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ZASTUPITELSTVO OBCE

1. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje ověřovateli 
zápisu pana Miroslava Lyčku a pana Jana Kukučku 
a zapisovatelem paní Michaelu Kusákovou.

2. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program ustavujícího zasedání:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,
3. Schválení programu,
4. Volba starosty a místostarosty,
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru,
6. Rozhodnutí o  odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva,
7. Různé,
8. Závěr.

3. Zastupitelstvo obce Řepiště schválilo zvolení jednoho 
místostarosty.

4. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn.

5. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 84 odst. 
2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn.

6. Zastupitelstvo obce Řepiště volí starostou pana 
Rostislava Kožušníka. 

7. Zastupitelstvo obce Řepiště volí místostarostou paní 
Jaroslavu Bezecnou. 

8. Zastupitelstvo obce Řepiště zřizuje finanční výbor 
a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít pět členů. 

9. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou finančního 
výboru pana Miroslava Lyčku. 

10. Zastupitelstvo obce Řepiště volí předsedou 
kontrolního výboru pana Jana Kukučku. 

11. Zastupitelstvo obce Řepiště odkládá volbu členů 
finančního a kontrolního výboru na nejbližší zasedání 
zastupitelstva. 

12. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva ve výši: předseda výboru a komise 
1120,- Kč + 180,- Kč; člen výboru a komise 880,- Kč 
+ 180,- Kč, člen zastupitelstva 360,- Kč + 180,- Kč, 
všechny od 1. 12. 2014.

13. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 77 odst. 3 
písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému 
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna.

14. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 23/791 
a č. 23/792 z 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
11. 6. 2014 a ruší usnesení č. 24/843 z 24. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 10. 9. 2014, ve znění:
791. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje zajištění 

financování projektu „Traktor pro údržbu majetku 
obce Řepiště“, předfinancování celkových 
nákladů ve výši 665.088,- Kč, spolufinancování 
nákladů projektu obcí Řepiště ve výši minimálně 
165.088,- Kč, tj. 24,82 %.

792. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje v případě 
získání dotace na projekt „Traktor pro údržbu 
majetku obce Řepiště“ a nákupu stroje zřízení 
1 pracovního místa strojníka na obci Řepiště na 
dobu minimálně 3 let v souladu s podmínkami 
programu.

843. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Traktor pro údržbu majetku obce 
Řepiště“ na pořízení komunální techniky pro 
údržbu obce, schvaluje přijetí dotace z programu 
MMR ČR Podpora rozvoje pracovních příležitostí 
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje 
na projekt „Traktor pro údržbu majetku obce 
Řepiště“ a ukládá starostovi doplnit požadované 
doklady, splnit příslušné podmínky a zrealizovat 
projekt.

15. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje realizaci 
projektu „Traktor pro údržbu majetku obce Řepiště“ 
na pořízení komunální techniky pro údržbu obce bez 
dotace a pověřuje starostu obce dokončit výběrové 
řízení a zrealizovat projekt v mezích schváleného 
rozpočtu.

16. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 2. zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2014 
v 17.00 hod. v Osvětovém domě.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Řepiště, 
konaného dne 6. 11. 2014 v Osvětovém domě v Řepištích

Změna svozu
Svoz komunálního odpadu, který připadá na 2. 1. 2015 se posouvá na 3. 1. 2015.
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Separace bioodpadů v obci Řepiště

PODĚKOVÁNÍ

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015

V rámci projektu „Separace bioodpadů v obci 
Řepiště“ bylo pořízeno 242 ks kompostérů o objemu 
900 l, které byly předány občanům obce. To znamená, že 
z celkového počtu 580 čísel popisných bude kompostovat 
42% majitelů rodinných domů. 10 ks kompostérů 

o objemu 2000 l je použito k veřejným budovám a na 
veřejná prostranství – u obecních domů, na hřbitově a hřišti 
TJ. Náklady na projekt činí 820.000,- Kč, z toho dotace je 
ve výši 702.000,- Kč. 

PROČ KOMPOSTOVAT: 
• bioodpad představuje jediný druh odpadu, který si 

můžeme sami doma přeměnit na kvalitní organické 
hnojivo – kompost 

• v domovním odpadu tvoří biologicky rozložitelný 
odpad až 35 %, a tvoří tak podstatnou část domovních 
odpadů 

• kompostováním přispíváme ke snižování emisí 
skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí 

• jedna tuna zkompostovatelného bioodpadu může 
ušetřit cca 0,352 tuny emisí CO2

• při domácím nebo komunitním kompostování není 
nutné odpad nikam přepravovat 

• kompostování bioodpadu snižuje množství sváženého 
směsného komunálního odpadu a současně se „vyrábí“ 
organické hnojivo

• při využití kompostu se do půdy navrací chybějící 
organická hmota – humus

• při kompostování bioodpadu a  jeho ukládání 
dochází k tak- zvané „sequestraci“, neboli k  uložení 
vázaného uhlíku do půdy ve formě humusových látek 
a organominerálních komplexů

• z jedné tuny biodpadu může být vyrobeno cca 0,4 tuny 
kompostu, tvořeného přibližně 60% sušinou, která 
obsahuje až 40% uhlíku.

MATERIÁLY VHODNÉ KE KOMPOSTOVÁNÍ JSOU: 
• Odpad z  kuchyně, posekaná tráva, listí, sláma, kůra, 

dřevo, větve, piliny, papír, kartony.

Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Obec Řepiště děkuje manželům Najmanovým 
za poskytnutí vánočního stromečku, který dělá 
radost všem dětem i dospělým.

Na základě usnesení představenstva akciové 
společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny 
nové ceny vodného s účinnosti od 1. ledna 2015 takto:

Cena v Kč/m³
Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m³ (bez DPH)     
   39,56 Kč/m³ (vč. 15% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po 
prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015, 
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

      

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
28. října 1235/169

709 00  Ostrava – Mariánské Hory
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Výlet plný zážitků
Dne 23. října 2014 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili výletu 

„Poznáváme obec Žabeň“. Cílem výletu bylo seznámit 
žáky s obcemi v nejbližším okolí. Navštívili jsme knihovnu, 
Základní školu, statek Ludmila, budovu Obecního úřadu, 
poznali jsme tajemství „Žabeňského hradu“, setkali se 
s panem starostou a poobědvali v restauraci.

Žáci 5. ročníku vyjádřili své zážitky z výletu malbou 
(výstava v DDM), žáci 4. ročníku zhodnotili své pocity 
stručnou větou.

Akce se konala za podpory zřizovatele Obce Řepiště, 
DDM Vratimov a RSB. Tímto všem děkujeme. 

Mgr. Jana Šnajdrová

Oznámení termínu svozu
velkoobjemového

a nebezpečného odpadu
v roce 2015

Kalendář na rok 2015 
UPOZORNĚNÍ

Zápis do prvního ročníku 
Základní školy v Řepištích 

P r av i d e l ný  s b ě r  a   s voz  ve l ko o b j e m ové h o 
a nebezpečného odpadu proběhne v:
• pátek 10. dubna 2015 v době od 15 do 19 hodin
• pátek 18. září 2015 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.

Žádáme občany Řepišť, aby si vyzvedli kalendář na 
rok 2015 na obecním úřadě od 15. 12. 2014.

Kalendář není možné doručovat do poštovních 
schránek.

Ve dnech 22. 12. - 23. 12. a 31. 12. 2014
bude obecní úřad uzavřen.

se koná ve čtvrtek 15. ledna 2015 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 přítomno. 
K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad 
školní docházky a u zápisu byly v  loňském 
roce. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o  to 
písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitelka školy 
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 ZŠ a MŠ Řepiště
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Už jsme čtenáři!

Ozdravný pobyt v Trojanovicích

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 prožili druháci zdejší školy 
zajímavý den v knihovně. Byli pasováni na čtenáře. 
Nejdříve se děti se usadily na polštáře a paní knihovnice 
s nimi vedla řízený rozhovor o knize, kterou žáci 2. ročníku 
četli doma i ve škole před návštěvou knihovny. Jednalo se 
o knihu Magdalény Wagnerové Od A do Zet. Děti dostávaly 
otázky k obsahu knihy a za správné odpovědi je pak rytíř 
pasoval na čtenáře.

Při pasování děti slíbily, že budou denně číst, že 
nebudou ohýbat rohy listů v knize, že nebudou sahat na 

knihy špinavýma rukama, že budou knihy schovávat před 
domácí zvěří a malými dětmi. To vše potvrdili položením 
tří prstů na prastarou knihu a rytíř každého žáčka pasoval 
těmito slovy: 

„Ve jménu svatého Jiří a svatého Václava Tě tímto 
pasuji na čtenáře knihovny.“

Velká gratulace všem druhákům!  

