příštího roku všem našim řepišťanům hodně pohody, 

pevné zdraví a klidné prožití svátků vánočních.

Hýřivé barvy podzimu opět vystřídal neměnný ko-
loběh přírody za monotónnější zimní odstíny. Nastal 
čas zklidnění, ztišení a očekávání, a to u všech tvorů, 
čas adventní a následně vánoční. Mnozí z vás byli pří-
tomni na posvěcení knihy autora PhDr. Davida Pindura 
o  řepišťském kostele. U této příležitosti se uskuteč-
nil 4.  Výroční koncert Svatomichaelského pěveckého 
sboru. Chci poděkovat všem, kteří se na jeho průběhu 
podíleli, hostům sboristům a především sbormistryni 
Mgr. Hance Kukučkové za svědomitou a zodpovědnou 
přípravu.

Současně chci pozvat na vánoční koncert, který bude 
tradičně 26. prosince 2013 od 17 hodin v našem kostele. 
Ten letošní bude zvláštní tím, že na něm budou účinkovat 
i mladší děti – možná budoucí zpěváci. Také jedno pře-
kvapení pro vás chystáme. Děkuji všem příznivcům a zvu 
k hojné návštěvě.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor Lydie Čtveráčková

Už je všem známo, že v Řepištích je velice oblíbená 
hra volejbalu. Každoročně se tedy v listopadu scházejí 
družstva a vždy zveme družstvo z Lískovce.

V pátek 15. listopadu se tohoto turnaje zúčastnily 
4 družstva. Systém hry byl každý s každým, a jak to na-
konec dopadlo?

1. místo Stálice
2. místo Ležáci
3. místo Řepy
4. místo Lískovec

Všichni byli odměněni a velice spokojeni.
Za sportovní a kulturní komisi PaeDr. Marie Bednářová
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Zprávy Moravskoslezské Sinfonietty

Přehled činnosti klubu seniorů v roce 2013

Vážení spoluobčané, příznivci Moravskoslezské Sin-
fonietty, 

Jsem velmi rád, že Moravskoslezská Sinfonietta fun-
guje v obci Řepiště již třetí sezónu a může Vám nabízet 
stále nový program, který nastuduje.  Proto bych Vás 
chtěl pozvat na čtyři hlavní koncerty, které MSS pořádá. 

Posledním koncertem tohoto roku bude Vánoční kon-
cert 14. 12. 2013 v 18.00 v kostele sv. Vavřince v Pasko-
vě, který je pořádán již po druhé ve spolupráci s městem 
Paskov. Za doprovodu MSS se představí sólisté/členové 
Národního divadla moravskoslezského - Pavla Morysová 
(soprán) Lenka Háčková (alt) Václav Morys (tenor) Adam 
Grygar (bas). Dále účinkují také tři sbory - ženský pěvecký 
sbor Canticorum (Havířov), pěvecký sbor Waldrofského 
lycea (Ostrava) a část operního sboru divadla A. Dvořáka. 
Celé hudební těleso bude dirigovat Adam Sedlický (SR). 

Na Novoročním koncertu, který se uskuteční 26. 1. 
2014 v 18.00 v Řepištích si publikum bude moci vyslech-
nout skladby od tří autorů - Samuel Barber - Adagio pro 
smyčce, Henryk Górecki – Tři skladby ve starém stylu 
a Franz Schubert – 5. symfonie. 

Příchod jara přivítá orchestr Jarním koncertem 30. 3. 
2014 v 18.00 v Řepištích pestrými skladbami autorů čtyř 
národností - Ludwig van Beethoven – Egmont, Georges 

Bizet – Intermezzo 
z Carmen, Maurice 
Ravel – Pavana za mrt-
vou infantku, Pietro 
Masagni – Intermezzo 
z Cavaleria Rusticana, 
Edvard Grieg – Peer 
Gynt (suita 1. a 2.) 

Tradičním velmi 
hojně navštěvovaným 
koncertem se stal Letní 
koncert fi lmové hudby, 
který se tentokrát bude konat 22. 6. 2014 ve 20.00 open 
air v Řepištích. Orchestr si přichystal pro milovníky fi lmo-
vé hudby skladby z těchto fi lmů  - Šifra mistra Leonarda, 
James Bond, Střihoruký Edward, Hvězdná brána, Hvězd-
né války, Pearl Harbour, Kmotr, Šindlerův seznam, Piráti 
z Karibiku, Requiem za sen, Geisha. 

Zajímavá je bilance předešlé sezóny 2013/2014. Pu-
bliku se představilo přes 200 účinkujících. Koncerty MSS 
navštívilo přes 1700 návštěvníků.  

Na všechny stálé nové posluchače se velmi těšíme. 
Jan Soukup, DiS. 

jednatel, ředitel MSS

Nový rok jsme zahájili společenským večírkem, kte-
rý pořádáme každý rok pro pobavení našich seniorů. 
Všichni měli dobrou náladu a příjemně jsme se pobavili. 
V únoru jsme se vypravili na výstavu – Země ohňů – Azer-
bajdžán , která se konala v Ostravě. Naši senioři se také 
podívali na pochování basy, kterou pořádali senioři z Pas-
kova. V  březnu byla výstava hraček v Sedlištích. Velký 
zájem byl o exkurzi do automobilky Hundai – Nošovice. 
Po prohlídce celého provozu, jsme  se zastavili na pro-
hlídku zámku ve Frýdku – Místku. Na konci měsíce dubna 
byl turnaj v bowlingu v Rakovci, kde se všichni těšíme. 
Desátého května jako každoročně máme výroční schůzi 
s pohoštěním a programem. Letos nám k poslechu a po-
bavení  zahrály Vrzušky z Vratimovské hudební školy. Zá-
roveň jsme oslavili Den matek.

