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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Projekty OP ŽP

Realizace přírodní zahrady MŠ Řepiště 
- CZ.1.02/7.1.00/13.17800

Projekt má za cíl využít školní zahradu pro environmen-
tální vzdělávání, výchovu a osvětu pro děti předškolního 
věku. Projekt vytváří pro děti prostor pro hru, která se 
promítá do všech výchovných činností a pomocí ní děti 
získávají prvotní vědomosti a znalosti o životě lidí, jejich 
práci, vzájemných vztazích a vztahu k přírodě. V rámci 
předškolního vzdělávání by mateřská škola chtěla položit 
základy ekologického vědomí, které je součástí zdravého 
životního stylu, zvýšit prožitkovost učení, vést děti k úctě 
k přírodě, rozvíjet poznatky o přírodě živé i neživé, prohlu-
bovat poznatky o planetě Zemi, prohlubovat vědomosti 
o tom, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, vést 
děti k pochopení vzájemných vazeb v ekosystému, učit 
děti vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody 
a seznamovat děti s rozmanitostí krajiny, počasí a přírody. 
Předmětem projektu je celková úprava zahrady mateřské 
školy v Řepištích v tzv. přírodním stylu spojená s instalací 
herních prvků z  přírodních materiálů a vytvořením účelově 
určených herních ploch. Celkové náklady na projekt jsou 
předpokládány ve výši 1.430.602,- Kč, v tom uznatelné 
náklady jsou ve výši 1.365.564,- Kč (100%), z  toho 
příspěvek z fondu EU 1.160.729,- Kč (85%), příspěvek ze 
SFŽP ČR 68.278,- Kč (5%). Obec Řepiště se bude podílet 
celkově 201.595,- Kč na nákladech projektu. Projekt by měl 
být dokončen do konce července 2014. Projekt realizuje 
společnost POHL CZ, a. s., odštěpný závod Opava, která 
zvítězila ve výběrovém řízení na stavební práce.

Rostislav Kožušník, starosta

Sadové úpravy místního hřbitova v Řepištích 
- CZ.1.02/6.5.00/13.17654

Cílem projektu je revitalizace sídelní zeleně na prostran-
stvích využívaných občany, zejména vznik a obnova 
přírodě blízké zeleně s významnou osvětovou a výchovnou 
funkcí pro nejmladší generaci (projekt počítá s účastí dětí 
při výsadbě lip), zanechání přírodního dědictví pro budoucí 
generaci a v neposlední řadě také zlepšení rekreačního 
a relaxačního prostoru pro stávající obyvatelstvo. Obnova, 
resp. ošetření stávajících hodnotných stromů a výsadba 
nových umožní existenci krajinných prvků v zastavěné 
části obce. Předmětem projektu je pak regenerace zeleně 
místního hřbitova a nejbližšího okolí v Řepištích. V rámci 
realizace akce proběhne odstranění (kácení) 4 ks poško-

zených stromů (lípa a 3 ks bříz), dále odborné ošetření 
stávajících 5 ks lip před školou a na hřbitově a výsadba 
nových dřevin a keřů na hřbitově a před budovou základní 
školy (17 ks lip, 1271 ks dalších dřevin a keřů – habr, 
loubinec, růže, barvínek, břečťan) . Celkové náklady na 
projekt jsou předpokládány ve výši 577.833,- Kč, v tom 
uznatelné náklady jsou ve výši 522.847,- Kč (100%), z toho 
příspěvek z fondu EU 365.993,- Kč (85%), příspěvek ze 
SFŽP ČR 26.142,- Kč (5%). Obec Řepiště se bude podílet 
celkově 185.698,- Kč na nákladech projektu. Projekt 
by měl být dokončen v červenci 2014. Projekt realizuje 
společnost IVÁNEK-ZEMAN v.o.s., Žabeň, která zvítězila 
ve výběrovém řízení.

Rostislav Kožušník, starosta

Separace bioodpadů v obci Řepiště 
- CZ.1.02/4.1.00/13.20416

Cílem projektu je nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem (BRKO) formou zavedení systému 
odděleného sběru BRKO na území obce Řepiště a jejich 
následné využití v podobě tzv. domácího kompostování 
obce za účelem snížení podílu BRKO ve směsném 
komunálním odpadu, a tím snížit jeho objem ukládaný 
na skládky. Předmětem projektu je dodávka 242 ks 
kompostérů určených pro zapůjčení pro domácnosti 
o objemu 900 l a dodávka 10 ks kompostérů pro odpad 
z veřejné zeleně (komunitní kompostování) o objemu 
2.000 l pro umístní k veřejným budovám. Součástí projektu 
je i informační a osvětová činnost k likvidaci biologického 
komunálního odpadu – letáčky a brožury pro občany, jak 
správně kompostovat. Celkové náklady na projekt jsou 
předpokládány ve výši 824.736,- Kč, v  tom uznatelné 
náklady jsou ve výši 796.095,- Kč (100%), z toho příspěvek 
z fondu EU 676.681,- Kč (85%), příspěvek ze SFŽP ČR 
39.805,- Kč (5%). Obec Řepiště se bude podílet celkově 
108.250,- Kč na nákladech projektu. Projekt by se měl 
realizovat v průběhu června až října 2014 (s ohledem na 
získání dotace). Kompostéry budou občanům zapůjčeny 
ihned po jejich dodání (předpoklad v září 2014). Zájem 
jednotlivých domácností o kompostéry byl zjišťován 
dotazníkem v r. 2013 (tyto domácnosti budou upřednost-
něny). V současné době obec realizuje výběrové řízení na 
dodávku kompostérů.

Rostislav Kožušník, starosta
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce 
Řepiště, konaného dne 16.4.2014 v Osvětovém 
domě v Řepištích

717. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem 
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení pana 
Jana Kožušníka a pana Milana Laníka a ověřovateli 
zápisu pana Jaroslava Jeřábka a pana Rostislava 
Mojžíška.

718. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující 
program 22. zasedání:

1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Rozhodnutí rady obce,
4. Zprávy o hospodaření obce v době rozpoč-

tového provizoria,
5. Stav přípravy a realizace investičních projektů,
6. Region Slezská brána,
7. Různé,
8. Rozpočtové opatření č. 1/2014,
9. Závěr.

719. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
Zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 19.2.2014.

720. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
rozhodnutí rady obce v období prosinec 2013 až 
duben 2014.

721. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z finančního výboru ze dne 9.4.2014.

722. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis 
z kontrolního výboru ze dne 14.4.2014.

723. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce Řepiště v době rozpočtového 
provizoria 2014, tj. od 1.1.2014 do 19.2.2014.

724. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
hospodaření obce k 31.3.2014:
Příjmy celkem 6.046.002,48 Kč (22,18%),
Výdaje celkem 4.239.870,95 Kč (12,85%),
Saldo (přebytek) 1.806.131,53 Kč.

725. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o dotaci z programu Podpora obnovy a  rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2014 na projekt 
„Rekonstrukce veřejných ploch před kostelem 
v Řepištích“, celkové náklady 660 tis. Kč, požadovaná 
dotace 250 tis. Kč, realizace do 30.6.2015.

726. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o stavu jednání v majetkoprávních záležitostech 
pozemků pod místními komunikacemi v obci.

727. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přípravu 
a realizaci projektu prodloužení obecního vodovodu 
DN 100 na ul. Mírová v ploše Z 26 v souladu s Územní 
studií z r. 2012.

728. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
pokračovat v přípravě na realizaci akce „Kanalizace 
a ČOV Řepiště, 1.etapa“ včetně projekční přípravy, 
výkupů pozemků a zajištění financování realizace.

729. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky na realizaci 
stavebních prací projektu „Realizace přírodní zahrady 
MŠ Řepiště“ o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
společnosti POHL CZ, a.s., odštěpný závod Opava, 
Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, jako 
ekonomicky nejvýhodnější, a to v souladu s pořadím 
stanoveným hodnotící komisí, a uzavření smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem za cenu 936.045,10 
Kč bez DPH, tj.1.132.614,57 Kč včetně DPH, termín 
realizace do 90 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště.

730. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzdání se 
věcného práva, a to předkupního práva podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb. vymezeného na základě listiny 
„Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní 
plán nebo regulační plán, Magistrát města Frýdku-
Místku č.j. 366/2010 ze dne 26.07.2010, k pozemkům, 
které vzniknou oddělením z původního pozemku PK 
54/1 k.ú. a obec Řepiště a které nebudou zasahovat 
do plochy pro veřejně prospěšnou stavbu občanského 
vybavení č. PO 2 – plocha pro vybudování sportovního 
areálu na Rakovci.

731. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
k převodu objektu bývalé hospody U Máně do majetku 
obce a realizaci dalších prací v tomto objektu.

732. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti 
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu 
Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 
– Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
u nepodnikatelské sféry na projekt „Zlepšení tepelně 
technického stavu víceúčelového objektu Obce 
Řepiště, č.p. 49“, předpokládané náklady cca 4 mil. 
Kč, a pověřuje starostu zajistit potřebné náležitosti 
pro podání žádosti o dotaci.

733. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
v souvislosti s  rozšířením hřbitova zpracováním 
nového hřbitovního řádu a zajištěním přípravy pro 
jednotlivé způsoby pohřbívání (kosterní hroby, urnová 
místa, kolumbárium, vsypová loučka).

734. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí 
zadavatele veřejné zakázky na služby „Sadové úpravy 
místního hřbitova v Řepištích“ o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče společnosti IVÁNEK-ZEMAN v.o.s. 
Žabeň 55, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45197857, jako 
ekonomicky nejvýhodnější, a to v souladu s pořadím 
stanoveným hodnotící komisí, a uzavření smlouvy 
o dílo s vítězným uchazečem za cenu 234.693,25 Kč 
bez DPH, tj. 283.978,80 Kč včetně DPH, termín 
realizace do 90 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště.
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735. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce 
zajistit přípravu právního rozboru majetkoprávního 
řešení převodu pozemků vymezených Územním 
plánem Řepiště v ploše ZV 1 – plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích v centru obce především 
ve vztahu ke kupní ceně a deklaruje zájem obce 
Řepiště uvedené pozemky koupit.

736. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
informace o stavu přípravy a realizace investičních 
projektů obce.

737. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
informace o činnosti svazku obcí Region Slezská 
brána.

738. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu 
o výsledcích kontroly hospodaření svazku obcí 
Region Slezská brána za rok 2013 provedenou revizní 
skupinou dne 17.12.2013.

739. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská 
brána na rok 2014:
Příjmy celkem     6.991.000,- Kč,
Výdaje celkem  3.445.000,- Kč,
Saldo (přebytek)  3.546.000,- Kč,
Financování             -3.546.000,- Kč
(splacení půjček na kofin.cyklostezky).

740. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
zveřejněný návrh Závěrečného účtu svazku obcí 
Region Slezská brána za rok 2014 včetně Zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region 
Slezská brána za rok 2013. 

741. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace 
o návrhu na spolupráci a partnerství s Polskou obcí 
£ękawica a pověřuje starostu přípravou podmínek 
možné spolupráce.

742. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
akceptování žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí realizaci projektu Separace 
bioodpadů v obci Řepiště, celkové náklady 825 tis.
Kč, požadovaná dotace 717 tis. Kč, realizace do 
21.10.2014, a pověřuje starostu činit úkony pro 
přípravu realizace projektu a vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace.

743. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
přijetí dotace na realizaci ozdravných pobytů 
dětí předškolního věku z  dotačního programu 
Moravskoslezského kraje Příspěvky na ozdravné 
pobyty ve výši max. 50%, max. 109.200,- Kč, termín 
realizace projektu do 30.4.2015, na základě smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. 

744. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
Dohodu o  vytvoření 2 pracovních pří ležitostí 
v  rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. FMA-VN-13/2014, 
č.projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 s Úřadem práce 
ČR, Krajská pobočka v Ostravě, maximální výše 

příspěvku 156.000,- Kč, realizace do 30.9.2014.

745. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informaci 
o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Řepiště pořizovatelem Územního 
plánu Řepiště Magistrátem města Frýdek – Místek, 
odbor územního rozvoje a stavebního řádu.

746. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu 
o  zajištění udržitelnosti projektu č.  3 projektu 
Tělocvična Řepiště, CZ.1.10/4.1.00/01.00102.

747. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí 
zprávu o  zajištění udržitelnosti projektu č.  3 
projektu Modernizace základní školy Řepiště, 
CZ.1.10/4.1.00/03.00700.

748. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší usnesení č. 21/688 
z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.2.2014, 
ve znění: Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje 
finanční dar Domovu sv. Jana Křtitele, s.r.o., se sídlem 
Hraniční 21, Frýdek-Místek, Lysůvky PSČ 739 42 na 
dofinancování provozních nákladů ve výši 20 000,- Kč 
na základě darovací smlouvy.

749. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu 
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
č.OS201420002729 se společností EKO-KOM, a.s. 
IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4. 

750. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů č.OS201420002729 se společností 
EKO-KOM, a.s. IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 
1685/17, 140 21 Praha 4.

751. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s přijetím účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje, dotační program Podpora aktivit v oblasti 
prevence rizikových forem chování dětí a mládeže na 
projekt „Hezky k sobě chováme se ve škole a taky 
v lese“ a jejím vypořádáním prostřednictvím svého 
rozpočtu, žadatel o dotaci Základní škola a Mateřská 
škola Řepiště, p.o., celkové náklady 136.640,- Kč, 
požadovaná dotace 80.000,- Kč, termín ukončení 
projektu 31.5.2015. 

752. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu 
připravit návrh na řešení úprav dopravního značení 
v lokalitě Vinohrady.

753. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání 
žádosti o dotaci z programu MMR ČR Podpora 
rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje na pořízení komunální 
techniky pro údržbu obce a v případě získání dotace 
se zavazuje vytvořit a obsadit 1 pracovní místo pro 
obsluhu stroje na dobu min. 3 let, maximální dotace 
500.000,- Kč, maximálně 90% nákladů projektu. 

754. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje členství obce 
Řepiště ve Svazu měst a obcí České republiky 
a pověřuje starostu obce podáním přihlášky.

755. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové 
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opatření číslo 1/2014 dle přílohy, zvýšení příjmů 
rozpočtu o 281.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu 
o 1.440.000,- Kč, krytím ztráty třídou financování 
– změnou stavu na bankovních účtech (rezervou) 
ve výši 1.159.000,- Kč, které upravuje schválený 
rozpočet následovně:
Příjmy celkem     27.542.000,- Kč,
Výdaje celkem  34.434.000,- Kč,
Financování  6.892.000,- Kč. 

756. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje plánované 
investiční projekty obce v  r. 2014, Změna č. 1, 
v celkové výši 16.883.000,- Kč dle přílohy.

757. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín 
konání 23. zasedání zastupitelstva dne 11. 6. 2014 
v 17.00 hod.

Jaroslava Bezecná, DiS.
místostarostka

Vyhodnocení dotazníku
Obec Řepiště oslovila v dubnu své občany dotazníkem, 

ve  kterém se měli vyjádřit k  využití nově nabytého 
objektu bývalé hospody U Máně, dále pak k možnému 
využití budovy Osvětového domu a  k plánované 
přístavbě dalších objektů k budově tělocvičny. Dotazník 
obdržela každá domácnost v  dubnovém zpravodaji 
č.  121, celkem 580 domácností, zároveň byl dotazník 
zveřejněn na webových stránkách obce. Dotazník byl 
velmi úspěšný, zpět se nám vrátilo 200 dotazníků, což je 
cca 35 % všech domácností. Děkujeme tímto všem za 
čas věnovaný dotazníku. Obecní zastupitelstvo získalo 
cenné podklady pro další rozhodování ohledně obecních 
záměrů. Výsledky dotazníku byly následující:

Objekt bývalé hospody U Máně, Mírová č. p. 49
Z dotazníku vyplynulo, že 186 občanů souhlasí 

s  rozhodnutím zastupitelstva obce o  koupi objektu 
hospody U Máně, 6 občanů s  tímto rozhodnutím 
nesouhlasí a 8 občanů se nevyjádřilo.

Dále byla možnost vyjádřit se k  tomu, jak by měla 
obec objekt využít. Z dotazníku vyplynulo, že:

- 103 občanů by chtělo z  této budovy víceúčelový 
kulturní dům se sálem, restaurací a  klubovými 
místnosti pro spolky

- 3 občané by z této budovy chtěli nájemní bytový dům
- 18 občanů by chtělo z  budovy bytový dům se 

startovacími byty a byty pro seniory
- 39 občanů by dalo přednost domu s pečovatelskou 

službou
- 7 občanů by chtělo vytvořit nebytové prostory pro 

podnikání k pronájmu – dům služeb
- 14 občanů se vyjádřilo k demolici stávajícího objektu
- 3 občané by chtěli, aby obec objekt bývalé hospody 

prodala zájemci s  nejlepší nabídkou pro využití 
objektu

Mezi další možnosti byly uvedeny:
- Útulek pro psy a kočky a další opuštěná zvířata - 1
- Bytový dům se startovacími byty + dům s pečovatelskou 

službou - 1
- Welness služby, startovací byty+byty pro seniory 1
- Víceúčelový kulturní dům se sálem, restaurací a klubovými 

místnosmi pro spolky + kavárna s cukrárnou - 2
- Víceúčelový kulturní dům + bowling 3
- Denní stacionář pro seniory bez ubytování 1
- Místnost pro spolky + nájemní byt + dům s pečova-

telskou službou - 1

- Víceúčelový kulturní dům + byty + zasedací místnost 
obce + minipivovar ve sklepě 1 

- Kanceláře, knihovna – 1
- Dole: hospoda se sálem, nahoře: byty 1 
- Cukrárna, využití zahrady za objektem, vinárna ze 

sklepení, možnost využití místnosti k ubytování 
návštěv 

- Možnost využívat pro oslavy, svatby, soukromé akce 
- 2

- Sál pro koncerty, zázemí pro ms symfonietu a sbor 
- 2

- Využití zahrady pro relaxaci, odpočinek v souladu 
s přírodou - 1

- Dům s pečovatelskou službou a s možností sídla 
terénní zdravotní sestry co by vyjížděla k lidem v obci 
- 1

- Ve vrchní části objektu – zřízení ubytovacích prostor - 1

Osvětový dům v Řepištích, Mírová č. p. 302
Dále byl dotazník zaměřen na objekt Osvětového domu 

v Řepištích. Opět byla daná možnost vyjádřit se k tomu jak 
využít tento objekt.