Pobyt v přírodě finančně podpořil ze svého rozpočtu 
Moravskoslezský kraj v rámci programu „Příspěvky na 
ozdravné pobyty“ a zřizovatel příspěvkové organizace 
Obec Řepiště.

 
V pondělí 6. 10. 2014 odjelo 25 dětí z mateřské školy na 

ozdravný pobyt v Trojanovicích, kde v okolí hotelu Gurmán 
prožily čtrnáct krásných dnů. Pro děti byl připraven 
zajímavý program.

Tyto pobyty mají pro děti velký význam z hlediska 
zdravotního i výchovně vzdělávacího.

Děti trávily značnou část dne ve zdravém přírodním 
prostředí, otužovaly se.

Je prokázáno, že pobyt v přírodě děti obohacuje ve 
všech možných směrech. U dětí se rozvijí hrubá i jemná 
motorika, představivost, děti vnímají proměny přírody 
v koloběhu ročních období, příroda poskytuje dětem 
relaxaci, působí příznivě na zklidnění hyperaktivních dětí, 
rozvíjí sociální vztahy mezi dětmi.

Dostatek aktivního pohybu na čerstvém vzduchu 
zvyšoval jejich tělesnou zdatnost.  Prováděli jsme ranní 
rozcvičky venku, zařazovali jsme delší vycházky, které byly 
spojeny s plněním úkolů, poznáváním okolních lesů. Děti si 

odpočinuly od zaběhnutého 
s te r e o t y p u  v š e d n í c h 
školních dní, odpoutaly se 
od  každodenních starostí, 
či případných rodinných problémů a prožívaly  nevšední 
zážitky v kolektivu svých kamarádů. Poznávaly nové 
prostředí, seznamovaly se s ním, poznávaly nová místa. 
Prohlubovalo se smyslové vnímání přírody, rozvíjel se 
správný vztah k životnímu prostředí, estetické a etické 
cítění.

Výběrem aktivit a širokou nabídkou činností jsme se 
snažili uspokojovat sociální potřeby, rozvíjeli jsme tvořivost 
a podporovali samostatnost dětí, děti se učily vzájemné 
pomoci a  toleranci. Dobrovolná účast na některých 
činnostech, přispívala k psychické pohodě dětí. Pobyt 
napomáhal při vytváření a prohlubování dobrých vztahů 
mezi dětmi. 

Škola v přírodě umožnila učitelům děti lépe poznat 
a vytvořit si přesnější obrázek o kolektivu i o jednotlivých 
osobnostech. V průběhu celého pobytu jsme se snažili 
poznávat okolní přírodu, která byla v tomto podzimním 
období krásná, a počasí nám přálo. V lese děti stavěly 
domečky pro skřítky a posloužily jim k tomu klacíky, větve, 
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šišky a kamínky. Hledaly poklad a zdolávaly kopcovitý 
terén, ve kterém hledaly cestu ven jako Jeníček a Mařenka. 
Některé části lesa byly opravdu jako z pohádky.

Pomocí her jsme se seznamovali se životem indiánů 
a děti navštívil Boris Taufer, který dětem zprostředkoval 
zajímavosti z jejich života, ukázal předměty z té doby, děti 
si vyzkoušely indiánský tanec i střelbu z opravdového luku. 
Jiný den jsme se vydali po stopách Velké medvědice, která 
zanechávala vzkazy v podobě piktogramů, obrázkového 
písma, kde je čekaly různé úkoly, záludné otázky 
a hádanky.

V prvních dnech pobytu foukal velký vítr, tak jsme jej 
využili k pouštění draků na kopci.

Pro zpestření pobytu jsme si pozvali učitelku fyziky 
a chemie paní Gluchovou se svým programem „Prima 
pokusy“. Program byl sestaven do bloků. V prvém 
bloku děti shlédly představení chemických a fyzikálních 
zajímavostí a pokusů: 

• chemikův had 
• sloní zubní pasta 
• pokusy se suchým ledem 
• zvuková trubice 
• setrvačnost 
• neodymový magnet
Ve druhém bloku byly děti rozděleny do skupin  a plnily 

úkoly související s přírodovědnými zajímavostmi 
• pozorovaly barvy duhy 
• hrály na brčko  
• sestřelovaly plechovku vzduchovým dělem
Děti navštívily jízdárnu. I když nás po cestě přepadl 

déšť, odměnou dětem byla jízda na poníkovi. 

Využili jsme nabídky střediska volného času v Ostravě 
Zábřehu, které pro děti připravilo celodenní program, ve 
kterém děti soutěžily, tancovaly, kreslily, zpívaly a většina 
těchto aktivit probíhala venku v přírodě.

V průběhu pobytu děti kreslily domů obrázky na 
pohlednice a netrpělivě čekaly na pozdravy z domova, 
které jsme předčítaly u stanu v klubovně. Prostory 
hotelu Gurmán nám byly celé k dispozici. Využívali jsme 
klubovnu, jídelnu k výtvarným činnostem i ke hraní. Také 
venkovní prostory nabízely možnosti k různým pohybovým 
a míčovým hrám, soutěžení, hledání pokladu. Nezapomněli 
jsme na maškarní karneval a na malou večerní stezku 
odvahy.

Také jsme oslavovali narozeniny dětí a moc děkujeme 
za všechny dobroty, které jsme dostali od rodičů a krásný 
dort od maminky Adélky, který nám přivezla paní ředitelka, 
když nás přijela navštívit. Pozdravit nás přijely také paní 
učitelka Lenka s Toničkou.

Způsobů, jak dětem přiblížit přírodu je tedy mnoho. 
Záleží jen na nás rodičích, případně prarodičích, jak se 
k této problematice postavíme. Měli bychom však mít na 
paměti, že právě my jsme pro děti vzorem a záleží tedy 
hlavně na nás, jaký postoj děti k přírodě zaujmou. A měli 
bychom se ze všech sil snažit, aby se děti naučily mít 
přírodu rády, aby se v ní cítily dobře a bezpečně, aby se 
dokázaly v budoucnu postavit za její ochranu. Jedině tak 
z našich dětí vyrostou zdraví, silní a vyrovnaní lidé.

Aktuální fotografie dětí MŠ z pobytu naleznete na: 
www.zsmsrepiste.rajce.idnes.cz.

Jana Nožičková

Podzimní zastavení v naší mateřské škole
Podzimní čas v  mateřské škole byl pestrý, zábavný 

a tvořivý. Již v  září se děti ze třídy Beruška zajely podívat 
za zvířátky do ZOO v  Ostravě a na frýdecký zámek, kde 
zhlédly expozici v Muzeu Beskyd a prošly se zámeckým 
parkem. V měsíci říjnu proběhl v Trojanovicích jejich 
čtrnáctidenní ozdravný pobyt a po návratu děti navštívily 
knihovnu v Řepištích, kde pro ně byla připravena beseda.

K podzimu patří také podzimní plody, ze kterých děti 
rády tvoří „podzimníčky“, strašidýlka nebo zvířátka, 
a proto nechybělo „Kaštánkovo tvoření“ dětí a jejich rodičů 
ve třídě Motýlek nebo halloweenský týden, kdy si děti 
s pomocí učitelek vydlabaly z dýní strašidla a radostně 
prožily „strašidlácké“ dopoledne v  kostýmech. Tak se 
připravily na oblíbenou a  tradiční společnou akci MŠ 
a ZŠ, dětí a rodičů – lampiónový průvod v   naší obci, 
který byl za příznivého počasí a hojné účasti dětí, rodičů 
i  zaměstnanců školy zahájen i ukončen u  tělocvičny 
v Řepištích. Na akci nechyběly kostýmy, lampióny, svítící 
balónky, malé občerstvení, čaj i lízátka pro děti.  Zdařilá 
akce byla zakončena velkolepým ohňostrojem.

Začátkem listopadu si starší děti třídy Beruška 
a Motýlek vyjely na výlet do Horních Bludovic, kde 
společně s panem hajným a jeho čtyřnohým kamarádem 
Brixem „zamykali les“ a prožily krásné slunečné dopoledne 
ve zdravém prostředí lesa se spoustou nových poznatků.

Ani nejmladší děti ze třídy Sluníčko nezahálely 

a tvořily k  podzimním tématům. Jejich tradiční „uspávání 
broučků“ nechybělo ani letos a děti společně se svými 
rodiči i učitelkami prožili tvořivé a zábavné odpoledne s  
programem a vyráběním papírových „broučků“, které pak 
společně uložili ke spánku na školní zahradě.