Na konci května se uskutečnil výšlap okolo přehrady 
Olešná. Prvního června se naši senioři zúčastnili soutěže 
Slezská brána, která byla v Paskově. V této soutěži naši 
senioři zvítězili a tímto ještě jednou děkujeme. Začátkem 
června taky smažíme vaječinu, které se letos zúčastnila 
polovina našich členů. Počasí nám sice nepřálo, ale nála-
da byla opět skvělá.

19.6.2013 jsme vyjeli na  půldenní výlet do aragonito-
vých jeskyní v Teplicích nad Bečvou  s pojenou s návště-
vou Hranic. Tento zájezd jsme hradili z peněžního daru 
od neznámého dárce.  Počasí nám přálo a výlet se všem 

líbil. Koncem měsíce se někteří senioři zajeli podívat na 
výstavu obrazů do Frýdku – Místku.  25.6.2013 se kona-
lo opékání párků v Rakovci. Naši senioři z Rakovce nám 
připravili občerstvení, posezení u kytary a dobrou zábavu, 
za to jim děkujeme. Účast byla opět vysoká. V srpnu nám 
naše předsedkyně 

p. Březinová zajistila výlet vláčkem z Hukvald do Koz-
lovic. I přes nepřízeň počasí výlet to byl velmi pěkný. Dě-
kujeme. Každý rok pořádáme celodenní výlet, tento rok 
jsme vyjeli do Jeseníků. Podívali jsme se na chod pře-
čerpávací elektrárny Dlouhé stráně a vyjeli jsme na horní 
nádrž. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v zámku Brun-
tále. Výlet byl zajímavý a úspěšný. 3.10.2013 byl uspořá-
dán půldenní výlet do Nového Jičína. Tam jsme navštívili 
expozici klobouků Tonak a seznámili se s jeho výrobou. 
Pak byla prohlídka Žerotínského zámku a starého ná-
městí v Novém Jičíně. Na konci října byl opět bowling 
v Rakovci , kde nechybí dobrá nálada. Tento rok bychom 
mohli ještě zakončit návštěvou výstavy betlému, která se 
koná na Ostravském hradě. Pokud se uskuteční, budeme 
naše členy informovat. Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na našem celoročním programu. Všechny tyto akce jsme 
mohli uskutečnit díky fi nanční podpoře obecního úřadu.  
Děkujeme.                         

Předsedkyně p. Březinová Zdeňka                                       
zapsala: Glombová Danuše
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Děkujeme všem za hojnou návštěvnost v naší 

tělocvičně jak při sportovní  činnosti tak i kulturně 

společenských akcích.  
Pro příští rok vám opět nabízíme k prodeji u správce 

tělocvičny permanentky na rok 2014. 
 

Cena 1000,- Kč……………….hodnota  1100,-Kč
Cena   500,- Kč……………….hodnota    550,-Kč
                                                                                                                                                     

Vánoční provozní doba

24.12.2013 - 26.12 2013           zavřeno                                                                                                                

27.12.2013                             15:00-22:00 

28.12.2013                               8:00-20:00                                                                                                                              

29.12.2013                               8:00-20:00                                                                                                                              

30.12.2013                             15:00-22:00 

31.12.2013 - 01.01.2014           zavřeno

Běžný provoz zahájen od 2.1.2014 

Náhradní termíny možno domluvit 

se správci tělocvičny.

     Přejeme krásné Vánoce a šťastný 

Nový rok !

Tělocvična Řepiště

Cena   500,  Kč……
                                                 

Ván

24.12.2013

27.12.2013  

28.12.2013  

29.12.2013  

30.12.2013  

31.12.2013

Běžný provoz z

Náh d í

Oznámení termínu 
svozu velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Novodobá sanitka

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

• pátek  11. dubna 2014 v době od 15 do 19 hodin

• pátek  19. září 2014 v době od 15 do 19 hodin

na parkovišti u obecního úřadu. Uvedeného sběru 
mohou využít pouze občané obce Řepiště nebo vlastníci 
objektů na území obce, kteří jsou zapojení do systému 
nakládání s odpady. Odpady vznikající z podnikatelské 
činnosti nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi 
naložit v souladu s platnou legislativou.                                           

Ve městě Frýdku – Místku a jeho blízkém okolí.
Do našeho města a jeho okrajových částí přichází 

nová služba pro seniory, maminky s dětmi, hendikepované 
a ostatní spoluobčany, jenž, nemají nárok na klasickou pře-
pravu sanitním vozem, ale potřebují se dopravit k lékaři, do 
nebo z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a podobně.

Pro tyto případy vznikl v roce 2011 projekt ,,Novodobá 
sanitka“. Nyní máte možnost našich služeb využít i v okrese 
Frýdek – Místek. Přeprava se provádí osobními auty a ceny 
máme příznivé. 18Kč za ujetý kilometr mimo město a ve 
městě si účtujeme jednotnou sazbu  80Kč. Platíte pouze za 
samotnou přepravu a cenu Vám můžeme sdělit i před jízdou. 
Navíc poskytujeme služby zcela zdarma a to: bezpečné vy-
zvednutí u Vás doma a doprovod k lékaři či do nemocnice, 
pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků, pomoc se 
zavazadly, bezplatné čekání do 30 minut a jiné. Po doho-
dě Vám taktéž přepravíme děti v naších sedačkách, kočárky 
a invalidní vozíky.