Z dotazníku vyplynulo, že:
- 44 občanů se vyjádřilo k tomu, aby obec využila objekt 

k nebytovým účelům pro podnikání v rámci pronájmu, 
tzv. dům služeb

- 72 občanů by chtělo, aby obec využila objekt jako 
víceúčelový dům pro volnočasové aktivity dětí 
a klubovny, spolky

- 27 občanů se vyjádřilo k tomu, aby obec využila objekt 
jako knihovnu a muzeum

- 2 občané by chtěli z tohoto objektu nájemní bytový 
dům

- 22 občanů by chtělo, aby z objektu byl bytový dům se 
startovacími byty a byty pro seniory

- 45 občanů by dalo přednost domu s pečovatelskou 
službou

- K demolici objektu se vyjádřili 2 občané
- K prodeji objektu se nikdo nevyjádřil

Mezi další účely byly uvedeny tyto:
- Základní umělecká škola, poradenské centrum, dům 

dětí a mládeže, koutek pro děti - 1
- Nebytové prostory + volnočasové aktivity 1 
- Cukrárna s letní zahradou 2
- Denní stacionář 3
- Kosmetika, pedikura, manikura, masáže, kadeřník - 1
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Tělocvična se zázemím, Mírová č. p. 555
V dotazníku bylo uvedeno, zda se má realizovat přístavba 

k budově tělocvičny, tzv. sekce „B“ Společenského centra 
Řepiště, obsahující foyer pro sál, zasedací místnost obce, 
ubytování případně knihovnu. K tomuto dotazu se vyjádřilo 
57 občanů, kteří by chtěli přístavbu k tělocvičně, 105 lidí 
nechce přístavbu a 37 občanů se nevyjádřilo k této otázce.

Další dotaz byl zaměřený na to, zda se má realizovat 
přístavba k budově tělocvičny, tzv. sekce „A“ Společenského 
centra Řepiště, obsahující bowling, squash, fitness 
a saunu. Z dotazníku vyplynulo, že 114 občanů by chtělo 
tuto přístavbu k  tělocvičně, 58 občanů tuto přístavbu 
nechce a 27 občanů se nevyjádřilo k dané problematice.

Dále mohli občané uvést jaké možnosti využití, 
případně prostory v tělocvičně postrádají. Mezi ně 
byly uvedeny tyto:

- Fitness, sauna – 4
- Infrasauna - 1 
- Bazén a vířivka 2

- 1 prostor pro obecní úřad – 1 
- Vodní centrum 1
- Parkoviště 2
- Skladové prostory, přístup na balkon, technické zázemí 

pro venkovní plochy 2
- Ping pong, welness centrum 2
- Kroužky – joga, kalanetika, sportovní gymnastika, 

tance-1
- Squash - 1
- malá přístavba tělocvičny – šatny, wc, schodiště na 

balkon - 2
- futsal/sálový fotbal - 1
- masáže, rehabilitační cvičení – 2
- sál, restaurace, bowling – 1
- kopaná – 2
- společenská místnost nebo nekuřácká restaurace po 

sportovních aktivitách 2
- na léto 1 venkovní sprchu na kurtu - 1

Rostislav Kožušník, starosta

Volby do Evropského parlamentu konané na území  
České republiky ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2014

Kraj: Moravskoslezský kraj                Okres: Frýdek-Místek                     Obec: Řepiště

Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané     Platné    
   obálky          hlasyOkrsků celkem  zpr. v %

1 1 100,00 1 439 290 20,15     288               288

Číslo 
strany Název strany Počet 

hlasů v % Číslo 
strany Název strany Počet 

hlasů v %

1 SNK Evropští demokraté 0 0,00

2 Koalice SP a NO! 1 0,34

3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00

4 NE Bruselu-Národní demokracie 0 0,00

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 24 8,33

6 Str. zdr. rozumu - NECHCEME EURO 3 1,04

7 Koalice TOP 09 a STAN 37 12,84

8 Liberálně ekologická strana 1 0,34

9 LEV 21 - Národní socialisté 1 0,34

10 Komunistická str. Čech a Moravy 35 12,15

11 evropani.cz 0 0,00

12 REPUBL. STR. ČECH, MORAVY A SLEZ. 0 0,00

13 Fair play - HNPD 0 0,00

14 Česká str. sociálně demokrat. 87 30,20

16 ANO 2011 35 12,15

17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00

18 Moravané 1 0,34

19 Česká strana regionů 0 0,00

20 Občanská demokratická strana 31 10,76

21 VIZE 2014 1 0,34

22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 7 2,43

23 Strana zelených 6 2,08

24 Strana svobodných občanů 6 2,08

25 Romská demokratická strana 1 0,34

26 Komunistická str. Českosloven. 2 0,69

27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00

28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU! 0 0,00

29 Koalice DSSS a SPE 2 0,69

30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00

31 Republika 0 0,00

32 Česká pirátská strana 6 2,08

33 Česká Suverenita 0 0,00

34 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00

35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00

36 Česká strana národně sociální 0 0,00

37 Občanská konzervativní strana 0 0,00

38 Věci veřejné 0 0,00

39 OBČANÉ 2011 1 0,34
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UPOZORNĚNÍ 
NA NEPOKOSENÉ 

POZEMKY
Obecní úřad Řepiště důrazně vyzývá vlastníky pozemků 

v obci k provedení údržby pozemků a odstranění plevelů. 
Sečení jsou vlastníci povinni zajistit minimálně 2x ročně. 
Stav pozemků bude koncem června zdokumentován 
a s vlastníky neposečených pozemků bude zahájeno řízení 
o přestupku a uložení pokuty až do výše 30.000,- Kč.

Rostislav Kožušník, starosta

UPOZORNĚNÍ 
NA SPLATNOST POPLATKU 

ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
A POPLATKU ZE PSŮ

Připomínáme, že splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů je do 30. 06. 2014. 

NOC KOSTELŮ V ŘEPIŠTÍCH
Mezi více než 1000 kostely a modlitebnami, které 

se v naší republice otevřely široké veřejnosti 23. května 
v  rámci Noci kostelů, se podruhé otevřel i náš kostel 
sv.Michaela archanděla. 

Před samotným programem, který zahájilo vyzvánění 
zvonů, jsme prožili společnou mši svatou, kterou vedl 
p. Jan Wojnar z farnosti Dobratice. Po zahájení nás přivítal 
starosta obce Rostislav Kožušník, následoval varhanní 
koncert v podání varhanního mistra Pavla Tomáše. 
S bohatou historii kostela nás seznámila Adéla Uhrová, 
dále následoval houslový koncert v podání koncertního 

mistra MgA. Pavla Doležala. A jako poslední vystoupil 
Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor.

V průběhu programu si mohli návštěvníci prohlížet 
interiér kostela, vystavené předměty a nahlédnout do míst, 
které nejsou běžně přístupné.

Požehnání přítomným, obci a farnosti udělil p. Jan Wojnar. 
Náš kostel při této akci navštívilo 191 návštěvníků.
Chtěli bychom poděkovat za dar rodině Hořínkové 

a  také všem účinkujícím a vedení obce za pomoc při 
organizaci této Noci kostelů v našem kostele.

Za organizátory Václav Uher

SVATOMICHAELSKÝ PĚVECKÝ SBOR
Letošní jaro poskytlo Svatomichaelským sboristům 

několik příležitostí k veřejným vystoupením. 

První z nich, velmi milé a radostné, bylo zpívání při 
křtu malé Terezce Uhrové, jejíž rodiče jsou zároveň i členy 
našeho pěveckého sboru.

Objekt Hasičské zbrojnice prošel v nedávné době 
výraznou rekonstrukcí. Společenskou místnost využívá 
k různým účelům několik spolků včetně nás. Proto jsme 
ochotně přijali pozvání k jejímu znovuotevření a také jsme 
4. května účinkovali při slavnostní bohoslužbě sloužené 
za hasiče.