V průběhu podzimních měsíců jsme se také ve všech 
třídách věnovali problematice vzduchu jako jedné ze 
základních životních podmínek. Děti byly provedeny 
„královstvím vzduchu“, seznámily se s tím, co vzduch 
je, jak si můžeme ověřit jeho existenci, jaký význam 
má pro život rostlin a živočichů a  jak člověk působí 
na kvalitu vzduchu. Kromě již zmíněných aktivit jsme 
například experimentovali, pozorovali změny v  přírodě, 
změny počasí, vyráběli jsme větrníky, pouštěli draky 
nebo obdivovali větrný mlýnek v  naší obci. Také jsme 
s   radostí zkoumali naši novou ekologickou školní 
zahradu a zdolávali její klikaté cestičky různými dětskými 
dopravními prostředky.

K zábavným podzimním aktivitám patřily i divadelní 
pohádky, oslavy narozenin a svátků dětí, keramická dílna 
nebo kulturní vystoupení Michala Nesvadby z Kouzelné 
školky, kterého velmi obdivují nejen děti, ale i dospělí.  

Prezentaci činností MŠ si prohlédněte v  naší fotogalerii 
na internetových stránkách školy.

„Tak a už je to tak, skončil měsíc listopad. A opět zase 
po roce, blíží se nám Vánoce…“
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Akce klubu seniorů v roce 2014

Bowling v Rakovci Zájezd

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V ROCE 2014

A proto nezahálíme, vyrábíme dárečky a ozdoby 
na tradiční vánoční jarmark a slavnostní rozsvěcování 
vánočního stromu u Obecního úřadu v Řepištích, těšíme 
se na Mikuláše a čertíky a samozřejmě na pohádkové 
vánoční svátky. 

„Všem Vám přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, 
pohodu a klid. Nespěchejte a užívejte tak, jak to má 
správně být. V novém roce, co nás čeká, buďte všichni fit!

Za kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy 
Lenka Henychová.

Klub seniorů zahajuje nový rok společenským večírkem. 
Na  večírku si zatancujeme, zazpíváme a příjemně 
pobavíme. Náš klub se zúčastňuje akcí na pozvání klubu 
seniorů v Paskově a  jsme zváni na přátelské posezení 
klubu seniorů v Sedlištích. V květnu každoročně máme 
výroční členskou schůzi s oslavou dne matek. Tento rok 
nám oslavu  zpestřily děti z naší mateřské školy a rozdaly 
malou pozornost, děkujeme. 

Během roku se podíváme na výstavy, jedeme na různé 
výlety a poznáváme své blízké okolí a jejich zajímavosti. 
Sejdeme se na Bowlingu, opékání párků v Rakovci, 
smažení vaječiny u hasičské zbrojnice. Na těchto setkáních 
je vždy veselo.

Senioři se účastní koncertů Moravské Sinfonietty, 
různých oslav pořádaných obcí nebo sborem dobrovolných 
hasičů.

Tento rok jsme dvakrát vyjeli na půldenní zájezd. První 
byl do Valašského Meziříčí s návštěvou podniku na výrobu 
gobelínů a zámků pánu Žerotínů. V říjnu jsme zajeli do 
Polska na místní trh a na zpáteční cestě prohlídka rybího 
domu v Chotěbuzi. Zájezd do polského Těšína jsme  
hradili z peněžního daru od neznámého dárce, tímto mu 
děkujeme za příjemně strávený den. Celodenní výlet na 
Slovensko - Ružomberok a  lanovkou na Malino Brdo. 
Procházkou z Malina Brda jsme prošli skanzen Vlkolinec. 
Na zpáteční cestě jsme navštívili kostel v Liptovském Sliači. 
Občerstvení bylo na salaši Krajinka. 

Celkem jsme měli 20 akcí, které mají vždy hojnou 
účast našich seniorů. Děkujeme za spolupráci s naší 
obcí při konání našich akcí. Všechny tyto akce jsme 
mohli uskutečnit, díky finanční podpoře obecního úřadu. 
Děkujeme. 

Přejeme všem seniorům příjemné prožití svátků 
vánočních a pohodu do nového roku 2015.

21. 01. 2014 Zahájení Kurzu počítače v základní škole 
31. 01. 2014 Večírek Klubu seniorů 
21. 02. 2014 Výstava loutek a obrazů v Ostravském 

muzeu 
25. 02. 2014 Pochování basy v Paskově, Zámecká krčma 
12. 03. 2014 Výlet do Beskydského pivovaru na Ostravici 
23. 04. 2014 Bowling Rakovec 
25. 04. 2014 Výstava mysliveckých trofejí v Horních 

Datyních
02. 05. 2014 Výlet do Staříče - arboretum u Holubů
08. 05. 2014 Soutěž seniorů v  kině Paskov - naše 

družstvo obsadilo 2. místo 
16. 05. 2014 Výroční členská schůze s oslavou dne matek
01. 06. 2014 Výstava výrobků důchodců z Frýdku-Místku, 

keramika, obrazy 
04. 06. 2014 Smažení vaječiny u hasičské  zbrojnice
11. 06. 2014 Zájezd do Valašského Meziříčí - návštěva 

gobelínky a zámků Kinských
26. 06. 2014 Přednáška v osvětovém domě o cukrovce, 

Mudr. Koliba Miroslav 
16. 07. 2014 Opékání párků v Rakovci 
10. 09. 2014 Zájezd na Slovensko - Malino Brdo, 

Vlkolinec, kostel Liptovské Sliače a salaš 
Krajinka 

01. 10. 2014 Zájezd do Polského Těšína - rybí dům 
v Chotěbuzi 

15. 10. 2014 Přátelské posezení v Sedlištích 
23. 10. 2014 Bowling Rakovec

za výbor p. Březinová
zapsala: p. Glombová 

Na Bowling v Rakovci nás přišlo 34. Zahráli jsme si jen 
na 1 dráze, 3 skupiny po 8 hráčích, každá skupina jen 5 kol. 
Druhá dráha byla mimo provoz. Po ukončení hry jsme se 
podívali na televizi na DVD - akce Klubu seniorů v letošním 
roce. Bylo to hezky prožité odpoledne.

Na zájezd nás jelo 43. Ráno odjezd v 7.15 hod. z Rakovce 
a 7.30 hod. OÚ. Návrat kolem 14 hodiny. Na Polském trhu 
každý něco nakoupil a pak jsme jeli do Chotěbuzi do 
Rybího domu, kde 
jsou velká akvária 
a  hodně druhů 
ryb, moc se nám 
to všem líbilo, pak 
restauraci objektu 
jsme si dali rybí 
speciality. Počasí 
b y l o  m l h a v é , 
trochu mrholilo, 
a le  an i  nám to 
nevadilo. Paráda.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

ROZŠÍŘENÍ ODIS NA FRÝDECKO-MÍSTECKU

Každý rok začátkem ledna vyráží 
do ulic skupinky koledníků a chodí 
od domu k domu s koledou a přáním 
všeho dobrého do Nového roku. Díky 
dlouholeté tradici 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 Frýdek-Místek ve spolupráci 
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.

Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 
2015.

Ve vaší obci Řepiště se během Tříkrálové sbírky 
vybralo 22 331,- Kč. Úspěch celé akce tedy závisí na 
aktivitě lidí, kteří se do sbírky zapojují dobrovolně. Za což 
velice děkujeme. Pokud byste měli zájem přidat se ke 
koledníkům, obraťte se na obecní úřad tel. 558 671 925.

Z letošního vý těžku sbírky jsme 
zakoupili velkokapacitní sušičku prádla 
pro Oázu pokoje a automobil pro Charitní 
pečovatelskou službu. Zbylou částku jsme 
použili na chod těchto charitních středisek: 
Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Poradenské 
centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, 
Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, 
Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za 
rok 2015 budou použity na stejná střediska a zakoupení 
potřebného vybavení.

Více informací o sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz

www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/spot-a-origami

Renáta Zbořilová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje 
ODIS byl založen v roce 1997 a postupně se rozvíjí na 
území celého kraje. Jeho smyslem je nabídnout jednotné 
přepravně-tarifní podmínky bez ohledu na to, zda se 
jedná o dopravu autobusovou, železniční nebo městskou, 
a zjednodušit a zlevnit tak cestování veřejnou dopravou. 

Frýdecko-Místecko je jednou z posledních dvou oblastí 
kraje, které nejsou dosud plně do ODIS zapojeny, protože 
zejména linky nejvýznamnějšího dopravce oblasti, ČSAD 
Frýdek-Místek a.s., nejsou s malou výjimkou do ODIS 
integrovány. Toto se právě změní od 1. ledna 2015.