Projekt Novodobá sanitka získal první místo v národní 
soutěži Rozjezdy 2012.
V případě zájmů nás kontaktujte na tel. čísle: 604 960 378, 
nebo email: frydek-mistek@novodobasanitka.cz

           Web: www.novodobasanitka.cz

Jubi lanti

Ivana Tanušková
Miroslav Bednář
Jana Hrazdílková
Petr Jodlovský
Zdeněk Janák
Jaroslav Kuboš
Anna Burianová

Jan Tvarůžka
Jana Nožičková
Ludmila Pawellková
Miroslav Šolc
Petro Klyuchka

Vladimír Frydrych
Jaroslav Žídek
Marie Jodlovská
Bohumil Přívětivý
Marie Adamusová
Milada Chovančíková

Anna Michenková
Hana Křístková
Dušan Kružlík
Miluše Gemrotová
Radislav Kroviář

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

Leden

Únor

et

Narodi li se:Narodi li se:
Listopad – Barbora Růčková, Jakub Kusák 

Rozloučili jsme se se zesnulými:Rozloučili jsme se se zesnulými:
Listopad– Jiřina Peterková 
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny 
a požáry v domácnostech

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahá-
jila letos v  létě ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouc-
kého kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více 
hrozícím nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, pro-
pan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech. 

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění 
i usmrcení osob při událostech souvisejících s výbuchem 
zemního plynu v  domácnostech. V živé paměti máme 
poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu 
pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které 
si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední 
případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal v září 
v bytovém domě v Havířově-Šumbarku.

Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelna-
tým vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v kou-
pelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na 
obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňo-
vou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či 
bydliště cítí plyn.

Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?-
page_id=1234) jasně hovoří o  nebezpečí a důležitosti 
nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. 
Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) 
stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evaku-
ovaných osob. 

Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v do-
mácnostech. Ačkoli počet požárů v  domácnostech za 
období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich 
následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při po-
žárech v obytných budovách v porovnání s usmrcenými 
osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. 

Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí 
téměř 50 % z celkového počtu zraněných. 

Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet 
osob usmrcených v důsledku otrav nebezpečným ply-
nem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požá-
rech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které 
při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch 
s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událos-

tem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou 

denně!

ČAHD bude informovat v  rámci kampaně prostřed-
nictvím letáků či podrobnými informacemi na svém webu. 
Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volné-
mu využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytový-
mi družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu 
ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.

Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici 
vedle popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy 

hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního 
plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplně-
ny o rámcové cenové relace a fotografi e a také o ote-

vřený seznam fi rem, které je vyrábějí či dodávají na trh. 
Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto de-
tektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. 
Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.

V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci 
s dopravci, umístění 1300 kusů letáků v průběhu celého 
měsíce listopadu u všech hlavních dopravců. 

Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě semi-
nář pro velká stavební a bytová družstva a majitele byto-
vých domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpeč-
nosti v domácnostech.

Akce, které se uskutečnily – Klub seniorů rok 2013  
 

25.1. Večírek Klubu důchodců v naší tělocvičně
 13.2. Výstava Věčného ohně – Azerbajdžán  v Ostravě
 5.3. Pochování basy v Paskově
 5.3. Začátek kurzu počítače v Základní škole – ukončení 21.5.2013
 20.3. Výstava panenek v muzeu v Sedlištích, pak návštěva krásného kostela a zastavení v restauraci Lašská jizba
 12.4. Exkurze automobilka HYUNDAI v Nošovicích, pak prohlídka Frýdecký zámek výstava Beskydy, příroda a lidé.
  Velice poučné a krásné.
 10.5. Den matek spojený s Výroční členskou schůzí
 22.5. Výlet na přehradu Olešná 
 1.6. naši senioři v Paskově soutěž – vyhráli 1.místo

 5.6. Smažení vaječiny v Hasičské zbrojnici
 19.6. ½ denní zájezd do Teplic – Zbrašovské jeskyně
 26.6. Výlet do Frýdku-restaurace u Arnošta - výstava obrazů Ježková Mirka
 25.7. Opékání párků v Rakovci               
 9.8. U  paní Šodkové Heleny byla doma a měla 85 let
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Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění, výtěžnost 
atakuje průměr ČR!

Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského 

kraje trvá v průměru jen čtyři měsíce, aby ve své do-

mácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží? 

Kdybychom tento odpad ze všech domácností v kra-

ji za celý rok naložili na nákladní vlak, jeho délka by 

dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by 

z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí! 

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smy-
sluplně využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytřídě-
ných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti 
recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská fl eeco-
vá mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - 
v nové podobě - jsou součástí mnoha dalších výrobků, se 
kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomu-
jeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí na-
příklad plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny 
podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plo-
tové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků 
vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papír-
nách vyrobí tolik papíru, že vydá na jedno dětské lepo-
relo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice 

na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit 
nová váza. 

Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové 
– láhve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice 
a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako pří-
sada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepel-
ných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v pa-
pírnách na nový papír. Tímto způsobem se může použít 
až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba te-
pelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře 
využitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se 
z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají 
ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek 
nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. 

Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mno-
ho. Aby se dal odpad z našich domácností dále využít, je 
důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží 
známé žluté, modré, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou 
navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. 
Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl!

Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo 
www.tonda-obal.cz

Moravskoslezský kraj se postupně zlepšuje v tří-

dění odpadů. Za rok 2012 dosáhl meziročního nárůstu 

výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a ná-

pojového kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi kraji 

České republiky nejvyšší zlepšení. Ukazuje se také, 

že obyvatelům Moravskoslezského kraje není třídě-

ní odpadů a životní prostředí lhostejné. Každý z nich 

v loňském roce vytřídil v průměru téměř 38 kg plastu, 

papíru, skla a nápojových kartonů. 

Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního 
stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik společnosti 

EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezské-
ho kraje připadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů 
vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 10 kilo-
gramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ 
uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro 
oblast životního prostředí Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že 
celkové výsledky kopírují celorepublikový průměr. Nad-
průměrně se v kraji třídí barevné sklo a plasty. 

