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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 12.12.2018 ve společenském sále Společenského domu
s restaurací U Máně v Řepištích na ul. Mírová 49
19. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje ověřovateli zápisu pana Davida Hrbáčka a pana Romana Tomicu
a zapisovatelem paní Michaelu Kusákovou.
20. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 2. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Volba členů finančního a kontrolního výboru,
4. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 30.11.2018,
informace z dílčího přezkumu hospodaření,
5. Informace o stavu přípravy a realizace projektů
obce,
6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2017/2018,
7. Dopravní obslužnost obce v r. 2019,
8. Plán sportovních, společenských a kulturních
akcí na rok 2019,
9. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
10. Rozpočtové opatření č. 4/2018 a č. 5/2018,
11. Rozpočtové provizorium na rok 2019 a příprava
rozpočtu na rok 2019,
12. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
13. Různé,
14. Závěr.
21. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.9.2018.
22. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce ze dne 29.10.2018.
23. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy finančního
výboru: paní Hana Slívová, pan Tomáš Břenek, pan
Miroslav Lyčka a pan Tomáš Staníček.
24. Zastupitelstvo obce Řepiště volí členy kontrolního
výboru: paní Linda Šustová, pan Rostislav Mojžíšek,
pan Josef Kukučka a pan Martin Dedek.
25. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 119 zákona o obcích pověřuje finanční výbor projednávat
a vyjadřovat se k následujícím záležitostem:
- rozpočet obce,
- rozpočtová opatření obce,
- střednědobý výhled rozpočtu obce,
- závěrečný účet obce,
- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce,
- účetní závěrka obce a jí zřízených organizací
- prodej nemovitého majetku,
- odpisy pohledávek,
- žádosti o dotace z rozpočtu obce a věcné a finanční dary nad 20.000,- Kč,
- uložení volných finančních prostředků a jejich správa.

26. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2018:
Příjmy celkem

36.708.983,95 Kč (74,80%),
Výdaje celkem

46.538.376,74 Kč (63,31%),
Saldo (rozpočtový schodek)
9.829.392,79 Kč.
27. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2018 ze
dne 11.10.2018.
28. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, z Programu obnovy a rozvoje venkova v r. 2019, na projekt
„Obnova místní komunikace č. 7b, ul. Zemědělská v obci
Řepiště“ a pověřuje starostu podat žádost a v případě
schválení dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
29. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje koupi pozemku
parc. č. 1262/1 ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 277 m² k.ú. a obec Řepiště, včetně všech
součástí a příslušenství, od prodávajících pana …
a paní … (SJM), oba bytem …, za sjednanou kupní
cenu 19.390,- Kč a úhradu nákladů spojených s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, na
základě kupní smlouvy o koupi nemovité věci, a to
po odstranění překážky bránící koupi – zástavního
práva; pozemky jsou kupovány v obecném zájmu jako
pozemky pod stávající místní komunikací ul. Na Olejní.
30. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu realizace projektu „Kanalizace a ČOV
Řepiště, 1.etapa“.
31. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o projektu „Kanalizace a ČOV Řepiště, 6.etapa“
a schvaluje realizaci dalších kroků nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přípravy
a zahájení výběrových řízení na zhotovitele a další
činnosti nutné pro realizaci stavby.
32. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pořízení studie
řešení odpadních vod v obci Řepiště včetně studie
řešení dešťových vod v obci.
33. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D9/2014 se spolkem TJ Řepiště, z.s.,
na investiční akce ve výši 150.000,- Kč, kterým se prodlužuje použití poskytnuté dotace nově do 31.12.2020.
34. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, z Programu obnovy a rozvoje venkova v r. 2019, na projekt
„Veřejné hřiště Rakovec“ a pověřuje starostu podat
žádost a v případě schválení dotace dotaci přijmout
a projekt realizovat.
35. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o stavu přípravy projektu „Komunitní dům Řepiště –
byty v integraci se zařízením občanského vybavení“
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a o podané žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt Komunitní dům Řepiště, 9 sociálních bytů, požadovaná dotace 11,8 mil. Kč a pověřuje
starostu činit další kroky pro přípravu realizace stavby.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podané žádosti do programu Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Řepiště v dotačním programu EFEKT
2019“, celkové náklady cca 3 mil. Kč, požadovaná
dotace 1,27 mil. Kč a pověřuje v případě schválení
dotace dotaci přijmout a projekt realizovat.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podání žádosti o poukázku WiFi4EU ve
výši 15.000 EUR pro bezplatné veřejné Wi-Fi služby
a pověřuje starostu v případě schválení dotace dotaci
přijmout a projekt realizovat.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
o stavu přípravy a realizace dalších projektů obce.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti území obce Řepiště městskou hromadnou
dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s.
se Statutárním městem Ostrava, na dobu určitou od
1.1.2019 do 31.12.2024, včetně rozsahu spojů dopravní
obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro linku MHD
č. 915081 na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 a úhradu prokazatelné ztráty za r. 2019 ve výši předběžného
odborného odhadu v částce 787.786,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace
ke způsobu zajištění dopravní obslužnosti obce od
9.6.2019 na dobu 10 let prostřednictvím Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdecko-Místecko
mezi obcí Řepiště a Moravskoslezským krajem, jejímž
účelem je závazek obce poskytovat kraji příspěvek
na zajištění dopravní obslužnosti v částce 70.270,- Kč
ročně po dobu tří let a následně pak maximálně 8,5%
z celkové kompenzace hrazené krajem a závazek kraje
zajistit dopravní obslužnost v dané oblasti, smlouva je
na dobu určitou, a to na 10 let.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou
– oblast Frýdecko-Místecko na přechodné období
od 1.1.2019 do 8.6.2019 s Moravskoslezským krajem,
finanční příspěvek obce je ve výši 30.611,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh
plánu sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2019 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na
rok 2019.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region
Slezská brána na léta 2019-2022.

46. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
47. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 3
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 1.7.2016, kterým se mění sjednaná
doba zápůjčky 100.000,- Kč, nově do 30.6.2019.
48. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 2
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 21.12.2016, kterým se mění sjednaná doba zápůjčky 100.000,- Kč, nově do 30.6.2019.
49. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
50. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 4/2018 dle přílohy – přeúčtování
na oddílu paragrafu 3613 Nebytové prostory mezi investičními výdaji mínus 480.000,- Kč a neinvestičními
výdaji plus 480.000,- Kč dle usnesení zastupitelstva
obce č. 23/950 ze dne 19.9.2018 (výdaje Společenský
dům s restaurací U Máně).
51. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové
opatření číslo 5/2018 dle přílohy: zvýšení příjmů
rozpočtu o 173.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu
o 173.000,- Kč, čerpání úvěru ve výši 2.181.000,- Kč,
které upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem 
49.248.000,- Kč,
Výdaje celkem
73.676.000,- Kč,
Rozpočtový schodek
-24.428.000,- Kč,
Financování
24.428.000,- Kč.
Rozpočtový schodek ve výši 24.428.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
52. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně
s účetní obce provést nejpozději k 31. 12. 2018 případně
nezbytně nutné rozpočtové opatření na straně příjmů
a výdajů s tím, že rozpočtový schodek příjmů a výdajů
v rámci rozpočtového opatření může být maximálně
1.000.000,- Kč. Ke krytí případného rozpočtového
schodku se použijí prostředky z minulých let. Na nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva bude toto
rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
53. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2019 dle přílohy.
54. Zastupitelstvo obce Řepiště posunuje termín zpracování návrhu úkolů pro oba místostarosty ke schválení
na únorové zasedání zastupitelstva obce.
55. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zřízení
a složení sportovní a kulturní komise rady obce.
56. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu
č.202/600/2018 k zajištění oprav a údržby veřejného
osvětlení obce Řepiště pro rok 2019 se společností
TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910,
Frýdek – Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.
57. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu o poskytování sociálních služeb s neziskovou organizací
Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská
465, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 70632596, na terénní sociální služby – osobní asistenci podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, pro občany obce Řepiště, od
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1.1.2019 na dobu neurčitou, za sjednaných podmínek
dle smlouvy.
58. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Příkazní smlouvu o obstarání správy domovního a bytového fondu
a výkonu dalších povinností na správu, provoz, údržbu
a opravy obecních bytových domů č.p. 289, 290 a 291
na ul. Vinohradské v Řepištích s příkazníkem Ivo Svobodou – realitní agentura REBIO, Frýdek-Místek, na
dobu neurčitou za sjednaných podmínek dle smlouvy.

59. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový
počet zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2019
na 17 při úvazku 17, z toho jsou 2 místa pro provoz
pěstitelské pálenice a 2 místa jsou pro veřejně prospěšné práce.
60. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín
konání 3. zasedání zastupitelstva dne 27.2.2019
v 17.00 hod. ve společenském sále Společenského
domu s restaurací U Máně v Řepištích.

Obec Řepiště děkuje všem sponzorům našeho plesu
Hlavní sponzor plesu:

AUTOSERVIS ZIKA, Frýdek – Místek
Další sponzoři:
UNICAR, spol. s r.o.

Santini Cosmetic

Kadeřnictví Marcela Foldýnová,
Řepiště

Radek Sojka – Bioclean

Ing. Lucie Matušková
Pan Michal Jodlovský
Společenský dům s restaurací
U Máně

CZECH Kimchi

NOVSIL.CZ – Milan a Petr Novákovi

SDHO Řepiště

Pan Rostislav Mojžíšek

Ing. Miroslava Najman

SOLODOOR Ostrava
– Hana Kožušníková

Poplatek za směsný komunální odpad pro rok 2019
Poplatek je možno zaplatit osobně na obecním úřadě
nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č.ú.
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci
plátce napište číslo popisné domu a rok 2019 do 30. června 2019.
Poplatek za směsný komunální odpad
Objem
Tarif Počet obsluh
nádoby l
80 P101 1 x za 14 dní
80 P111 1 x týdně
80 P191 1 x měsíčně
120 P201 1 x za 14 dní
120 P207 1 x za 14 dní v zimě *
120 P211 1 x týdně

1 x týdně v zimě *,
2 380
1 x 14 dní v létě
120 P271 1 x týdně v zimě *
1 860
120 P291 1 x měsíčně
1 030
1100 K101 1 x za 14 dní
6 130
1100 K111 1 x týdně
11 170
* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců
120

Cena v Kč
za rok
1 400
2 350
800
1 700
1 050
2 870

P261

Poplatek za biologický rozložitelný odpad
Objem
Cena v Kč
Tarif Počet obsluh
nádoby l
za rok
120
G201 1 x za 14 dní
850
240
G301 1 x za 14 dní
1 010
svoz v období od 1.4. do 30.11., tj. 8 měsíců
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SVOZ BIO POPELNIC
Svoz BIO odpadu pro obec Řepiště bude probíhat od pátku
5.4.2019 a bude pokračovat každý sudý pátek do konce listopadu 2019.

a ovoce před tepelnou úpravou, zbytky zahradních
a pokojových rostlin, zemina z květináčů, skořápky
z ořechů, dřevěné piliny, odpad z řezu stromů a keřů
(nadrcený či nastříhaný).
Do BIO popelnic nepatří:
Kuchyňský odpad živočišného původu (tuky, zbytky
masa, kosti, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné odpady (plasty, sklo, kamení…).

Do BIO popelnic patří:
Tráva, listí, spadané ovoce, zelené
natě, slupky a zbytky ze zeleniny

Poplatek za psa 2019
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2019 v termínu do
30. června 2019. Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2010 a Dodatku
č. 2/2011.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Za prvního psa
100,- Kč

b) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
500,- Kč
c) Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
300,- Kč

Pravidelný svoz velkoobjemových a nebezpečných
odpadů 2019
Oznamujeme občanům, že pravidelný sběr a svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v roce 2019 proběhne v termínech:
jaro – v pátek 26. dubna 2019 od 15.00 – 19.00 hod.
podzim – v pátek 13. září 2019 od 15.00 – 19.00 hod.
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 a stavební odpady (okna, suť, lepenka, střešní krytiny) nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi
naložit v souladu s platnou legislativou. Upozorňujeme občany, že elektrozařízení a lednice musí být odevzdány
v kompletním stavu, tj. vč. šňůr, obrazovek, výparníků, kompresorů apod.