Změna se dotkne celkem 56 měst a obcí, ale pouze 
pro 14 obcí bude systém ODIS úplnou novinkou. Jedná 
se o obce: Bílá, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, 
Janovice, Krásná, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, 
Pražmo, Raškovice, Soběšovice, Staré Hamry, Staré 
Město, Vyšní Lhoty. V ostatních městech a obcích občané 
ODIS již znají, neboť jsou do něj zapojeny linky jiných 
dopravců, a  to zejména Českých drah, a.s. a ARRIVA 
MORAVA a.s., v menší míře pak ČSAD Karviná a.s. a ČSAD 
Havířov a.s.

V souvislosti s rozšířením ODIS neubude žádný spoj.

Na co si dát pozor již od 14. 12. 2014

S termínem celostátní změny jízdních řádů dojde 
z organizačních důvodů u většiny linek ke změně čísla. 
Po integraci budou autobusy označeny třímístným číslem 
odpovídajícím druhému trojčíslí licenčního čísla (tedy 

např. linka č. 860362 bude na autobuse i na jízdním řádu 
označena velkým číslem 362).

Linky provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek 
a.s. budou přečíslovány takto: 

stávající číslo nové č. trasa
860303 860362 Frýdek-Místek - Příbor - Kopřivnice

860307 (spoje přes Žermanice) 860367 Frýdek-Místek - Bruzovice - Žermanice - Havířov

860307 (spoje mimo Žermanice) 860368 Frýdek-Místek - Bruzovice - Havířov

860308 860369 Frýdek-Místek - Sedliště - Šenov - Havířov

860310 860358 Frýdek-Místek - Nošovice

860314 860364 Frýdek-Místek - Baška - Janovice

860315 860363 Frýdek-Místek - Janovice - Pržno - Raškovice

860317 860351 Ostrava - Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860318 860361 Ostrava - Frýdek-Místek - Palkovice - Kozlovice

860320 860356 Frýdek-Místek - Staré Město - Raškovice - Krásná

860322 860352 Ostrava - Řepiště - Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860324 860360 Ostrava - Frýdek-Místek - Palkovice - Metylovice - Lhotka - Kozlovice

860325 860357 Frýdek-Místek - Dobrá - Vyšní Lhoty - Dobratice - Vojkovice
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Jak se změny projeví u cestující veřejnosti?

Kde a jak si pořídit ODISku

Linky dopravce ČSAD Havířov, kterých se integrace do ODIS společně s oblastí Frýdecko-Místecka týká:

860327 860355 Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860331 860348 Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice - Staré Hamry - Bílá

860332 860349 Bílá,střed - Bílá,Konečná státní hranice

860333 860353 Ostrava - Frýdek-Místek

860335 860621 Nový Jičín - Příbor - Frýdek-Místek

860336 (liché spoje) 860366 Frýdek-Místek - Pazderna - Žermanice - Horní Domaslavice - Frýdek-Místek

860336 (sudé spoje) 860365 Frýdek-Místek - Horní Domaslavice - Žermanice - Pazderna - Frýdek-Místek

860338 860354 Ostrava - Vratimov - Řepiště - Paskov - Frýdek-Místek

860341 860341 Frýdlant nad Ostravicí - Pržno - Janovice

860342 860342 Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice - Lhotka - Kozlovice

860343 860343 Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem - Čeladná

860344 860344 Frýdlant nad Ostravicí - Pržno - Raškovice - Nošovice

860345 860345 Frýdlant nad Ostravicí - Malenovice

860346 860346 Frýdlant nad Ostravicí - Pstruží - Frýdlant nad Ostravicí

860350 860347 Ostravice - Frýdlant nad Ostravicí - Palkovice - Staříč

stávající číslo nové číslo trasa

870460 872460 Orlová - Petřvald - Šenov - Nošovice

870461 (spoje zastávkové) 872461 Šenov - Havířov - Nošovice

870461 (spoje zrychlené) 872463 Horní Suchá - Havířov - Nošovice

870462 (základní trasa) 872462 Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice

870462 (spoje 9 a 17) 872366 Lučina - Žermanice - Dolní Domaslavice

870462 (spoje 16 a 26) 872365 Dolní Domaslavice - Žermanice - Lučina

Změny se v  zásadě nijak nedotknou cestujících, 
kteří budou platit jednotlivou jízdenku v hotovosti nebo 
z elektronické peněženky na stávající bezkontaktní čipové 
kartě dopravce ČSAD Frýdek-Místek. 

Cestující platící jednotlivou jízdenku v hotovosti bude 
po nahlášení cílové zastávky odbaven identicky jako 
dosud, cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, 
tj. v případě obyčejného jízdného bude sestavena takto: 
12,- Kč základní sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr 
(zlevněné jízdné dle stanovených slev).

Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické 
peněženky stávající bezkontaktní čipové karty dopravce 
ČSAD Frýdek-Místek bude po nahlášení cílové zastávky 
odbaven identicky jako dosud, cena jízdenky bude 
spočtena dle Tarifu ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného 
bude sestavena takto: 9,- Kč základní sazba + 1,- Kč za 
každý tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle stanovených slev).

Od 1. 1. 2015 bude na všechny linky dopravce ČSAD 
Frýdek-Místek rozšířen Tarif ODIS, který obsahuje 

nejen jednotlivé jízdné, ale celou škálu předplatních 
dlouhodobých časových jízdenek, tyto jsou určeny pro 
pravidelné cestující a  jsou tedy nepřenosné. S délkou 
předplaceného období, které je minimálně 30 denní 
a maximálně 365 denní, stoupá jejich výhodnost. Existují 
jízdenky za obyčejné jízdné a  jízdenky zlevněné, a  to 
pro děti a žáky od 6 do 15 let, pro žáky a studenty od 
15 do 26 let a pro důchodce. Dlouhodobé časové jízdenky 
lze používat u kteréhokoliv dopravce zapojeného v ODIS 
v rámci Moravskoslezského kraje, a to v rámci zvolených 
tarifních zón. Pro oblast Frýdecko-Místecka se jedná 
především o dopravce ČSAD Frýdek-Místek, Arriva 
Morava, České dráhy, Dopravní podnik Ostrava, v zatím 
omezené míře i ČSAD Havířov.

Dlouhodobé časové jízdenky ODIS lze nahrát na 
bezkontaktní čipovou kartu ODISka, dočasně lze ještě 
používat dlouhodobé časové jízdenky i v papírovém 
provedení, avšak v omezeném sortimentu).

ODISku lze pořídit u většiny dopravců, všechny ODISky 
jsou bez ohledu na vydavatele identické. Nejbližším 
vydavatelem v  oblasti Frýdecko-Místecka je přepravní 
kancelář ČSAD Frýdek-Místek na autobusovém nádraží 
na adrese Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek. 

Postup  pořizování ODISky se řídí pravidly jednotlivých 
vydavatelů. 

Na ODISku lze nahrát kupón dlouhodobé časové 
jízdenky ODIS s jakoukoliv kombinací tarifních zón. Nahrání 
kupónu na ODISku lze realizovat mimo jiné např.:
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•	 V  přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek ve 
Frýdku-Místku

•	 U pokladních přepážek Českých drah

Cestující s  nahraným kupónem dlouhodobé časové 
jízdenky na ODISce:

Cestující nahlásí řidiči autobusu cílovou zastávku 
a  přiloží ODISku ke čtecímu zařízení, ve vlaku pouze 
předloží průvodčímu ke kontrole.

Na ODISku lze nahrát i elektronické peníze do elektronické 
peněženky, a to např.:

•	 V  přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek ve 
Frýdku-Místku

•	 U řidičů autobusů na linkách provozovaných 
dopravcem ČSAD Frýdek-Místek

•	 U řidičů autobusů na linkách provozovaných 
dopravcem Arriva Morava

Cestující platící jednotlivou jízdenku z  elektronické 
peněženky z ODISky vydané kterýmkoliv dopravcem:

Cestující bude po nahlášení cílové zastávky odbaven 
identicky jako dosud, cena jízdenky bude spočtena dle 
Tarifu ODIS, tj. v  případě obyčejného jízdného bude 
sestavena takto: 9,- Kč základní sazba + 1,- Kč za každý 
tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle stanovených slev). 
V  případě navazující jízdy bude cena navíc snížena 
o základní sazbu, a to za stanovených podmínek.

POZOR! Dočasná omezení na linkách ČSAD Havířov a.s.
Na linkách ČSAD Haví řov a.s. zapojených do 

Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 
kraje ODIS je ODISka platná pouze v  kombinaci 
s  potvrzením o  zakoupení dlouhodobé časové 
jízdenky vydaným dopravcem (papírový kupón). 
 
Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapojených do Integrovaného 
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS lze 
zakoupit jednotlivé jízdné pouze v  hotovosti nebo ze 
stávající bezkontaktní čipové karty dopravce ČSAD 
Havířov a. s., elektronickou peněženku z ODISky nelze 
u ČSAD Havířov a.s. zatím využít.

Další informace naleznete na www.kodis.cz 
nebo www.odiska.cz nebo v Dopravním infocentru, 
tel. 597 608 508 nebo info@kodis.cz

Bezplatná doprava seniorů nad 70 let

Zastupitelstvo obce Řepiště na svém 24. zasedání ZO 
dne 10. 9. 2014 schválilo zapojení obce Řepiště do systému 
bezplatné přepravy občanů ve věku 70 let a více, ve veřejné 
dopravě v  rámci zóny 18, u dopravce Dopravní podnik 
Ostrava a.s. s vyčíslenou ztrátou 55.000,- Kč pro rok 2015.

Vážení spoluobčané,
rok 2014 se pomalu chýlí ke konci. Pro nás byl především 

rokem, kdy jsme si připomínali a  slavili 90.  výročí od 
založení našeho sboru. Připravili jsme pro Vás během roku 
spoustu akcí a jsme moc rádi, že jsme se na nich s Vámi 

mohli setkávat. Věříme, že jste se příjemně bavili a zažili 
i něco nového.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a podporu v letošním roce 
a těšíme se na setkávání i v novém roce 2015.

SDH Řepiště

SDH ŘEPIŠTĚ
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Topná sezona je již v  plném svém nasazení a  při 
zanedbání určitých povinnosti při provozování topidel 
může dojit k  určité mimořádné události jako je otrava 
oxidem uhelnatým, který vzniká při nedokonalém spalování 
a odvod spalin je nedostatečný. Zvláště je tu ohrožení, kdy 
dojde k úniku spalin do bytových prostor. A že to je fakt, 
o tom hovoří statistika přiotrávených a usmrcených osob 
v letošním roce. 

U plynových spotřebičů nás primárně ohrožuje ještě 
výbuch.
Jak můžeme snížit riziko? 

• pravidelnými kontrolami a revizemi zařízení
• instalaci detektorů plynů do domácnosti

K čemu vlastně detektor plynů a co umí 
• zjišťuje přítomnost plynu
• signalizuje přítomnost plynu akusticky a vizuálně

Nastal nám čas adventní, blíží se vánoce, konec roku. 
Vesměs ve všech domácnostech budou postupně hořet 
svíčky na adventních věncích, pak vánoční svíčky a proto 
i zde několik rad:

1. neponechávejme hořící svíčky bez dozoru, při 
odchodu z místnosti kde je hořící svíčka do jiných 
obytných prostor raději svíčku zhasneme

2. nemějme hořící svíčky v blízkosti hořlavých látek 
jako záclony, vánoční dekorace

3. zabraňme přístupu dětí k zápalkám
4. svíčku vždy mějme na nehořlavém podkladu
5. rada pro seniory, kdy si dají odpolední odpočinek, 

nezapomeňte, že i čtvrthodinka hořící svíčce bez 
dozoru stačí na velký problém.

TJ Řepiště sdružuje k  dnešnímu dni 215 členů 
v oddílech kopaná, gymnastika, nohejbal a volejbal, což 
je stav k 31. 1. 2014, kdy se provádí oficiální statistika pro 
OS ČUS. Již dnes však mohu konstatovat, že se naše 
členská základna se po letech začíná opět rozšiřovat, 
a  to především v  oddíle kopaná. Těší nás velký zájem 
o  sport u  těch nejmenších. V kategoriích benjamínci, 
přípravka a  žáci máme v  současné době 49 dětí, což 
je nejvyšší počet v historii klubu. Především fakt, že je 
o členství v našem fotbalovém oddílu zájem i mezi dětmi 
ze sousedních obcí poukazuje na vysokou kvalitu práce 
našich mládežnických trenérů. Jsem přesvědčen o tom, 
že investovat do těchto kategoríí, a teď nemám na mysli 
pouze investice finanční, se do budoucna vyplatí a pomůže 
nám minimálně udržet slušnou úroveň oddílu. Dalších 15 
dětí dochází pravidelně na cvičení v gymnastice.

Výkonným výborem TJ jsem byl pověřen, abych se 
zůčastnil valné hromady OS ČUS, konané 20. 11. 2014. 
Tyto schůze probíhaly vždy spíše v informativním duchu, 
letos tomu však bylo jinak. Z pléna se ozvalo několik 
účastníků s  otázkami, jak je to s  financováním sportu, 
dotacemi a jaký je vůbec smysl sdružovat se v organizaci 
OS ČUS. Pochopitelně na věc mám vlastní názor, avšak 
nemá smysl se rozborem výše zmíněných otázek zabývat 
zde. Zprávu přednesu na naší valné hromadě, o  jejimž 
konání budete informováni na místech obvyklých a  na 
adrese www.fotbal-repiste.cz.

Ani v  letošním roce se nám nevyhnuly investice do 
našeho travnatého hřiště. Deštivé léto a podzim odhalily 

nepříjemnou skutečnost, že stávající drenážní systém 
pro odvod přebytečné vody po letech bezproblémového 
provozu již z části neplní svou funkci. Bylo proto rozhodnuto 
o doplnění systému o dalších zhruba 250 metrů. Bohužel, 
firmy zabývající se touto problematikou nabízely 
odvodňovací systémy za pro nás neakceptovatelnou 
cenu. Zbývalo tedy pokusit se zvládnout tuto akci 
vlastními silami. Předseda fotbalového oddílu Jarda 
Jeřábek provedl kalkulaci a  zorganizoval brigádu. V 
úterý 10. 11. byl zapůjčen stroj na stržení travnatého 
povrchu a během týdne se provedl i částečný výkop. V 
sobotu 15. 11. nastoupili členové FO s lehkou technikou 
(rozuměj lopaty a kolečka:-) ), a provedli pokládku potrubí, 
zavezení drceným kamenem, odvezli přebytečnou zeminu 
a položili zpět odstraněné drny. Rád bych touto cestou 
poděkoval panu Jedličkovi a  jeho bagříku za vykopání, 
panu Gelnerovi za občerstvaní, panu Toflovi za dovezení 
drenážního materiálu. Pozadu ani tentokrát nezůstal náš 
věrný podporovatel Vláďa Rundt, který nám dovezl téměř 
20 tun drceného kamene. Pánové, všem zúčastněným 
děkuji.

V sobotu 15. 2. 2014 se uskuteční ples TJ. Vzhledem ke 
kladným ohlasům na letošní bál zůstane formát stejný, opět 
v retro stylu. Stylový oděv je vítán, avšak není podmínkou.

Závěrem chci popřát všem příznivcům a členům našeho 
spolku příjemné prožití svátků vánočních a šťastný a dobrý 
rok 2015.

Předseda TJ

V tomto článku bych Vás rád v  kostce seznámil 
o dění v našem fotbalovém oddíle TJ Řepiště. 

Ale popořádku. Když Vám někdo položí otázku, „Jak to 
vypadá u Vás s fotbalem?“ Má většinou na mysli dospělou 
kopanou, prostě tým mužů. U mužů loňská fotbalová 
sezóna nedopadla z  pohledu té předchozí (2012-2013), 
kdy náš oddíl bojoval o  záchranu v  přeboru) vůbec 
špatně. Po celou dobu ročníku 2013-2014 jsme patřili 

k  špičce přeboru. Což se nemění ani v  letošní sezóně 
2014-2015. V kádru mužů oproti předchozí sezóně došlo 
pouze k částečným změnám, jinak zůstal kádr i s trenérem 
Pavlidisem pohromadě. Po podzimní části ročníku  2014-
2015 se náš tým drží opět v popředí tabulky okresního 
přeboru, a to na 4. místě s 25 body a odstupem 3 bodů na 
první příčku, když jeden zápas s týmem Dobrá B, jsme si 
odložili na jarní měsíce. Můžeme pouze věřit, že i v jarních 