Takové zlepšení souvisí podle představitelů Morav-
skoslezského kraje zejména s dlouhodobou podporou 
a popularizací třídění odpadů. „Společně s autorizovanou 

 21.8. Výlet na Hukvaldy a do Kozlovic vláčkem – návštěva pivovaru a zpět zastávka ve Mlýně a pak zpět vláčkem
  na Hukvaldy
 11.9. Zájezd na Dlouhé Stráně – přečerpávající elektrárna a zámek Bruntál            
 3.10. ½ denní zájezd do Nového Jičína - klobouky a Žerotínský zámek
 8.10. vinobraní v Paskově v Zámecké krčmě
 10.10. jsme měli v Hasičské zbrojnici 2 akce.  Nejdříve  předvádění svíček a pak sociální projekt Podané ruce, o.s.
  - Projekt OsA, kterého se zúčastnila i paní místostarostka Bezecná.  
 16.10.  Přátelské posezení s programem v Sedlištích
 23.10. BOWLING v Rakovci

Každý čtvrtek se scházejí někteří naši členové v Hasičské zbrojnici, pravidelně jezdí na různá představení do ostrav-
ských divadel.                         

Každou první středu v měsíci máme výbor Klubu seniorů.                   Za Klub Březinová Zdenka   
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obalovou společností EKO-KOM, a.s. se již osmým rokem 
snažíme rozvíjet a zdokonalovat celý systém nakládání 
s využitelnými složkami komunálních odpadů. V posled-
ní době aktivity cíleně zaměřujeme na oblasti se slabšími 
výsledky. Tento směr se nám osvědčuje a hodláme v něm 
i v budoucnu pokračovat,“ sdělila vedoucí odboru život-
ního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravsko-
slezského kraje Ing. Silvie Součková. Za období trvání 
společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. 
se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jed-
noho občana bezmála na dvojnásobek - z 19,2 kilogramů 
papíru, plastu, skla a nápojových kartonů v roce 2004 na 
loňských 37,8 kilogramů.

Za výbornými výsledky stojí, kromě osvětových 
a vzdělávacích aktivit, také stále se zlepšující dostupnost 
kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce obou institucí 
je totiž i zahušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. 
Tím se stává třídění pro lidi pohodlnější. „Tato skutečnost 
totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvy-
šování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku 
se na území Moravskoslezského kraje nacházelo 19.535 
barevných kontejnerů. Největší podíl v současnosti tvo-

ří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2005 vzrostl 
počet nádob na třídění odpadů v průměru o 80 %.“ vy-
světlil regionální manažer společnosti EKO-KOM pro Mo-
ravskoslezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery na tříděný 
sběr jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné 
kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 200 obyvatel. 
V roce 2005 to bylo o 140 lidí více.

„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou. Tří-
dění odpadů dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky 
přináší nám všem pozitivní signál v podobě každoroční-
ho nárůstu množství vytříděných odpadů. Jsme rádi, že 
se nám systematická podpora vyplácí,“ dodal náměstek 
hejtmana Havlík.

Ještě letos bude v kraji distribuováno dalších více 
než 890 kontejnerů na separovaný odpad v hodnotě té-
měř 6 milionů korun. „V celkovém počtu se tak na konci 
roku dostaneme k počtu 20 500 nádob na tříděný odpad 
v Moravskoslezském kraji. Rovněž budeme pokračovat 
v distribuci speciálních sad tašek na třídění odpadů v do-
mácnostech. Realizace probíhá již třetím rokem a letos 
přibude dalších 21 tisíc sad v oblastech Opavska, Frýdec-
komístecka a v Českém Těšíně“ doplnila Silvie Součková.

Zprávy z TJ
V listopadu se uskutečnila valná hromada OS ČSTV 

F–M , jejímž hlavním bodem bylo schválení novely STA-
NOV OS ČSTV, včetně změny názvu organizace. ČSTV 
(Český svaz tělesné výchovy), byl nahrazen ČUS (Česká 
unie sportu). Dalším z bodů byla volba nových orgánů na 
funkční období 2013 – 2017. Výkonný výbor byl schvá-
len v navrženém složení a novým předsedou OS ČUS byl 
zvolen pan Zdeněk Duda.

V příštím roce vstupuje v platnost nový občanský zá-
koník, který ruší zákon č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů a zcela jej svojí úpravou na-
hrazuje. Od účinnosti NOZ, tedy od 1. 1. 2014, se tak 
z občanských sdružení ex lege (ze zákona) stanou spol-
ky a z organizačních jednotek sdružení pobočné spolky. 
Sportovní organizace vyvíjející svou činnost v právní for-
mě občanských sdružení tak musí této zákonné úpravě 
přizpůsobit svoji činnost, a zejména stanovy, příp. další 
interní předpisy. Vypadá to tedy tak, že v administrativě 
se nudit nebudeme.

Valná hromada TJ Řepiště se uskuteční 16. 1. 2014 
v klubovně restaurace Na hřišti od 19.00 hod. 

Ples TJ bude 22. února 2014 v tělocvičně Řepiště. 
Po dlouhých letech, kdy jsme pořádali country bál, jsme 
se rozhodli tuto tradici ukončit. Klesající zájem o tento 
druh zábavy nám nedal na vybranou. Vzhledem k tomu, 
že v obci pořádají své plesy (většinou klasické) i ostatní 
spolky, bude ten náš pro změnu opět pojat volněji, takže 
nějaké retro by mohlo být dobrou volbou.