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška se může chlubit 
více než 60letou existencí. Ve dnech 9-11. května t.r. 
pořádal Mezinárodní festival pěveckých sborů s mottem: 
„Zpěvem k srdci, srdcem k Vlasti.“ Pořádáním festivalu 
věnují zpěváci vzpomínku na spolupráci s Nusleem 
Eduardem Hakenem, který v Janáčkově kraji našel mnoho 
spřízněných duší. Byl nakloněn amatérským zpěvákům 
a vážil si jejich záslužné činnosti. S bohatým programem 

se na festivalu představilo mnoho pěveckých sborů, taktéž 
i řepišťský Svatomichaelský.

Z posledních jarních vystoupení bylo 23. května Noc 
kostelů. U nás se uskutečnila již druhým rokem. Na 
uměleckou úroveň ji pozvedl řepišťský občan koncertní 
mistr MgA. Pavel Doležal houslovým koncertem a hrou na 
barokní varhany varhanní mistr p. Pavel Tomáš z Lipníku 
n. B. Svatomichaelský sbor vystoupil s 12 skladbami. 
Kromě toho se několik členů sboru ochotně podílelo na 
organizačních přípravách, zajišťovalo občerstvení apod. 
Tentýž den sbor účinkoval ve Vratimově v kostele Církve 
husitské.

O letošním podzimu to bude 5 let, kdy Svatomichaelský 
pěvecký sbor vznikl. Ačkoli procházíme neustálým 
vývojem, zůstáváme i nadále amatéři nadšeni pro zpěv. 
Přáním všech členů je udržet si zájem posluchačů 
a získávat i nadále příznivce o sborový zpěv.

Za Svatomichaelský pěvecký sbor, Lydie Čtveráčková
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AKCE KLUBU SENIORŮ 
NA MĚSÍC ČERVENEC

Opékání párků dne 16. 7. 2014 u restaurace Rakovec.
Těšíme se na Vaši účast.

V pátek 2. 5. se důchodci z Řepišť rozhoupali,
autobus nás do Místku odvezl

s přestupem na Staříč 
nedaleko arboreta vysadil.

Procházkou došli k arboretu Holubových,
vyslechli vyprávění o stromech a květinách,

jejich nárocích na pěstování
a potom nastalo nakupování.

Na zpáteční cestě
jsme do Kulturáku zamířili
a dobrým občerstvením 

se nakrmili.

Výlet se nám vydařil,
dobře všechny naladil.

Na další se těšíme,
co kde pěkně zjistíme.

Zdenka Březinová,
předsedkyně klubu seniorů Řepiště

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY  
Cambridge Young Learners English Tests na naší škole

Dne 20. května proběhly na naší škole anglické 
zkoušky Cambridge Young Learners English Tests. 
Žáci 3. – 5. ročníku, kteří se zúčastnili přípravného 
kurzu, absolvovali jazykové zkoušky na úrovni 
Starters.

Přípravný kurz probíhal na jaře za finanční podpory 
obce. Během 11 lekcí vedených českou lektorkou i rodilým 
mluvčím si žáci zábavnou formou procvičili a zdokonalili se 
ve všech jazykových oblastech. Pozornost byla věnována 
rozvoji mluveného a psaného projevu, porozumění 
čtenému, poslechu, gramatickým jevům a slovní zásobě.

V den zkoušek školu navštívily dvě examinátorky 
autorizovaného centra mezinárodních jazykových zkoušek 
Cambridge English. Po informačním úvodu byly před žáky 
rozpečetěny obálky s testy. Zkouška začínala poslechovou 
částí Listening, následovala část Reading and writing 
a v úplném závěru žáci absolvovali část Speaking, tedy 
krátký rozhovor v angličtině. 

Po ukončení všech částí zkoušky byly testy opět zape-
četěny do připravených obálek a zaslány do Cambridge, 
kde budou v následujících týdnech vyhodnoceny. 

Všem žákům se během zkoušky dařilo, prokázali velkou 
odvahu i výborné znalosti anglického jazyka. Slavnostní 
předávání certifikátů proběhne dne 27. 6. v 7:30 hodin 
v prostorách školy. Na tuto významnou událost srdečně 
zveme všechny rodiče, prarodiče i přátele žáků.

Vzhledem k úspěchu tohoto kurzu i zkoušek bychom 
i v následujícím školním roce rádi žákům tuto příležitost 
složit anglické mezinárodní zkoušky umožnili, tentokrát 
v úrovni začátečníků i pokročilých, tedy Starters i Movers. 

Děkujeme Obecnímu úřadu Řepiště a Jazykové škole 
Cloverleaf za umožnění realizace a podporu v  tomto 
projektu. Všem žákům gratulujeme a přejeme úspěch při 
skládání také zkoušek následujících.

Mgr. Petra Kornášová

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŘEPIŠTĚ
pořádá výstavu obrazů malíře a horolezce Zdeňka 

Kráčmara s názvem TVÁŘE ASIE a HORY NEPÁLU.
Výstava potrvá od 17. června do 12. srpna 2014 a bude 
možné ji zhlédnout v půjčovní době v  úterý od 10:00 - 12:00 
a od 13:00 - 17:00 hod. a pátek od 9:00 - 12:00 a od 
13:00 - 15:30 hod. Jste srdečně zváni.
 
UPOZORNĚNÍ O ZAVŘENÍ KNIHOVNY O LETNÍCH 
PRÁZDNINÁCH

Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna zavřena od 
18. do 29. srpna 2014.

Děkuji za pochopení.
 
CO KNIHOVNA DÁLE NABÍZÍ ?

Novinkou v  knihovně jsou tři  Tematické kufříky 
- Honzíkova cesta s  Helenou Zmatlíkovou, Pravěk 
a Krtečkův kufřík pro předškoláčky a prvňáčky.

A nejen tyto kufříky, ale také společenské hry 
z nakladatelství ALBI, např. Umí prase létat? Osadníci 
z Katanu, Pirátské kostky a dřevěné kuželky - kolíky 
Molkky.

Kufříky a hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři 
knihovny.

V chodbě před knihovnou stále probíhá prodej starých 
vyřazených knih za 2 Kč/ks.

Více informací naleznete na webových stránkách 
knihovny www.knihovna-repiste.cz
 

Za knihovnu Marika Zajíčková
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Soutěživé jaro
Letošní jaro se v naší 4. třídě ZŠ nese v duchu 

soutěží.
Dne 25. dubna žáci naší třídy reprezentovali školu na 

branném závodě škol RSB. V tomto závodě skončili jen 
těsně za medailovými stupni na moc hezkém čtvrtém 
místě.

Kromě různých sportovních turnajů jsme se v dubnu 
zúčastnili soutěže WIN WITH OXFORD, kde si Kateřina 
Gottwaldová a  Teodor Volf poměřili své znalosti 
a dovednosti v anglickém jazyce s žáky jiných základních 

škol. Úspěchem bylo umístění Katky na 9. místě. V květnu 
následovala soutěž KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU 
BRÁNOU, kde naši třídu reprezentovali svými znalostmi 
Anna Cagašová, Jan Králík a  Katka Gottwaldová 
a vybojovali skvělé 2. místo. V rámci soutěže POŽÁRNÍ 
OCHRANA OČIMA DĚTÍ 2014, kterou každoročně pořádá 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se podařilo 
Aničce Cagašové získat 3. místo v rámci republikového 
kola. Blahopřejeme.     

Mgr. Jana Šnajdrová

Kamarádství
Společně si rozumíme,
jedna druhou utěšíme, 
když se slzy objeví.
Mám tě ráda, to se ví.

Pokud přijdou malé hádky, 
mávnou nad tím, kamarádky.
Kamarádství, to je věc!
Já mám tebe, ty mě přec.

Klára Moravcová
2. třída, ZŠ Řepiště

Co to máme v kleci?
Křeččí slečnu, přeci.

Jmenuje se Nelinka.
a je strašně malinká.

V kleci dělá blbosti,
mně je k pláči z radosti.
Říkáme jí SuperNela,
protože je roztomilá!

Gábinka Švaňová
2. třída, ZŠ Řepiště

Máme doma křečka, 
tečka! 

Pejsku mám tě ráda
Pejsek můj milý pejsánek,  
přiběhl až před krámek.   
   
Běhá si jen pro radost,
nemá toho nikdy dost.

Pejsku, mám tě moc ráda,
podrbám ti proto ouška a záda,
že to bude paráda.
Pejsku já tě mám tak ráda,
že ti budu často drbat záda.

Deniska Adamusová
2. třída, ZŠ Řepiště

Sofinka
Sofinka, můj miláček,  
má roztomilý čumáček.  

Někdy je pěkná divoška,
ale je to moje velká kámoška.

Mám ji moc, moc ráda!
Každý by ji chtěl za kamaráda.
Když jí dám její oblíbenou kost, 
udělám jí velikou radost!