Sloupek prevence

ZPRÁVY Z TJ

TJ Řepiště - oddíl kopané
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měsících se naši hráči budou v jarních mistrovských kláních 
ucházet o příčky nejvyšší. To ale závisí pouze na nich. Je 
pravdou, že v dnešní době je kopaná na okresní úrovni 
velice drahým koníčkem. Tím ale nemyslím pouze finanční 
otázku, ale převážně časovou. Když si to spočítáte za rok, 
tak hráči tomuto koníčku během roku obětují cca 100 dní, 
tedy 100 odpolední, které věnují kopané v Řepištích. Což je 
skoro jedna třetina roku. Nesmíme zapomínat, že většina 
pracuje, studuje a jsou tam hráči, kteří mají rodinu. Občas 
je potřeba si to připomenout, když hra je v rozporu s naší 
představou, když stojíme s přáteli na hřišti a sledujeme 
hru hráčů se znakem Řepišť na prsou, ne vždy se podaří 
a platí to i v kopané.  K změnám došlo rovněž u mládeže. 
U oddílu žáků, jsme byli nuceni odhlásit mladší žáky 
a zůstali pouze starší žáci hrající pod vedením L. Přikryla 
a D. Musálka v okresním přeboru Frýdek-Místek systémem 
6+1 a nevedou si vůbec špatně. Oproti minulému roku již 
pobrali soupeřům o 4 body více než-li v loňské sezóně touto 
dobou. Největší změny u mládežníků jsme zaznamenali 
začátkem měsíce září 2014. A to v  samotném zájmu 
o kopanou, který předčil naše očekávání a v nejmenších 
kategoriích přípravek a  benjamínků jsme zaznamenali 
největší nárůst. Přechod 9 hráčů Vratimova do Řepišť 
nás postavil před trošku organizační problémy, ale ty 
jsme časem vyřešili. Celkový počet hráčů mládežnické 
kopané se ustálil na čísle 49. Přípravky což jsou ročníky 
2004 a  ml. vede R. Pikonský a  benjamínky 2007 a  ml. 
O. Jeřábek s T. Golkou. Po podzimní části odehraných 
turnajů se klání přesunula do tělocvičen. A to ať tréninkové 
jednotky, kdy by ani dvojnásobná kapacita naší tělocvičny 
asi nepokryla enormní zájem u těch našich nejmenších 
o kopanou v zimních měsících. Jako každoročně se naši 
mládežníci pravidelně účastní zimní ligy, kterou organizuje 
okresní fotbalový svaz, a  která své turnaje pořádá od 
listopadu 2014 až do března 2015. Rovněž jste si také 
všimli, že v podzimní části hrál na našem hřišti své domácí 
zápasy celek Paskova, který hraje v  okresní soutěži. 
Paskov ná s  požádal ohledné k  dostupnosti, zda je to 
realizovatelné. Podzimní část byla na zkoušku. Nyní si 
sedneme a vyhodnotíme tato utkání. Myslíme si, že tyto 
zápasy přinesly do naší obce jiný pohled na kopanou, 
a domácí diváci si mohli v klidu vychutnat párek a nemuseli 

se nervovat, jak to dnes asi dopadne. S povděkem 
přijali diváci při domácích utkáních elektronickou tabuli 
s časomírou a s ukazatelem skóre, která nabízí divákům 
daleko lepší orientaci v  zápasech. Tato tabule byla 
sponzorským darem od Michala Papadopulose. Během 
celé sezóny jsme testovali a  seřizovali v  loňském roce 
nainstalovaný umělý zavlažovací systém, i  když letošní 
mokrý rok tento systém tolik neprověřil. Spíše naopak, 
drenážní systém budovaný v  roce 1962 nestačil někdy 
rychle odvádět větší přívaly vod a proto jsme toto museli 
po konci podzimní sezóny řešit.

Sami všichni víme, že bez sponzorství a  dotací, by 
žádný fotbalový oddíl nemohl existovat. To je potřeba si 
uvědomit. Samy dotace nikdy v dnešní době nemohou 
udržet klub. Proto se bez sponzorů žádný klub i  v na 
úrovni okresního přeboru neobejde. Chtěl bych tímto všem 
sponzorům poděkovat za to, že našli ve svém rozpočtu 
částku, kterou věnovali na kopanou v Řepištích. Podstatný 
dík patří rovněž obci, která má také na chod fotbalového 
oddílu nemalý podíl. Nicméně, veliký dík patří všem těm, 
kteří nezištně pomáhali a pomáhají zabezpečovat chod 
fotbalového oddílu TJ Řepiště v  roce 2014.  Ať to od 
samotných hráčů (a tím nyní nemyslím jen muže, ale i naše 
mládežníky), jejich trenéry, pořadatelé, činovníky výboru 
oddílu kopané a samotné TJ Řepiště. Samozřejmě veliký 
dík patří našim divákům, kteří nám zachovávali během 
roku 2014 přízeň a rodičům. Rodičům mládežníků a to od 
žáků přes hráče přípravky až k benjamínkům. Děkujeme 
za to, že jim není lhostejné, aby jejich děti trávili volný čas 
pasivně u televizorů a obrazovek, ale aby svůj část trávili 
aktivně, a  přivedli je na hřiště v  Řepištích. Netvrdíme, 
že jsme nejlepší, že vše umíme nejlépe. Ale věřte, že se 
snažíme to dělat, jak nejlépe umíme, ne vše se hned podaří 
a budeme rádi, když nám řeknete, co Vás trápí. Protože 
i my se podílíme svou troškou na výchově Vašich dětí. 
A nebojte se je přijít při jejich kláních povzbudit, oni to 
potřebují a věřte mi, není to v žádném případě ztráta času.

Chtěl bych Všem jménem oddílu kopané TJ Řepiště 
ještě jednou poděkovat, a popřát Všem krásné a pokojné 
Vánoční svátky, bohatého Ježíška a hodně štěstí, zdraví 
v roce 2015.

Jaroslav Jeřábek, předseda FO

Letos podzimní badmintonový turnaj smíšených 
družstev připadl na 8. listopad. Dvojice byly na začátku 
turnaje vylosovány, všichni se nejdříve vzájemně pozdravili 
a turnaj mohl začít. Hrálo se na všech třech hřištích po 
6 - ti dvojicích. Z každé skupiny postupovaly  dvě nejlepší 
dvojice. 

Jak tedy to celé sportovní klání skončilo?

1. místo - Milan Sasýn, Simona Velčovská
2. místo - René Nováček, Dáša Rájecká
3. místo - Tomáš Břenek, Pavla Matulová

Badminton se stává čím dál tím víc oblíbenějším 
sportem a  to nejen u  nás v  Řepištích, protože některé 

zápasy byly opravdu na vysoké úrovni, což bylo zajímavé 
i pro obecenstvo, které se snažilo povzbudit své příznivce.

Každý účastník dostal na památku malý dáreček a ti 
nejlepší obdrželi ceny, které zakoupila naše sportovní 
a kulturní komise.

Turnaj se vydařil a některým se ani nechtělo jít domů, 
taková byla zábava!

Děkuji naší komisi za organizaci a všem za sportovní 
zážitky, už se těšíme na jarní turnaj!

Za sportovní a kulturní komisi napsala
PaedDr. Marie Bednářová

PODZIMNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ
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Otevření řepišťského mlýnku
Mlýnku, který stojí na přehledném místě v Řepištích, si 

určitě všiml každý a už se šířily dohady, k čemu slouží a kdy 
bude oficiálně zprovozněn. V sobotu 29. 11. 2014 se všichni 
kdo přišli, mohli těšit z jeho otevření a to v plné parádě 
s panem mlynářem a paní mlynářkou. Po úvodním slovu 
pana starosty byly zazpívány písně Svatomichaelského 
sboru. Kdo chtěl, mohl se podívat také dovnitř mlýnku. 
Pan mlynář a paní mlynářka se postarali o hladové žaludky, 
podávali výborný řepišťský chléb s domácí škvarkovou 

pomazánkou. A aby nikomu nebyla zima, o to se postaral 
Dája....

Děkujeme manželům Zipserovým za výborný chléb 
a paní Hruškové za vynikající pomazánku.

Tak mlýnku,  pře jeme T i  hodně návštěvníků 
a kolemjdoucích…

Za sportovní a kulturní komisi napsala
PaedDr. Marie Bednářová

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŘEPIŠTĚ INFORMUJE:

Vážení čtenáři a návštěvníci, srdečně vás zveme na 
dvě výstavy.

Skleněné snění Evy Vránové - vitráže, která trvá od 
28. 11. 2014 do 27. 1. 2015 a Paskovský zámek, fotografie 
mladé fotografky Táni Baštinské, která trvá od 2. 12. 2014 
do 2. 1. 2015.

Výstavy je možné zhlédnout v půjčovní době v úterý 
od 10-12 a od 13-17 h. a v pátek od 9-12 a od 13-15.30 h.

Připravujeme výstavu plakátů a  fotografií Anny 
Chrapkové s názvem

Má pařížská zastavení, která bude v knihovně ke 
zhlédnutí od  9.1.2015 do konce února.

V příštím roce se můžete těšit na další zajímavé 
výstavy a přednášky. Např. nejbližší přednáška by se měla 
uskutečnit během měsíce února na téma Stonehenge 
a  keltský kalendář. Přednášet bude RNDr.  Pavel 

Kalenda,  CSc. - geofyzik, zaměřen na seismicitu 
a predikci zemětřesení. 