Naše TJ má v současné době 210 členů v oddílech 
kopaná, volejbal, nohejbal, cvičení a gymnastika dětí. Těší 
nás poměrně velký zájem o gymnastiku, kde dochází více 
než 20 dětí. Taktéž ke kopané se letos povedlo trenérům 
přivést větší počet benjamínků a žáků. Volejbalový oddíl 
se ještě letos zúčastní turnaje v Luhačovicích a 28. pro-
since od 14.00 hodin pořádá turnaj v tělocvičně Řepiště. 

Zhruba před rokem se začala rýsovat možnost získání 
dotace z projektu FAČR “Zelený pažit” na uskutečnění snu 
mnoha členů fotbalového oddílu, a to automatizovaného 
závlahového systému. Byla proto podána žádost o dotaci 
se všemi příslušnými dokumenty a pak zbývalo jen čekat 
na vyjádření příslušných orgánů. A čekání to bylo dlouhé. 
Rozhodnutí mělo padnout již v květnu a v plánu bylo pro-
vést realizaci v létě, kdy hřiště není využíváno. Bohužel se 
tak nestalo ani do začátku nového  ročníku fotbalových 
soutěží. Souběžně s podáním žádosti začalo jednání a fi r-
mami, které se zabývají realizací závlahových systémů, 
a vybrána byla fi rma Zahrady Ostrava zastupovaná ing. 
Davidem Kubišem. Ta nabídla jak nejlepší cenu a benefi -
ty, tak i systém vyhovující našim požadavkům s minimál-
ními zásahy do hrací plochy.  Kladem bylo i velmi vstřícné 
jednání.  Na přelomu září a října jsme obrželi defi nitivní 
rozhodnutí z FAČR o přidělení dotace ve výši 251 000,- 
Kč na náš projekt.  Bohužel částka byla nižší, než jsme 
očekávali. Jarní záplavy v Čechách a nutnost poskytnout 
pomoc postiženým oddílům si vyžádala krácení dotací 
všem žadatelům. Bylo proto nezbytné sáhnout do rezerv 
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Kopaná v Řepištích
Vážení příznivci kopané, do nové fotbalové sezóny 

2013-2014 náš fotbalový oddíl TJ Řepiště vstoupil s cel-
kem 5-ti týmy, které reprezentují obec a naší Tělovýchov-
nou jednotu Řepiště v rámci organizovaných soutěží a to 
jak v okrese Frýdek-Místek tak v městě Ostrava.

Tým mužů tradičně reprezentuje v okresním přebo-
ru. Do nové sezóny jsme vstoupili s novou fi lozofi í a také 
s dosti pozměněným kádrem. Hráčům, kteří požádali 
o uvolnění, a možnost hrát v jiném klubu jsme nebránili, 
a na jejich místo přišli hráči, kteří měli zájem a ochotu hrát 
za TJ Řepiště. Jelikož jsme se museli po jarní části roz-
loučit z trenérem Gurtlerem (dostal nabídku z Kuvajtu a té 
se nedalo konkurovat), byl k týmu povolán další zkuše-
ný trenér Pavlidis. Cílem podzimu bylo stabilizovat kádr. 
Úvod sezóny ovšem na základě výsledků nebyl ze strany 
divácké obce nijak kvitován. Ale nebylo se co divit, když 
ještě v měsíci říjnu se doplňoval tým o nové hráče, kteří 
by zapadli do nově stavěného systému. V druhé polovině 
podzimní části to již byl jiný tým a hlavně předváděná hra, 
která měla po herní stránce stoupající tendenci a dělala 
našim fanouškům radost. V zimní přestávce by nemělo 
dojít v kádru k žádným razantním změnám, spíše ještě 
usilujeme o doplnění minimálně o 1-2 hráče. Intenzivní 
jednání probíhají již od konce podzimní sezóny. Hráči jistě 
využijí zimní měsíce hlavně k odpočinku od fotbalu a re-
generaci svých nejen fyzických sil.

U mládežnické kopané došlo k určitým změnám. Tým 
dorostu, který pod hlavičkou TJ Řepiště-TJ Sokol Lísko-
vec reprezentoval v okresním přeboru se po úvodních 
kolech tohoto ročníku, přestěhoval na hřiště v Lískovci. 
Důvodem byla skutečnost, že většina hráčů týmu tvořili 
hráči Lískovce a Frýdku a dopravní spojení na tréninky 
a zápasy mají výhodnější do Lískovce.

Samotnou kapitolu tvoří celky žáků, které jsou roz-
děleny do kategorie starší žáci, kteří hrají systémem 6+1 
v rámci okresní soutěže Frýdek-Místek a kategorie mladší 

žáci, kteří svou soutěž hrají systémem 7+1  v ostravské 
městské soutěži. 

Největším překvapením pro nás byl po prázdninách 
veliký zájem těch nejmenších, ročníků 2006,2007 a 2008. 
Ti nejmladší tzv. Benjamínci nehrají pravidelnou soutěž, 
ale účastní se pravidelně turnajů v jejich věkové katego-
rii, kde nabírají první fotbalové zkušenosti. V tomto útlém 
věku je potřeba věnovat dětem větší individuální péči. 
Proto jsme museli organizačně skloubit tréninky všech 
žáků s ohledem na naši trenérskou kapacitu. Tím bych 
chtěl apelovat na tatínky z okruhu hráčů a hráček, zda by 
se mezi nimi nenašel další Mourinho, nebo Vrba? Začátky 
jsou u všech těžké, a to je jak u hráčů tak i trenérů, ale 
není se co bát a přihlásit se.