Markéta Tisoňová
2. třída, ZŠ Řepiště

POETOVÉ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Žáci navštěvující školní družinu při Základní škole v Řepištích se v květnu 

vrhli na skládání básní. Podnět k této činnosti přišel ze školní družiny v Žabni, 
která vyhlásila 1. ročník literární soutěže Poeta 2014. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích (I. kategorie: 1.-2. třída, II. kategorie: 3.-5. třída). Žáci psali básně 
na společné téma Láska. Každý toto téma pojal jinak a tak se nám sešly čtyři 
velmi originální díla žákyň druhé třídy Denisy Adamusové, Kláry Moravcové, 
Gabriely Švaňové a Markéty Tisoňové. Úsilí dětí ocenila i porota v Žabni. 
Gabriela Švaňová získala třetí místo ve své kategorii za báseň: Máme doma 
křečka, tečka!. Klára Moravcová byla první a navíc se stala i absolutní vítězkou 
díky své krásné básničce Kamarádství. Všem čtyřem básnířkám moc děkujeme 
a vítězkám gratulujeme!

Za ŠD Mgr. Barbora Fialová

Projekt „Mýdlo = hrdina dětí“ 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se zúčastnili 

26. dubna 2014 akce „Rej čarodějnic“ a zakoupili si dětmi 
zhotovená mýdla, vytvořena za účelem podpory dalších 
programů UNICEF. Podařilo se nám vybrat částku 1 805 Kč. 

Finanční obnos jsme obratem v pondělí 28. dubna převedli 
na účet UNICEF. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás 
v této dobročinné akci podpořili.

Mgr. Jana Šnajdrová
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16. 6. 2014 - 22. 6. 2014
10:00 – 17:00 HOD

BUDOVA BÝVALÉ MŠ (tzv. „Kaféčko“)

Výtvarné studio MAGMA v Řepištích Vás srdečně zve na 
dvě spojené výstavy jak velmi povedených dětských prací 
z mateřské a základní školy, tak také velmi propracovaných 
a pečlivě utvořených prací dospělých a mládeže. Uvidíte 
nejen výrobky z keramiky, jako jsou sochy do zahrad či 
doplňky do pergoly nebo interiérů, ale také obrazy z vlny 
(art protis), z voskové batiky, šperky,smalty či nově kresby 
a malby z odpoledních workshopů.

Prohlédnete si pohádkové keramické postavy zhruba 
z 15 nejoblíbenějších pohádek. Projdete Z pohádky do 
pohádky, zasoutěžíte si o nejhezčí pohádku a postavu, je 
pro Vás připravena anketa a tombola. Bude také připravený 
stánek na prodej s dětskými výrobky za symbolickou cenu.

Přijďte se podívat a nenechte si ujít tuto zajímavou 
podívanou.

Srdečně zvou děti, dospělí  
a za vedoucí Ing. Šárka Šodková

VÝSTAVA V ŘEPIŠTÍCH

KURZY KREATIVNÍHO TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ
Každé úterý se už těším na „půl šestou“, kdy začíná 

kurz keramiky, kde se pravidelně setkáváme s dalšími 
děvčaty. Práce s hlínou nám přináší nejen odreagování od 
všedních starostí, ale také nás podporuje k tvořivé činnosti. 
A nejsou to jen kurzy keramiky, ale také další, jako kurz Art 
Protisu, enkaustiky, voskové batiky, fima, kresby a mnoha 
dalších.

Touto cestou bych chtěla za nás, za všechny účastníce 
kurzů, poděkovat Ing. Šárce Šodkové za odborný, 
zajímavý, inspirativní, kreativní a kamarádský přístup 
a rovněž za zajištění kvalitních lektorů. Poděkování patří 
i OÚ Řepiště za umožnění konání těchto kurzů, které jsou 
mnohdy jediné v okolí.

Alena Musálková

PODĚKOVÁNÍ
Je pátek 25. 4. 2014 a v KD v Horních Datyních začíná 

chovatelská výstava trofejí OMS Ostrava, do jehož 
působení spadá i část k. ú. Řepiště. Souběžně probíhá 
i výstava dětských kreseb na téma příroda a myslivost, kde 
bylo vystaveno více než 100 výkresů. Obě výstavy jsou od 
9 hodin otevřené pro žáky ZŠ a doplněny o vědomostní 
a poznávací soutěž, kde z 273 žáků většina prokázala 
velmi dobré znalosti.

Je 13 hodin a nastává obrat. Mladou generaci střídají 
senioři z Klubu důchodců z Řepišť. Dostavili se také 
v hojném počtu a se zájmem si prohlédli výsledky naší 
roční práce. Po prohlídce trofejí se věnovali dalším 
doprovodným programům. Seznámili se s výcvikem 
a lovem pomocí dravců, který předvedli sokolníci z hradu 
Sovinec a s výcvikem a užitím loveckých psů v podání 
našich členů a jejich čtyřnohých pomocníků. Velice kladně 
pak ohodnotili vystoupení tria trubačů na lesnice pod 
vedením p. Garlathyho, kteří nejen troubili myslivecké 
povely a hlaholy, ale doplnili je i zpěvem a výkladem o jejich 
vzniku a účelu.

Dle jejich vyjádření si během návštěvy výstavy vytvořili 
úplně jiný pohled na myslivost než je jim prezentován 
většinou sdělovacích prostředků.

Nám myslivcům z MS Hubert Vratimov už nezbývá 
nic jiného než seniorům a seniorkám z Řepišť srdečně 
poděkovat za hojnou účast a zájem o naši činnost a popřát 
hodně hezkých zážitků na dalších akcích.

Předseda MS Petr Dunat

Projev k 90. výročí založení SDH Řepiště
Vážený pane starosto, zastupitelé, milí hosté, sestry 

a bratři, je mi ctí vás všechny přivítat v prostorách naší 
řepišťské tělocvičny u příležitosti oslav 90 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Řepištích.

Dovolte mi, abych v několika následujících minutách 
pootevřel bránu historie a vydal se proti proudu času 
osvětlit důležité momenty v 90letém trvání našeho sboru. 
Stručně a v kostce jste se s milníky ve vývoji seznámili 
už před chvílí při vystoupení našich nejmladších členů. 
Pokusím se na ně navázat trochu obšírněji.

Na úvod bychom si mohli položit trochu kacířskou 
otázku - Proč slavíme „teprve“ 90. výročí? Vždyť jen 
při letmém pohledu na okolní sbory zjistíme, že ten 
vratimovský byl založen roku 1911, václavovický 1903, 
lískovecký 1897, sedlišťský 1891 a paskovský dokonce 
1877. 

Odpověď nám zčásti dávají staré záznamy, informace 
a vzpomínky. Myšlenka to totiž nebyla čerstvá. Už mnoho 
let před založením sboru probíhaly diskuse o tom, zda 

„založit či nezaložit“. Pádným argumentem proti byla často 
nechuť k novotám a otázka, je-li něco takového vůbec pro 
Řepiště potřebné a nutné. Jiným argumentem pak byla 
řídká zástavba v obci, takže by se v případě požáru oheň 
na další stavení nepřenesl.

ALE STALO SE! A jde-li to tak vůbec říci, pak v  tu 
nejvhodnější dobu. V květnu 1924 totiž probíhalo 
v Řepištích další jednání o založení sboru. Dlužno dodat, 
že bez valného úspěchu. Téhož dne však vypukl požár stájí 
velkostatkáře Františka Metze. Po této události se plané 
diskuse proměnily v konkrétní činy, jež vedly k založení 
sboru, neboť jeho potřebnost již byla dokázána. V neděli 
23. listopadu 1924 se konala ustavující valná hromada 
a náš sbor byl založen s počtem 27 členů.

Tímto byl učiněn první krok v naší historii. Ty další pak 
musely následovat. V pozdějších letech se rozrůstá nejen 
členská základna, ale i výzbroj a výstroj. Z finančních 
výtěžků plesů, zábav, slavností a divadelních představení, 
které pořádal náš sbor, byla zakoupena ruční dvoukolová 
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stříkačka, později i čtyřkolová upravená pro koňskou 
dvojspřež, dále potřebné nářadí, přilbice a pracovní oděvy. 
S tímto vybavením pak začal i výcvik.

S rostoucím majetkem i členskou základnou však 
vzniká potřeba výstavby hasičské zbrojnice. Stavba byla 
zahájena v roce 1933 a dokončena k 10. výročí založení 
sboru v  roce 1934. Od počátku byla plně využívána, 
o čemž svědčí mnohé pozdější přístavby a přestavby, 
poslední z počátku letošního roku.

Během 2. světové války došlo k útlumu činnosti. V roce 
1940 byla sice pořízena přívěsná motorová stříkačka LM 25 
Sigmund, ale toto období bylo poznamenáno zatčením 
a popravou 2 členů sboru – Jana a Františka Musálkových 
– jimž pak byla po válce spolu s dalším popraveným 
rodákem odhalena na hasičské zbrojnici pamětní deska.