Knihovna bude od úterý 23. 12. 2014 zavřena. Otevřeno 
bude v pátek 2. 1. 2015 od 9.00 h. 

Více informací se dozvíte včas na webových stránkách 
knihovny www.knihovna-repiste.cz, kde se pravidelně 
přidávají fotografie z akcí a výstav.

Také si zde čtenáři mohou prodloužit své výpůjčky 
přes tzv. Čtenářské konto nebo mohou zavolat na tel. 
558 637 136 nebo napsat e-mail na knihovna.repiste@
atlas.cz.

Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
a úspěšný nový rok 2015 s dobrými knihami.

Za Místní knihovnu Marika Zajíčková

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VRATIMOV
V neděli 23. listopadu pracovníci Domu dětí a mládeže 

Vratimov, členové klubu „Baráčníků“ připravili pro děti 
a rodiče akci VEČERNÍČKOVÁ OLYMPIÁDA v tělocvičně 
Řepiště. 

Pro děti bylo připraveno 9 pohádkových stanovišť, 
např. ŠAŠEK – překážková dráha, VČELKA MÁJA – 
sběr pylových kuliček, VODNÍK – chytit lanem kyblík 
a přitáhnout k sobě dušičky a další úkoly. Po splnění úkolu 
si u VÍLY děti namalovaly „večerníčkovou mapu“. Mimo 
dětí si zahráli i dospěláci, kteří pomáhali s pohádkovým 
dotazníkem. 

V doprovodném programu přišel na řadu padák, 
postavení papírového sněhuláka a uvázání „balónkové“ 
kytice. Kytice byla svázána z 68 nafouknutých balónků. 
Touto formou děti poděkovali obci Řepiště za finanční 

příspěvek na večerníčkovou olympiádu. Největší smích 
a zábava byla slyšet při stavění sněhuláka. Nenapadl nám 
sníh, tak si děti postavily velkého sněhuláka z papíru.

Olympiády se zúčastnilo celkem 68 dětí. S kartičkou 
plnou „pohádkových“ podpisů děti získaly náruč sladkostí. 
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 za dobře 
připravenou akci a představitelům obce Řepiště za dobrou 
spolupráci. 

za DDM Vratimov
Renáta Míčková, pedagog volného času

Dům dětí a mládeže se soustavně věnuje vzdělávání 
vedoucích kroužků a  letních táborů. V září a  listopadu 
proběhlo na DDM vzdělávání s  názvem „Studium 
pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí 
přímou pedagogickou činnost“. Ke svému odbornému 
vzdělání si tito lidé doplňují vědomosti a  dovednosti 
v  oblasti psychologie a  pedagogiky. Studiu věnují dva 
víkendy ze svého volného času, podrobí se ústním 

zkouškám, absolvují testy, praxi a budou obhajovat svou 
závěrečnou práci. Vzhledem k tomu, že všichni vedoucí 
kroužků mají svá zaměstnání a vedení kroužků věnují svůj 
volný čas, tak i celé náročné studium absolvují ve svém 
volném čase. Za to jim patří obdiv a poděkování. Svědčí 
to o jejich nadšení pro práci s dětmi. 

Jsem velice hrdá, že mám tu čest pracovat s takovými 
lidmi. S čistým svědomím můžu říct, že od nového roku 
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budou vedoucí kroužků mít v 99% vzdělání odpovídající 
novele zákona o  pedagogických pracovnících. Pro 
naše účastníky zájmového vzdělávání (kroužků, klubů, 
kurzů, víkendových pobytů a  letních táborů) to bude 
znamenat zkvalitnění práce vedoucích kroužků po stránce 
pedagogického přístupu a  organizace jednotlivých 
činností.

Děkuji našim vedoucím za jejich vstřícný přístup 
a  ochotu vzdělávat se, za obětování osobního volného 
času pro dosažení našich společných cílů a  naplnění 
motta:

„VÁŠ VOLNÝ ČAS POD NAŠÍ STŘECHOU“ 

Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 1. Zahájení činnosti kroužků v novém roce
10. 1. Karneval pro děti
 - sál DDM
25. 1. Gala přehlídka kroužků Paskov a Řepiště
 - od 16:00 hod
 - kino Panorama Paskov
30. 1. Pololetní prázdniny
 - NEJSOU KROUŽKY
 - náhradní činnost 
 - DDM Vratimov 
20. – 22. 2. Badatel víkend
 pouze pro přihlášené
2. – 6. 3. Jarní prázdniny
 - NEJSOU KROUŽKY
 - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
 - komunitní centrum Paskov
 - na každý den připravená jiná aktivita
 - možnost přihlásit se na kterýkoliv den, dle výběru

Jubilanti

Ivo Hrbek

Štefan Homiak

Miroslav Bednář

Anežka Dokupilová

Břetislav Typovský

Jiří Judas

Ivan Vrana

Stanislav Balhar

Jan Bubik

Hana Golíková

Evžen Stejskal

Libuše Garnolová

Květoslava Lajčoková

Anežka Džumanová

Mroslav Šolc

Marie Břenková

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

Leden

Únor

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Říjen – Radomír Jelínek

Alenka Golíková

Antonín Baštinský

Zdeněk Musálek

Marie Hrdličková

Libor Maralík

Rudolf Tanuška

Libuše Pavlasová

Pavel Rojíček

Ladislav Mojžišek

Alice Pokorná

Jiří Hurta

Josef Rára

Bohumil Venclík

Blažena Hrdá

Bohumil Přívětivý



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012



č. 125 www.REPISTE.eu



obec ŘepištěVesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

 

 

 
 
SOUZNĚNÍ 2014 (16. ročník) www.souzneni-festival.cz  
 
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel.  
11. - 14. 12. 2014 – Václavovice, Frýdek-Místek, Kozlovice (Beskydy), Ostrava.  
CONSONANCE 2014: 16th International Festival of Advent and Christmas Traditions, Carols, and Handicrafts - 11th to 14th December 2014 
 
 
Čtvrtek 11. 12. 2014 – kostel sv. Václava ve Václavovicích  
 
Martin Chodúr před svým vystoupením přiznával, že cílem programu, který si pro návštěvníky koncertu v kostele sv. Václava                               
ve Václavovicích připravil, je přinést lidem do srdcí tu pravou vánoční atmosféru. To se povedlo bezezbytku.  
Ostatně i sám hlavní protagonista po koncertě zářil. „Dojmy mám úžasné. Atmosféra byla vskutku vánoční. Všechno se povedlo a klapalo,“ 
rozplýval se po vystoupení ostravský zpěvák.  
Koncert začal písní „Amazing Grace“, jejímuž úvodu vévodil uhrančivý Chodúrův hlas, a postupně se přidávali další muzikanti z kapely 
MACH5. Poté následovala loudavě tajemná a rozverná „Je to dávno pryč“ s jazzovým feelingem.  
Vyvážený program bez hluchých míst plul na vícero žánrových rovinách. V listopadu pětadvacetiletý vokalista představil autorské skladby           
z alba „Manifest“, klasické vánoční písně, černošské spirituály, nebál se zařadit ani songy, které proslavil Frank Sinatra („My Way“), 
Leonard Cohen („Hallelujah“) nebo pocházejí z dílny slavného skladatele Ennia Morriconeho („Your Love“).  
A dokonce podnikl hudební výlet do Walesu 16. století, kde má kořeny vánoční tradicionál „Deck the Hall“. „Bylo to úžasné, nejlepší 
koncert, který snad ve Václavovicích byl!“ notovali si při odchodu návštěvníci.  
Martin Chodúr si nepotrpěl na velká a okázalá gesta, nicméně bylo patrné, že celým svým já je v každé vteřině svého vystoupení. 
Komunikoval především svým hutným a výrazným hlasem. Což se ukázalo jako optimální volba. Pro všechny. Zasloužený prostor dostávali 
ve vyhrávkách také členové doprovodné kapely, a to především pianista Vlastimil Šmída a saxofonistka Marcela Božíková. Dále skupinu 
MACH5 tvoří kontrabasista Marian Friedl, bubeník Patrik Benek a kytarista Jan Kyjovský.  
Navíc od druhé třetiny koncertu vstoupil zcela přirozeně do hudebního dění devítičlenný gospelový sbor. A také díky jemu se prezentované 
písně staly ještě silnějšími a výraznějšími. Platilo to například pro přímočarý černošský spirituál „On My Way“ nebo o písni o přátelství od 
Simona a Garfunkela „Bridged over the Troubled Waters“.  
Nutno ještě zmínit, že v první polovině koncertu zazněl také song „Dům“ s poměrně netradičním textovým nápadem z připravovaného alba.  
 