Na závěr bych chtěl jménem vedení fotbalového od-
dílu poděkovat všem hráčům za jejich ochotu obětovat 
pořádný kus svého života řepišťské kopané, také všem 
trenérům za jejich trpělivost a obětavost. U mladých hrá-
čů také rodičům, bez jejich obětavosti a vstřícnosti by 
to s kopanou v Řepištích do budoucna vypadalo bledě. 
A samozřejmě spoustě dobrovolných organizátorů a či-
novníků, bez kterých by se nemohlo konat žádné utkání, 
ba ani existovat klub na amatérské úrovni. Nemalé díky 
patří všem sponzorům, kteří ať fi nančně, nebo materiálně 
podpořili kopanou v Řepištích a samozřejmě díky patří 
vedení obce Řepišť a Tělovýchovné jednotě za podporu 
v roce 2013.

 Všem výše uvedeným a rovněž všem občanům Ře-
pišť, bych chtěl jménem oddílu kopané v Řepištích po-
přát krásné a pokojné vánoce v kruhu svých blízkých 
a do roku 2014 popřát plné zdraví a štěstí, abychom se 
mohli setkávat na utkáních fotbalového oddílu TJ Řepiště 
a společně se radovat z fotbalových výsledků roku 2014.

předseda fotbalového oddílu Jaroslav Jeřábek

a čerpat částku 147 000,- Kč z dotace obecního úřadu na 
investiční akce TJ. 14. 10. 2013 tak mohla být podepsá-
na smlouva o předání staveniště a ještě týž den začaly 
první práce výstavby plně automatického zavlažovacího 
systému RAIN BIRD-16 + 8 x 8005 na ploše fotbalového 
hřiště - TJ Řepiště. Celkem 24 trysek, 16 vně a 8 na hrací 
ploše s možností programování různých sekvencí, podle 
toho, kde je zapotřebí zavlažovat více, kde méně či jak 
dlouho, jak často atd. Počasí nám přálo, a práce proběhly 
tak rychle, že 5. listopadu byla výstavba ukončena a po 
odzkoušení systému provedeno zazimování. Stihlo se 
odehrát ještě poslední fotbalové utkání na domácím hřišti. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v čele s Josefem 
Vitáskem podíleli na údržbě a závlaze hřiště doposud, fy-

zicky i časově náročným popotahováním hadic a postři-
kovačů z místa na místo. Věřím, že tento náš projekt ocení 
hlavně ti, kteří alespoň jednou tuto činnost prováděli, i Vy 
ostatní, kteří si třeba myslíte, že je to zbytečný přepych. 
Dík patří i hlavnímu organizátorovi, předsedovi fotbalové-
ho oddílu Jardovi Jeřábkovi. Za úsilí a čas investovaný do 
projektu na úkor jiných aktivit či rodiny. V neposlední řadě 
bych rád poděkoval starostovi obce, panu Kožušníkovi za 
vstřícnost, pomoc a rychlé jednání. 

Přeji všem členům a příznivcům TJ, i Vám všem ostat-
ním, kteří jste dočetli až sem příjemné prožití svátků vá-
nočních, šťastný a úspěšný rok 2014. 

          Pavel Urbiš, předseda TJ
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Vánoční útržky – 1953
Zimní šero, zasněžená náves. Hranaté oči malých 

okének zavátých chalup. Škola, kostelík, hospoda. La-
dova pohoda v nových časech naděje druhé poloviny 
dvacátého století – bývalé Sudety. Tma ponížená vyso-
kým, svítícím a třpytem hvězd ozdobeným, vánočním 
stromem. Vykulené dětské oči hledící do zářícího krámu 
pana Šišky. Za sklem malé výlohy samé dobroty - takové 
trampoty. Proč nepobral to Mikuláš, když přišel s andě-
lem a čertem? Vždyť odříkal jsem Otčenáš.

Kožený řemen jako dlouhý jazyk vylézal ze škvíry pod 
oknem. Za oknem létající bílé linky – odtud - tam. Vlak 
zastavil a sněhové vločky si poletovaly křížem krážem. 
Mnoho jich pak zhynulo na okenní tabulce. Proudění za 
oknem se neustále měnilo. Bílá pára, černý kouř. Vlak pro-
létával oblaka. Bílé linky zrůžověly. Tma za oknem houstla. 
Pozoroval jsem závod ohnivých jisker z komína parní lo-
komotivy a bělostných sněhových vloček z nebes. A do té 
ohnivoledové metelice se ozývalo DRNKY DRNK A DUN.

Zavoněl pomeranč tou vůní dalekých zemí. Na dlou-
hých dřevěných lavicích naproti a vedle se hodovalo. 
Maminka byla chválena…..jakýže to hodný chlapec… 
Vyjímečně jsem nezlobil. Nikde jsem nelozil, nepolykal 
knofl íky a ani mne nenapadlo vyskakovat z okna.

V dálkách za okny, na obou stranách zakouřeného 
vagónu, začalo rudě svítat. Byl večer, ale tma ustupovala. 
Blížili jsme se k tomu tajemnému velkému městu. Jiskrná 
smršť již dávno ustala. Bílé vločky sem a tam. Vlak zpo-
maloval, občas zastavil. Vrzal, funěl a houkal na jiné vlaky 
a spousty vagónů. UŽ SU TADY, HŮ A HŮ. Tmavé hradby 
a za nimi komínové hrady železného království. Roury na 
stojato, na ležato, rovné a kroucené. Mohutné, železné 
obludy. Tady se asi zrodila ta funící lokomotiva s vagóny, 
ve kterých si lidičky podřimovali a taky pofukovali.

Neznámá vůně v mrazivém vzduchu. Ze všech stran 
klepání, pískání, hukot a burácení. Nebesa byla jasná, 
klidná, hvězdiček ubylo. Z dálky něco řvalo. OS TR AVA 
HLA VNI NA DRA ŽI.