Po roce 1945 se začíná sbor rozvíjet dalšími směry. 
V roce 1947 byl zakoupen skříňový automobil Steyer, 
v  r. 1949 bylo ustaveno družstvo žen a o rok později 
i družstvo dorostu. V dalších letech se náš sbor podílel 
především na preventivní činnosti v obci, zásazích při 
požárech, povodních, na brigádách a žňových hlídkách. 
Velká energie byla vkládána do údržby techniky a práce 
s mládeží. Z nové techniky nám byl v roce 1960 přidělen 
zásahový vůz Tatra 805 a 18 let nato sbor pořídil přívěsnou 
stříkačku DS 16.

Sestry a bratři, vážení hosté, v našem historickém 
exkurzu jsme doputovali až k roku 1989. V mnohém byl 
pro náš sbor přelomový. Opět jsme se stali hasiči, pořádali 
valné hromady, oslovovali se sestro a bratře. Do čela 
sboru nastoupili noví členové, o jejichž kvalitách svědčí, 
že jsou na svých místech dosud. O něco později nám 
bylo přiděleno novější zásahové vozidlo Avia 31z HZS FM. 
V dalších letech byla naše činnost aktivní, a to nejen při 
správě majetku a techniky, ale i při práci s mládeží. 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, jedna z důležitých 
činností našeho sboru je práce s mládeží, neboť právě 
mládež se postupem času stává novou krví v starých žilách 
sboru, která jej nejen omlazuje, ale postupně také přebírá 
štafetu v dalším směřování a v další činnosti. Z mladších 

žáků jsou starší, z nichž se vyloupne dorost a postupně 
doroste do kategorie mužů, kteří se dříve či později ujímají 
funkcí ve výboru. Díky kontinuitě vzniká i vztah ke sboru 
a ochota obětovat víc, než se očekává. A bez těchto obětí 
pak sbor dobře fungovat nemůže.

Troufám si tvrdit, že díky aktivitě našich členů zažívá 
náš sbor v roce 90. výročí od svého založení dobré období. 

Mladí hasiči obsazují přední příčky v soutěžích, v loňské 
sezóně získali celkové 3. místo v MSL, družstvo dorostu 
nás loni poprvé v historii sboru reprezentovalo v kraji, 
soutěží se také účastnila 2 družstva mužů. A úspěchy si 
naši soutěžící odnášeli i v letech minulých. 

Díky velké obětavosti a nasazení členů je naše technika 
provozuschopná. A to nemluvím o avii, ale především 
o historické technice - stříkačkách PS 8, DS 16, o Tatře 
805 a letos i o naší „Sigmundce“! 

Náš sbor čítá k dnešnímu dni 77 členů, z toho 32 členů 
do 18 let. Naši členové se podílejí na akcích pro širokou 
veřejnost, jako jsou např. plesy, vystoupení s historickou 
technikou, Hasičská galuska aj.

V roce 2008 dostal nás sbor do užívání kapličku 
sv. Floriána a byl pořízen prapor.

Sestry a bratři, vážení hosté, je třeba říci, že za naší 
činností, která zde zdaleka nezazněla v celé šíři, stojí 
úsilí mnoha lidí, ale také nemalá pomoc finanční. Zde je 
namístě poděkovat všem našim sponzorům a příznivcům 
a především obecnímu úřadu a zastupitelstvu za ochotu, 
pomoc, trpělivost a podporu, protože víme a uvědomujeme 
si, že to není samozřejmost.

Sestry a bratři, vážení hosté, dovolte mi na závěr 
poděkovat všem aktivním členům našeho Sboru dobro-
volných hasičů Řepiště za odvedenou práci ve prospěch 
sboru, obce, občanů. Shodou okolností připadá na dnešní 
den svátek sv. Floriána, patrona hasičů. Kéž nás tedy náš 
patron chrání ode všeho zlého a je nám nápomocen v naší 
činnosti i do budoucna.

Děkuji vám za pozornost.

si Vás dovoluje pozvat na pohárovou soutěž 
hasičských družstev v požárních útocích v kategoriích

mladí hasiči, muži a ženy.

Datum konání:
sobota 21. 6. 2014 

Začátek soutěže mladých hasičů:
8:30 hod

Začátek soutěže mužů a žen:
13:00 hod

Místo konání:
hřiště TJ Řepiště 

Těšíme se na Vaši návštěvu a podporu soutěžních družstev.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ
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SLOUPEK PREVENCE SDH ŘEPIŠTĚ
V rámci preventivně výchovné činnosti mezi dětmi 

na Základní a mateřské škole a v kolektivu MH probíhá 
každoročně soutěž „Požární ochrana očima dětí“. K této 
soutěži předchází návštěva fundovaných hasičů ve školce 
a škole, kde v besedě se dětí dozví o určitých nebezpečích, 
historii hasičů a  jejich činnostech, u kolektivu MH jsou 
využity jejich schůzky. Na základě získaných vědomosti 
se pak některé děti zapojí do této soutěže. 

Soutěž je rozdělena do určitých věkových kategorií. 
Pro MŠ výtvarná práce, pro ZŠ literární a výtvarná práce. 
V letošním roce byla velká účast žáků ZŠ a kolektivu MH. 
Jejich práce byly hodnoceny výborem SDH, vybrané práce 
byly postoupeny do hodnocení v okrese, které proběhlo 
dne 23. dubna. Okresní hodnoticí komise pak vybrala ze 
všech prací vždy tři nejlepší a postoupila je k hodnocení 
v krajském kole, které se uskutečnilo 5. května v Novém 
Jičíně. Odtud pak z každé kategorie tři nejlepší postoupili 
do celorepublikového kola, kde hodnocení vyvrcholilo dne 
22. 5. 2014 v Praze.

A zde jsou výsledky: 
v okrese se této soutěže zúčastnilo celkem 107 dětí, 7 ZŠ, 
3 MŠ, 1 SŠ a 14 kolektivů MH SDH. 

V kraji byla následující účast: 
8 333 dětí, 70 MŠ, 104 ZŠ, 6 SŠ, 6 jiné zájmové kroužky 
a 61 kolektivů MH SDH. Z republikového kola nebyla účast 
dodána. 

Výsledky našich soutěžících v okresním hodnocení 
s postupem do krajského kola:

• v kategorii L1, což je literární práce žáků do 5. třídy, se 
umístila na 3. místě Anička Cagašová, 

• v kategorii výtvarných prací – MŠ 2 na 2. místě 
Markétka Skybíková, ZŠ 2 na 3. místě Anežka Urbišová 
a za kolektiv MH v kategorii ZŠ 3 Jana Polachová. 

Výsledky našich soutěžících v krajském hodnocení:
• v kategorii L1 se umístila na 3. místě Anička Cagašová 

a  postoupila z  tohoto místa do republikového 
hodnocení. Další nepostoupili.

A překvapením je, že Anička se se svou prací 
i v republikovém hodnocení umístila celkově opět na 3. místě.

Je to velký úspěch v dlouhodobé historii této soutěže 
s účasti našich děti jak MŠ a ZŠ, tak i kolektivu MH, 
v  minulých soutěžích jsme dosáhli jen na okresní 
hodnoceni. Děkuji za spolupráci ředitelce Mgr. Martině 
Pollové a učitelkám naši MŠ a ZŠ a vedoucí MH. 

Blahopřeji všem vyhodnoceným a do dalších soutěží 
úspěšnou tvořivost. Slavnostní vyhodnocení a předání 
odměn se uskutečni dne 16. 6. 2014 na Okresním sdružení 
hasičů Frýdek-Místek. 

starosta SDH a vedoucí 
odborné rady prevence OSH 

Jaromír Adamus

V rámci dne obce 21. 6. 2014 se uskuteční soutěž 
v požárním útoku družstev mladých hasičů v  rámci 
Moravskoslezské ligy v dopoledních hodinách, odpoledne 
pak pohárová soutěž muži, ženy o pohár starosty SDH. 
Soutěže se uskuteční na hřišti TJ. V podvečer pak ukázky 
výcviku s historickou technikou u tělocvičny. Pohoštění 
zajištěno. 

Na všechny tyto akce zveme širokou veřejnost. Přijďte 
podpořit naši činnost.  

Výbor SDH

POZVÁNÍ

RENOVACE POŽÁRNÍ STŘÍKAČKY SIGMUND LM 25
V roce 2013 se našemu sboru podařilo získat finanční 

podporu z Nadace OKD, programu pro budoucnost. Díky 
této podpoře bylo možné začít s již delší dobu plánovanou 
renovací požární stříkačky Sigmund LM 25.

Nyní bych na tomto místě podal několik základních 
informací o stříkačce a její historii.

Stříkačka Sigmund LM 25 vlastněná SDH Řepiště byla 
vyrobena firmou Sigmund v Lutíně v roce 1940. Jedná 
se o dvoukolovou přívěsnou motorovou stříkačku řady 
LM poháněnou dvouválcovým dvoutaktním zážehovým 
motorem, vyráběným firmou Zbrojovka Brno, o výkonu 
25 HP (odtud číslo 25 v označení typu). Čerpadlo je 
výrobek firmy Sigmund, jedná se o odstředivé 4stupňové 
čerpadlo o jmenovitém výkonu 800-1200 l min-1 . Součástí 
čerpadla je rozvaděč osazený dvěma vřetenovými ventily 
a spojkami DIN B 75. Pro kontrolu chodu agregátu je 
čerpadlo vybaveno kontrolním manometrem na výstupu 
a manovakuometrem na sací straně. Nasátí vody do 
čerpadla je zajišťováno pístovou vývěvou.