Atmosféra s přibývajícím časem gradovala. Publikum ovšem svou pozornost a soustředěnost neopouštělo. Jasný důkaz, že koncert přítomné 
zaujal. Ostatně mnohdy písně neodměňovali „pouze“ potleskem, ale spíše mohutným aplausem. Což hovoří za vše. A ani tedy nepřekvapilo, 
že se nakonec Martinu Chodúrovi, hudebníkům a vokalistům tleskalo ve stoje a přídavek „Tichá noc“ zpíval sborově zcela zaplněný kostel.  
„Tento kostel má v sobě magickou sílu. Je to taková kombinace moderního prostředí, kde je teplo, s klasickým svatým místem, jako je každý 
kostel,“ pochvaloval si na závěr ještě Martin Chodúr.  
 
Letošní ročník Mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění zahájila starostka Václavovic Magda 
Pustková. Ta mimo jiné hovořila o tom, že si český národ zachovává duchovní kulturu. Ten, kdo zavítal 11. prosince do kostela svatého 
Václava na vystoupení Martina Chodúra, musel s jejími slovy souhlasit.  
Záznam koncertu Martina Chodúra s kapelou MACH5 a gospelovým sborem odvysílá v lednu 2015 Český rozhlas Ostrava na společné 
regionální celostátní vlně v pořadu Koncert studia noc.  
 
Tento projekt je realizován za podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva zemědělství České republiky, Evropského fondu regionálního 
rozvoje, statutárního města Frýdek-Místek, městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, obce Kozlovice, obce Václavovice, obce 
Hukvaldy a všech našich významných partnerů.  
 
MF Souznění je přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.     
 
Další informace na www.souzneni-festival.cz                                          Ostrava 12. 12. 2014 
 
Ředitel a dramaturg festivalu:     Produkce:  
Zdeněk Tofel       Věra Tobolová 
e-mail: tofel.zdenek@post.cz       e-mail: veratobolova.fm@seznam.cz    
mobil: +420/604245814       mobil: +420/739091226 
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NABÍZÍME POMOC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Palackého 131, 738 02 Frýdek-Místek  558 
434 961
(naproti Národního domu u starého AS)
e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
tel. sociální pracovnice:
731 078 299, 731 492 840
e-mail sociální pracovnice:
lenka.pracovni@seznam.cz
michaela.pracovni@seznam.cz

Nabízíme:
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A NAPSÁNÍ 
NÁVRHŮ:
-	 na	úpravu	poměrů	nezletilých	dětí
-	 na	zvýšení	výživného
-	 na	rozvod	manželství
-	 o	určení	otcovství	k	nezletilému	dítěti

-	 o	opření	otcovství	k	nezletilému	dítěti
-	 o	příspěvek	na	výživu	a	některé	náklady	

neprovdané matky
-	 o	zajištění	úhrady	výživy	a	některých	ná-

kladů	neprovdané	matky
-	 na	vydání	předběžného	opatření
-	 na	nařízení	výkonu	rozhodnutí	pro	výživné
- na odvolání, atd.

DALŠÍ	SLUŽBY
-	 kojenecká	výbavička	a	zapůjčení	kočárku	

nastávajícím	matkám	ve	finanční	tísni

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ LINKA – 603 210 999

Jsme tu pro vás!	 Po	 	 7:30	—	17:00
	 	 	 Út	–	Čt	 7:30	—	15:30
   Pá  pro	objednané

DISKRÉTNĚ A ZDARMA!

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY

Palackého 131, Frýdek-Místek 738 02
Tel.: 558 434 961, 731 492 840, 731 078 299
E-mail: michaela.pracovni@seznam.cz,
  lenka.pracovni@seznam.cz
www.poradnaprozeny.eu

Máte	doma	starší,	používaný	či	nepotřebný,	
ale	funkční	kočárek	nebo	jiné	potřeby	
pro	miminka?	Chcete	přispět	na	dobrou	
věc	a	pomoci	druhým?	Věnujte	je	do	naší	
poradny…

Přijímáme:
KOČÁRKY	–	hluboké,	kombinované,	sportovní,	
golfáčky
AUTOSEDAČKY	–	vajíčka	=	do	1	roku
POSTÝLKY  
JÍDELNÍ ŽIDLIČKY
CHODÍTKA
TAŠKY NA KOČÁREK, PŘEBALOVACÍ 
PODLOŽKY, 

NANOŽNÍKY (fusáky), DEKY, ZAVINOVAČKY
KOLOTOČE NA POSTÝLKU, HRAZDIČKY NA 
HRANÍ
LÁTKOVÉ PLENY A PLENKOVÉ KALHOTKY
OBLEČENÍ	–	do	jednoho	roku	dítěte

JSME VDĚČNI ZA KAŽDÝ DAR!!!

Tyto	věci	poskytujeme	k	zapůjčení	
maminkám,	které	jsou	v	obtížné	životní	
situaci.	Jejich	hmotnou	nouzi	ověřujeme.	
Po	domluvě	můžeme	pro	kočárek	i	osobně	
přijet,	pouze	však	v	okolí	Frýdku-Místku.

SBÍRKA NENÍ ČASOVĚ OMEZENA!!!

Provozní doba:
Po	 	 7:30	—	17:00
Út	–	Čt	 7:30	—	15:30
Pá	 	 pouze	pro	objednané
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Svatomichaelský pěvecký sbor 

spolu s kulturní a sportovní komisí  
Vás srdečně zvou na 

VÁNOČNÍ KONCERT 
pořádaný 26. 12. 2014 v 17 hodin  

v kostele Sv. archanděla Michaela v Řepištích. 

K sváteční vánoční pohodě zazní známé  
i novější koledy a vánoční skladby. 

Srdečně zvou pořadatelé 

Vstupné dobrovolné 
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TRIOENERGY s. r. o.
vám nabízí

EKO Brikety Luha ze směsí měkkých a tvrdých 
dřevin s příměsí kůry (pro delší dobu hoření) 
bez použití jakýchkoliv pojiv, vynikají vysokou 
výhřevností a dlouhou dobou hoření.

• Doba hoření až 5-7 hodin
• Rozměr brikety Ø 7 cm x délka 7 cm
• Výhřevnost 18,9 MJ/kg
• Obsah popele jen 0,85%
• Hustota 1.180 kg/m³
• Baleno v igelitových pytlích / 30 kg

Cena balení: 186,- Kč včetně DPH.
Objednávky na tel.: 775 886 847
nebo e-mailem na briketyapelety@trioenergy.cz 

Při objednávce nad 1 t. 
DOPRAVA ZDARMA !!!

      POTRAVINY
       BEDNÁŘ 

Upozorňujeme na změnu 
telefonního čísla:
555 444 536

UHELNÉ SKLADY
ŠENOV

AUTODOPRAVA – PRODEJ SYPKÝCH 
MATERIÁLŮ 

BÝVALÝ AREÁL VOKD

ČERNÉ OKD, KOKS, HNĚDÉ BILINA, MOST
HNĚDÉ UHLÍ DO AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

ZE ZASTŘEŠENÉ HALY

DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM 
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

VÁŽENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ 
AUTOVÁZE

VÝHRADNĚ ČESKÉ UHLÍ
Polské – NEVEDEME

Po-Pá: 7:30 – 15:00 hod.
Web-ceník: 

prodejuhlicz.cz
INFO: Tel. Objednávky:

Po-Ne: 6:00 – 19:00hod.
Tel.: 608 827 288

Truhlářství 
Dalibor Musálek

Výroba nábytku na míru. 
Vestavěné skříně, kuchyně, 

kancelářský nábytek...

Tel. 737 880 655
Řepiště 284

Info: www.mustol.cz

ANGLIČTINA
Potřebujete doučování při studiu angličtiny 

anebo chcete pouze prohloubit své znalosti? 

Nabízím doučování anglického jazyka 
s nadstandardním přístupem
a podle individuálních potřeb.

Tel.: 725 747 076, s.ruckova@seznam.cz, Růčková
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Klub seniorů v Řepištích srdečně zve širokou veřejnost na

Společenský večírek,
který se koná v pátek 30. ledna 2015 v 16.00 hodin

v tělocvičně v Řepištích.
Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny.

Přijďte se pobavit mezi starší občany. Vstupné 70,- Kč.

OBEC ŘEPIŠTĚ

Obecní ples
10. 1. 2015 od 20.00 hodin

Tělocvična Řepiště
- - - 

Vstupné 150,- Kč

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.repiste.eu, e-mail: obec@repiste.eu
Pravidelný výtisk - MK ČR E 21021, Grafika, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER, Frýdek-Místek