Byl jsem tažen a tlačen černým tunelem po schodech 
nahoru a dolů. Lidé z toho hřmotu utíkali na všechny stra-
ny. Kdesi z dálky se ozývalo – cink, cink. Jako v koste-
le, nebo rolničky saní? Nebo kašpárek ? Jasně – byly to 
tramvaje. Neměly dveře. 

Cinkající tramvaj nás dovezla k palácům obrovskými 
skly. Pan Šiška by hleděl. V těch velkých výlohách stá-
li nehybní lidé, ani nemrkli. Všude samý třpyt. Obchodní 
dům Ostravica jsem nikdy neminul bez povšimnutí. Ani 
dnes. Ve zlatě zabalený čokoládový příbor pod sklem 
prodejního pultu, je pro mne symbolem až hříšné hojnosti.  

Přijížděl jsem na Vánoce domů. Do Řepišť, kde jsem 
se narodil. Z malé podhorské vesnice Tvrdkov u Rýma-
řova. Můj otec Albín Kolář tam po válce do roku 1954 
vyučoval na jednotřídce. Moje paměti z této vánoční ces-
ty končí na nádraží v Paskově. V laťkovém plotě u ná-
draží nebyla branka. Sníh vrzal. Hvězdiček jak naseto. 
Spalo se mi dobře. Byl jsem doma. Po Novém roce jsem 
mnoho dalších let pobýval na Pisárkách u lesa. Do Tvrd-
kova jsem se vydal po více jak padesáti letech. Všude 
mne znali, přivítali a vzpomínali. Až nedávno jsem nahlédl 
více do knížky Tvrdkovsko v záznamech kronikářů. Přeji 
lidem, kteří tam zůstali šťastné vánoce.  Přišli ze všech 
koutů osvobozené země, žili velmi přátelský, soudržný, 
pracovitý život. Neloupili a nikoho netloukli.

Vám všem přeji naději, že pravda a láska možná sku-
tečně zvítězí.

PAN BŮH VÍ          
Pavel Kolář

V sobotu 16. listopadu pracovníci Domu dětí a mládeže 
Vratimov, členové klubu „Baráčníků“ a SDH Vratimov připra-
vili pro děti a rodiče akci VEČERNÍČKOVÁ OLYMPIÁDA pro 
předškolní děti a pro školní děti OLYMPIÁDU- REKORDY 
v tělocvičně Řepiště. 

Pro děti bylo připraveno 9 pohádkových stanovišť, např. 
POPELKA – třídění luštěnin, PAT a MAT – trefím fi gurku?, 
CIPÍSEK – chytit lanem kyblík a přitáhnout k sobě a další 
úkoly. 

Děti se přihlašovaly na vyhlášené rekordy – hod papírem, 
skákání přes lavičku na čas, stání na jedné noze. Rekordy 
překonávaly děti společně podle věkových kategorií.

Olympiády se zúčastnilo celkem 68 dětí.  S kartičkou pl-
nou „pohádkových“ podpisů děti získaly sladkosti, „sladkou“ medaili, účastnický list a diplomy za rekordy. 

Na startu děti dostaly lísteček s číslem a na konci akce proběhlo losování cen. Každé dítě získalo drobnou cenu ve 
formě malé hračky. 

Děkuji všem členům klubu Baráčníků a SDH Vratimov za dobře připravenou akci a představitelům obce Řepiště za 
dobrou spolupráci. 

za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Dům dětí a mládeže Vratimov 
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Prevence SDH 
Advent je tady, a s ním blížící se Vánoční 

svátky, svátky klidu, pokoje a radosti, ale zároveň 
oslavy konce tohoto roku a vítání Nového roku. 
A s tím vším souvisí shon, nepozornost, neopatr-
nost, únava a mnoho jiných nástrah.

 Proto několik rad pro bezpečnou domácnost:
1. rozhoří se adventní svíčky, nenechávejte je 

v blízkosti hořlavých dekorací a jiných hořla-
vých látek, rovněž jiné svíčky mějte vždy na 
nehořlavých podložkách,

2. zamezte přístupu dětí k otevřenému ohni, 
k zápalkám,  

3. při odchodu z domu vždy svíčky uhaste, 
4. nenechávejte otevřený oheň bez dozoru, se-

nioři při odpoledním odpočinku mějte na pa-
měti svíčky zhasnout,

5. pokud budete mít betlémský oheň, tento 
chraňte ochranným sklem jako věčné světlo, 

6. mějte na paměti, že při přípravě jídel je rozpá-
lený tuk hořlavý, mějte vždy po ruce vhodnou 
přikrývku, v  případě vzplanutí jej uduste, ni-
kdy nehaste vodou!,

7. neodcházejte od vaření k jiným činnostem mimo ku-
chyň či dům, 

8. kuřáci, nekuřte v posteli či křesle, jste li unavení,
9. dokonale uhaste nedopalky a zápalky.

Konec roku a vítání Nového roku je spojeno se zá-
bavnou pyrotechnikou. Mějte na paměti  s čím se baví 
vaše děti. Každoročně se odehrávají tragédie, kdy zvláště 
u dětí dochází s touto zábavou k  těžké újmě na zdraví 
i s trvalými následky. 

KALENDÁŘ AKCÍ

6. 1. 2014 zahájení činnosti kroužků v novém roce

11. 1.  Karneval pro děti
 - sál DDM

26. 1.  Gala přehlídka kroužků Paskov
   a Řepiště
 - od 16:00 hod
 - kino Panorama Paskov
31. 1.  Pololetní prázdniny
 - NEJSOU KROUŽKY
 - náhradní činnost 
 - DDM Vratimov a komunitní centrum Paskov
7. 2.   Čtyřlístek - zima 

 - sál komunitního centra Paskov
 - hry, soutěže, dílna
 - od 16:00 hod
24. 2. – 28. 2. Jarní prázdniny
 - NEJSOU KROUŽKY
 - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 - komunitní centrum Paskov
 - na každý den připravená jiná aktivita
 - možnost přihlásit se na kterýkoliv den,
  dle výběru

Bližší informace: www.ddmvratimov.cz 

Blíží se nám léto 2014 a my máme pro vás připra-

venou nabídku táborů:

- příměstské 
- pobytové 
- soustředění mažoretky, tanec a H. P. Martial Gym
- pobyt rodičů s dětmi Chorvatsko.