Stroj byl zakoupen Sborem dobrovolných hasičů 
v Řepištích od firmy Sigmund v roce 1940. Poté sloužil 
v  podmínkách sboru, později spolu s  dopravním 
automobilem Steyer 640, zhruba do roku 1960, kdy byla 
technika sboru modernizována kompletně vybaveným 

požárním automobilem TATRA 805 včetně přenosné 
motorové stříkačky PS 8. Zřejmě v  téže době došlo 
u stříkačky Sigmund LM 25 k poruše zapalování, která ji 
vyřadila z provozu na dalších bezmála 55 let. Poté již jako 
nefunkční sloužil stroj po drobných úpravách jako lafeta 
při pohřbech členů sboru. V době, kdy bylo upuštěno od 
pohřbů „z domu“, byla stříkačka uložena v obecní garáži, 
kde přečkala až do doby, kdy bylo započato s renovací.

Vlastní renovace započala v roce 2013, jakmile byly 
shromážděny dostatečné finanční prostředky. Vzhledem 
ke stavu stroje jej bylo nutné kompletně rozebrat. Podvozek 
a veškeré díly kapotáže byly opatřeny novým lakem včetně 
obnovy nápisů a okrasných linek. Povrchové úpravy 
a oprava motoru byly zadány specializovaným firmám, 
ostatní práce byly prováděny svépomocí členy sboru. Na 
renovaci stříkačky bylo odpracováno celkem 400 hodin. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na celé 
akci podíleli, Nadaci OKD za poskytnutí finanční podpory 
a zejména však členům sboru, jež věnovali množství 
svého volného času, nad rámec běžné činnosti sboru, 
aby realizace celého projektu byla úspěšně dokončena.

Ing. Tomáš Černý, jednatel SDH Řepiště
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Činnost mladých hasičů a dorostu SDH Řepiště
S jarem jsme opět zahájili přípravu na ligové soutěže 

v požárních útocích a ostatních disciplín.
Každý víkend se účastníme se starším i mladším 

družstvem soutěží MSL MH. V této době máme již za 
sebou 8 pohárových soutěží, ze kterých pro mladší 
družstvo byla nejúspěšnější soutěž v Michálkovicích, kde 
vyhráli 2. místo. 

A pro starší družstvo byla úspěšná soutěž v Trojano-
vicích, kde získali 3. místo a na Lučině a v Mořkově, kde 
vyhráli 2. místa.

V sobotu 24. 5. 2014 proběhlo závěrečné kolo hry 
PLAMEN 2013 / 2014, které se letos konalo v Nošovicích.

Soutěžili jsme v posledních dvou disciplínách – požární 
útok s vodou a požární útok CTIF. Hra Plamen je soutěž 
celoroční, takže se do celkového umístění započítávají 
výsledky i z podzimního kola – ZPV a ze zimní soutěže 
v uzlové a hadicové štafetě a jarního kola ve štafetách. 
Mladší družstvo si po celou dobu udržovalo třetí pozici. 
I když jsme v disciplíně požárního útoku CTIF byli na 1. místě na obhájení třetího místa to nestačilo, protože v požárním 
útoku s vodou se nám nezadařilo, a tak jsme se v celkovém vyhodnocení těchto soutěží umístili na 4. místě v mladší 
kategorii z 18 družstev v okrese a družstvo starších žáků z 32 družstev v okrese na 5.místě.

Mladým hasičům děkujeme za jejich úspěchy, kterých dosahují a přejeme hodně štěstí do další činnosti a také 
děkujeme rodičům za podporu hlavně při dopravě na soutěže.

A jak si vedou naši dorostenci , kteří letos soutěžili za SDH Řepiště ve složení Adam Junga, Alexandr Michenka, 
Josef Kukučka, Tomáš Staniševský, Rostislav Vašíček, Jan Kusák, Jakub Lyčka a Jan Matějka, pod vedením Jaromíra 
Adamuse ml. a Jana Kukučky.

V okresním kole hry Plamen v dorostu získali jasné prvenství, a proto stejně jako loni budou reprezentovat okres 
Frýdek Místek v krajském kole.

Za vedoucí mladých hasičů
Pavla Polachová

Od 15. června až do 15. září jsme pro Vás, sportovce, 
připravili SNÍŽENÍ CEN pronájmu tělocvičny.

(S výjimkou uzavření tělocvičny v době od 21. 7. 2014 do 3. 8. 2014)

VELKÁ TĚLOCVIČNA: z 280,-Kč na 220,- Kč / 1 hod.

BADMINTON: ze 160,-Kč na 120,- Kč / 1 hod. / kurt
Badminton Vám nabízí aktivně a příjemně strávit volný čas.

K dispozici máme 3 kurty.

STOLNÍ TENIS: 60,-Kč / hod.

Neváhejte a přijďte si k nám zahrát. Využijte volné kapacity. Jsme tu pro Vás do večerních hodin.

Objednávky a informace na tel. č. 558 640 931, mob.: 605 959 600 
V provozní době: Po - Pá 15:00 - 22:00, So - Ne 08:00 - 20:00, Svátky 08:00 - 20:00 hod.

Těšíme se na Vás, správci Tělocvičny Řepiště Pavla Polachová a Eduard Oslejšek

Mírová 555, Řepiště 739 31, t. č. 558 640 931, 605 959 600, e-mail: telocvicna.repiste@seznam.cz

Letní provoz Tělocvičny Řepiště
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Provoz hřiště s umělým povrchem

TJ Řepiště

Po – Pá od 8.00 - 15.00 hod.

klíče se vyzvedávají na obecním úřadě

v této době nelze využít šaten a WC v tělocvičně.

Po – Pá od 15:00 - 22:00 hod. 

klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

So – Ne, svátky od 8.00 - 20.00 hod.

klíče se vyzvedávají u správce v recepci tělocvičny

od 21. 7. 2014 do 3. 8. 2014

kurty v provozu bez využití šaten a WC v tělocvičně

Rezervace se provádějí předem 

na tel. čísle: 605 959 600

Vítání občánků
V neděli 30. března 2014 jsme, opět po 5 měsících, měli 

tu čest přivítat další nové občánky naší obce. V zasedací 
místnosti osvětového jsme slavnostně přivítali Barboru 
Růčkovou, Jakuba Kusáka, Kláru Čechákovou, Magdalénu 
Mynarzovou a Filipa Zárubu. Součástí slavnostního 
odpoledne byl malý kulturní program, ve kterém vystoupily 
děti z MŠ pod vedením p. učitelky Jany Nožičkové. Jako 
již tradičně zachytil tyto slavnostní okamžiky p. Macura se 
svojí kamerou a paní Soňa Suchancová s fotoaparátem. 
Po slavnostním podpisu rodičů do pamětní knihy obce 
obdržely děti pamětní list a dárky vytvořené Lucií Volnou. 
Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené 
odpoledne a věříme, že zase brzy budeme moci přivítat 
další nové občánky.   

 Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Čtyřhry:
Kategorie začátečníků
1. místo   Šimon Košťál a Dominik Kohut (Václavovice)
2. místo   David Cielecký a Michal Klímek (Václavovice,  
   Řepiště)
3. místo    Tereza Lesňáková a Lucie Burečková (Václavovice)

Kategorie mladších
1. místo   Daniel Pětroš a Richard Gemrot (Řepiště)
2. místo   Jan Králík a Teo Volf (Řepiště)
3. místo   Jakub Batfalský a Michal Křižák (Vratimov)

Kategorie starších
1. místo   Adam Lipina a Adrian Velčovský (Vratimov)
2. místo   David Arlet a Vojtěch Renz (Ostrava)
3. místo   Jan Slobodník a Martin Slobodník (Řepiště,  
   Ostrava)

V neděli 25. května 2014 
jsme se letos již podruhé 
setkali ve  sportovní hale 
v Řepištích při příležitosti 
konání badmintonového 
turnaje pro děti.

Celkem 59 účastníků 
bo jova lo  ve  č t y řhrách 
o prvenství ve třech kate-
goriích. Poprvé jsme turnaj vyzkoušeli jako celodenní akci, 
aby si děti opravdu dobře zahrály. Kategorie začátečníků 
a starších hrála v dopoledních hodinách a mladší od 12:30 
do 16 hodin. Fanoušci z řad rodičů, prarodičů a kamarádů 
nadšeně povzbuzovali, podávali občerstvení a radili, jak na 
soupeře. A to se vyplatilo a my jsme mohli ty nejlepší ocenit 
medailí, sportovním vybavením firmy Yonex a sladkými 
odměnami.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem hráčům za 
perfektní výkony, za dodržení pravidel hry fair play. Viděli 
jsme velmi dobré výkony starších žáků a  jsme na ně 
jako trenéři velmi hrdi. Děkuji všem rozhodčím – Renči 
Míčkové, Lence Velčovské, Radkovi Šodkovi, Peťovi 
Nademlejnskému, Pavlovi Slobodníkovi, Ríšovi Klímkovi 
a Sandře Velčovské za spravedlivé soudcování. Děkujeme 
Obci Řepiště a  firmě Ferrmon za finanční podporu 
badmintonového turnaje pro děti a mládež. Těšíme se na 
další připravovaný turnaj s překvapením na podzim.

Za badmintonový tým Marcela Grácová

VÝSLEDKY BADMINTONOVÉHO 
TURNAJE DĚTÍ 

ZE DNE 25. 5. 2014 V ŘEPIŠTÍCH
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
POBOČKA ŘEPIŠTĚ

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 101 dětí 
zájmové útvary v pobočce v Řepištích. Kroužky probíhaly 
v  prostorách základní školy a  tělocvičny. Chceme 
touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili 
bezproblémový provoz. Jejich zásluhou totiž měly 
řepišťské děti možnost navštěvovat kroužky z různých 
oblastí: ANGLIČTINA, MAŽORETKY, TAEKWON-DO, 
SPORTOVKY, BADMINTON, LATINSKO-AMERICKÉ 
TANCE.

Na příští školní rok připravujeme opět zajímavou 
nabídku kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci 
září na webových stránkách Domu dětí a mládeže 
Vratimov. 

A co nabízíme?
• angličtina 1. třída – příprava na výuku cizího jazyka 
• angličtina 2. třída – příprava na výuku cizího jazyka
• mažoretky ŽÍŽALKY 
• sportovky – pro děti 1. – 3. třída, které rády sportují 

a vše je zajímá.
• badminton – pravidla hry, technika, turnaje

• mini zumba – pro děti od 6-ti let
• badatel – děti, které mají přírodu, rádi poznávají, 

zkoumají a chtějí si sami vyzkoušet některé její 
zákonitosti

• taekwon-do - dynamické, moderní, efektivní a oblíbené 
korejské umění sebeobrany a bojového sportu

Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci 
nám můžete právě vy! Uvítáme všechny, kdo mají zájem 
a chuť pracovat cíleně s dětmi, i v dalších oblastech, které 
nejsou v nabídce uvedeny. 

KONTAKT PRO VÁS:
Renáta Míčková
tel.: 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz 

Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin. 

Renáta Míčková
pedagog volného času

DDM Vratimov 

FOLKLORNÍ VYSTOUPENÍ
V rámci folklorních slavností, jež proběhnou ve dnech 17. - 23. 6. 2014 ve Frýdku-Místku Vás srdečně zveme na 

vystoupení indického souboru NRUTYESHWAR z Mumbaie a posezení u ostravské cimbálové muziky Fogáš a muziky 
VRZUŠKA Základní umělecké školy Vratimov.

Tato kulturní akce pro-
běhne v pátek 20. 6. 2014 
v e   v e n k o v n í m  a r e á l u 
u  tělocvičny v  Řepištích 
od 17  hod in .  V   p ř ípadě 
nepříznivého počasí ve vnitř-
ních prostorách tělocvičny.

Máme pro Vás připraveno 
občerstvení, vstupné dobro-
volné.

Těšíme se na Vás.

Sportovní a kulturní 
komise obce Řepiště
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Jubilanti

Vladimír Adamus

Libuše Kuchařová

Miroslav Mucha

Drahomíra Hrabcová

Rudolf Klasa

Josef Křístek

Věra Musálková

Eduard Oslejšek

Libor Uher

Petr Janeček

Jiří Kaloč

Helena Kudelová

Bohuslav Nožička

Helena Děcká

Alois Sedlařík

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

Červenec

Srpen

Narodili se:
Březen – Václav Procházka, Alexandra Svobodová

Duben – Adam Pavlorek , Kryštof Kuboš

Květen – Vojtěch Kramosil, Tobiáš Janecký

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Bohumil Přívětivý

Ladislav Vengřin

Ludvík Micherdzinski

Marie Krasulová

Libuše Moravcová

Miroslav Čtveráček

Jiřina Bielčíková

Anna Michenková

Jan Martiňák

Vilemína Baláčová

Bohuslav Janota

Václav Supík

Ludmila Šnajdrová

Ludmila Venclíková

Božena Adamusová

Bohuslav Nožička

Renata Čížová 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Český červený kříž uděluje bronzovou medaili 

prof. MUDr. J. Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 
10 bezpříspěvkových odběrů.

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často 
i záchranu života je projevem jejich humanitního vztahu 
ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli 
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. 

S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými 
bronzovou medailí prof. MUDr. J. Janského je paní Alena 
Kašparová, Řepiště, Bří. Musálků 451.

OBECNÍ SLAVNOSTI 
V SEDLIŠTÍCH   13.6.‐15.6. 2014 

 

PÁTEK      13.6.     BEZRUČOVA VYHLÍDKA                  
19.00 hod    ****  TANEČNÍ VEČER ‐‐‐ The Visitors ‐ ABBA Revival 
 

SOBOTA   14.6.    SPORTOVNÍ AREÁL SEDLIŠTĚ   
 

 9.00 hod.    VIII. ROČNÍK POCHODU SEDLIŠŤSKÁ POHORKA   
                                     start hřiště TJ Sokol Sedliště  
 

  10.00 – 16.00    MYSLIVECKÁ CHATA  **** 
zvěřinové speciality , myslivecká střelnice 

 

****  FOTBALOVÉ  UTKÁNÍ  **** 
 

  Od     15.00       SEDLIŠTĚ  „B“    X     VENDRYNĚ „B“  
ZÁPAS OKRESNÍ SOUTĚŽE   FRÝDEK‐MÍSTEK 

 

VYSTOUPENÍ MAŽORETEK  Zik‐Zak Vratimov 
 

17.00      STARÁ GARDA    X    STARÁ GARDA VP             
                              SEDLIŠTĚ                    FRÝDEK‐MÍSTEK 
 
 

PRO DĚTI  od 17.00 hodin 
 

*** PŘEDSTAVENÍ KLAUNŮ NA VOLNÉ NOZE 
 

***  MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ **** 
 

*** SKÁKACÍ HRAD *** 
 

Od 19.00 hodin  
 

HRAJE   „PROXIMA ORCHESTRA“  K POSLECHU I TANCI  
 

NEDĚLE   15.6.   *****   TRADIČNÍ POUŤ   ****** 
                  KOLOTOČE,  ATRAKCE  

 

              8.00                  ** MŠE SVATÁ ** kostel Všech svatých v Sedlištích 
              10.30                 ** MŠE SVATÁ ** 
              11.00 – 16.00   ** MYSLIVECKÁ CHATA *** 
                                         ** zvěřinové speciality, myslivecká střelnice        
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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

Dřevěné, hranaté  
brikety RUF, bukové

za mimosezónní cenu 46,- Kč / 10 kg

Více informací:
BT - MARKET s. r. o.

Selská 468, 739 31 Řepiště, tel.: 605 119 538 
e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Nabízíme k zapůjčení 
PÁRTY STANY

o rozměrech 6 m x 12 m, vhodné na  
rodinné oslavy, sportovní a kulturní akce 

  Více informací:
  BT - MARKET s. r. o.
  Selská 468, 739 31 Řepiště
  tel.: 605 119 538 
  e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Zahradnictví Řepiště
Nabízí velký výběr květin, bylinek, skalniček,  

trvalek vysokých i nízkých, sukulentů, jehličnanů  
a jiných rostlin na adrese:

Marta Baráková
ul. Slezská 95, Řepiště

Tel.: 737 519 709
A zároveň informujeme zákazníky, že od 1. 6. 2014  

z důvodu zásobování zahradnictví budou pondělky ZAVŘENÉ.
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PLOTY, PLETIVA, 
GARÁŽOVÁ VRATA, 

THUJE NA ŽIVÉ PLOTY  
Garážová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové 
ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní 
barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Ploty - pletivo 
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná 
nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 
průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze 
svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 
levné pletivové branky a brány, nebo 

i ozdobné kované. 

Thuje na živý plot od 10 Kč/kus.
Černá mulčovací netkaná textilie, stínicí tkanina 35-90%.

Potřeby pro chov drůbeže – líhně, napáječky, krmítka, 
klece, krmivo pro křepelky. www.prodrubez.cz

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00

Otevírací doba: Po – Pá, 8:00 - 15:00. 
Tel.: 722 550 000. Doprava po celé ČR.

Café bar – Dagmar Hrušková
Mírová 302, Řepiště

PŘIJĎTE OCHUTNAT
VÝBORNOU TOČENOU ZMRZLINU

Otevírací doba denně  
kromě pondělí a úterý od 15.30 hodin.

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, Grafická úprava, sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter
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