Konkrétní nabídka a termíny informačních schůzek 
najdete od ledna 2014 na našich stránkách:
www.ddmvratimov.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Program - vystoupení kroužků z poboček: 

                         
  PASKOV                 ŘEPIŠTĚ 

 DĚTSKÝ AEROBIC                        ANGLIČTINA 
 ANGLIČTINA                        TAEKWON-DO 
  STREET DANCE                        SPORTOVKY  
 PASKOVSKÁ SLUNÍČKA            MAŽORETKY ŽÍŽALKY 
 H. P. MARTYAL GYM                   BADATEL 
 KLUB RODIČŮ  
 SPORTOVKY 
 BADATEL 
 ŠIKULOVÉ 
 TAEKWON-DO 

      
       
                               Informace: Renáta Míčková  
  tel. 739 201 078    
                                                                       r.mickova@ddmvratimov.cz     
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Vážení občané, děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám v letošním roce věnovali, ať návštěvou a podporou našich 
akcí, či jen chválou. Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podpořili materiálně či fi nančně, aby všechny akce proběhly 
úspěšně. 

Zvláště děkujeme Obci Řepiště za dotaci a materiální pomoc pro naši práci, hlavně práci s mládeží. Dále jednomu 
občanovi, který významně přispěl kolektivu mladých hasičů na vybavení pro jejich činnost.

Přejeme Vám všem hezké a radostné prožití adventních dnů a svátků vánočních ve zdraví a rodinné pohodě. Do 
blížícího se Nového roku přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti, elánu, bez mimořádných nepředvídatelných udá-
lostí, po celý rok 2014.                  

Sbor dobrovolných hasičů Řepiště

OBEC ŘEPIŠTĚ

Obe cní plesObe cní ples
11. 1. 2014 od 20.00 hodin  •  Tělocvična Řepiště   Cena 150,- Kč

Hraje skupina „Flash“.

Klub seniorů v Řepištích srdečně zve širokou veřejnost na

Společenský večírek,
který se koná v pátek 31. ledna 2014 v 16.00 hodin v tělocvičně v Řepištích.

Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny. Přijďte se pobavit mezi starší občany. Vstupné 70,- Kč.

Myslivecké sdružení TROJAČKA – ŘEPIŠTĚ

pořádá dne 18. ledna 2014

Tradiční ples
Místo konání – Tělocvična Řepiště

K poslechu a tanci hraje skupina Blankyt
Vstupné – 150,- Kč, zahájení 19.30 hodin.

Občerstvení, bohatá tombola.              Zvou pořadatelé

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ Novoroční pozvání
do mateřské školypořádá výstavu keramiky Jaroslava Hrubého s názvem 

Upovídaná keramika, která je doplněna pracemi dětí z ke-
ramického kroužku z Řepišť pod vedením Ing. Šárky Šod-
kové. Výstava trvá od 3. prosince 2013 do 28. ledna 2014.

Přístupná veřejnosti je vždy 
v úterý od 10 - 12 a od 13 - 17 
hodin a v pátek od 9 - 12 a od 13 
- 15.30 hodin. Jste srdečně zváni.

Knihovna bude v době Vánoc 
a mezi svátky zavřena od 24. 12. 
do 31. 12. 2013, otevřeno bude 
v pátek 3. ledna 2014.

Přeji všem dětským a dospělým čtenářům i návštěvní-
kům knihovny příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok.

V pátek 3. ledna 2014 v 15,00 
hodin bude slavnostně uvedena do 
provozu nová budova mateřské ško-
ly -  3. oddělení. Zaměstnanci pří-
spěvkové organizace srdečně zvou 
všechny děti, rodiče a občany Ře-
pišť na prohlídku moderních prostor 
předškolního zařízení, jehož provoz 
bude zahájen 6. ledna 2014.
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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

Řezání a kácení stromů
Provádím řezání/kácení stromů:

-rizikové
- v prostorově omezených

oblastech
- pomocí horolezecké techniky

- v oblastech bez možnos   použi   
vysokozdvižné plošiny

Kontakt: Adamus  Pavel , Řepiště, 
tel: 731 494 973

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

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

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   
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VODA - TOPENÍ - PLYN
                                         Lukáš Navrátil
 Vodoinstalatérské práce :
Domovní rozvody v plastu, mědi.

Montáž zařizovacích předmětů, ohřívačů, vodáren, baterií apod.

Koupelny na klíč,plombování bytových vodoměrů, dodávka materiálu.     

            

Topenářské práce : 
Montáž kotlů na tuhá paliva ruční a automatické dle ČSN 303-5

Rojek, Atmos, Benekov, Viadrus…                

montáž rozvodů v mědi, oceli, plast (vícevrst.trubky) vč. samotíže.

montáž podlahového topení včetně přípravných prací před  

zalitím podlah (beton, anhydrit) Solární systémy, mont.otopných těles.

           

Plynoinstalatérské práce :
Plynofi kace rodinných domků a chat, montáž plynových kotlů, sporáků, gamatů.       

Rozvody v mědi, železe.        

Provádění přípojek od HUP po spotřebič, zajištění revize.

      navratil.lukas.vodotopo@email.cz        tel: 732 207 824      ( obec Raškovice )
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