Statistika evidence obyvatel
za rok 2018

Keramika
únor – červen 2019

Počet obyvatel k 1.1.2019
1864 obyvatel

(1846 občanů + 18 cizinců)
Úmrtí 14 občanů
– 5 žen, 9 mužů
Narodilo se 18 dětí
– 7 dívek, 11 chlapců

Z důvodu dlouhodobé nemocenské a technické
závadě na vytápění budovy, jsou kurzy keramiky
během druhého pololetí školního roku, do odvolání
ZRUŠENY.
Žádáme proto rodiče dětí i dospělé účastníky
kurzů, aby NEPLATILI kurzy keramiky na toto období.
Přeplatky vzniklé za zrušené hodiny během měsíce ledna, budou vráceny zpět.

Stěhování:
– přihlášeno 71 občanů
(19 žen, 19 mužů, 19 chlapců, 14 dívek, z toho
18 narození)
– odhlášeno 65 občanů
(29 žen, 20 mužů, 12 chlapců, 4 dívky, z toho
14 úmrtí)
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
3. - poslední výzva
Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 2
– Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, vypsalo
3. výzvu pro kraje na kotlíkové dotace. Specifickým cílem
tohoto programu je snížení emisí z lokálního vytápění
domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
za nové nízkoemisní zdroje. Jedná se o poslední výzvu,
tedy poslední šanci získat dotaci na nový zdroj vytápění.
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy (dotačního programu) pro občany (fyzické osoby, které jsou vlastníky/
spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje) je duben 2019 s příjmem žádostí od května
2019.
Žádosti o poskytnutí dotace se budou podávat elektronicky a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková
dotace“, dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz, až po
vyhlášení 3. výzvy kotlíkových dotací, tedy nejdříve
od dubna 2019. Žádostem bude přiřazeno jedinečné
registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci. Povinností každého žadatele je tuto žádost s relevantními přílohami doručit na adresu Krajského úřadu

Moravskoslezského kraje do 10 pracovních dnů od zaregistrování žádosti v elektronické aplikaci.
Obec Řepiště schválila podpořit výměnu kotlů pro
domy v Řepištích částkou 7.500,- Kč na jednu výměnu
kotle tak, jak v minulém období.
Příjem žádostí bude spuštěn v květnu 2019 (přesný
termín není znám). Od okamžiku spuštění příjmu žádostí,
bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat.
Podrobnější informace naleznete v dotačním programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
který bude dostupný po vyhlášení výzvy na adrese
http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: kotlíková
linka 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz, popřípadě se
mohou dostavit na osobní konzultaci do kotlíkové kanceláře, která se nachází v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Obec má zájem realizovat metodickou a technickou
pomoc žadatelům – zodpovědná osoba – Libuše Žídková,
e-mail: zidkova@repiste.eu , tel. 736 258 124.
Rostislav Kožušník, starosta

Revitalizace dřevěného kostela
sv. Michaela Archanděla v Řepištích
V březnu 2019
budou zahájeny stavební práce na projektu „Revitalizace
dřevěného kostela
sv. Michaela Archanděla v Řepištích“. Projekt řeší stavební obnovu památky (výměnu nebo sanaci dřevěného
opláštění, dřevěných nosných prvků, věže, podlah, omítek, nová elektroinstalace, izolace proti vlhkosti), dále
restaurování částí kulturní památky a movitých součástí
interiéru (oltář, varhany, kazatelna), zabezpečení EZS
a požární signalizaci, digitalizaci památky a vytvoření nové
expozice (vitríny) s historií kostela. Celkové náklady projektu jsou téměř 11 mil. Kč. Projekt bude spolufinancován
dotací z EU z Integrovaného regionálního programu ze
specifického cíle Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, a to dotací
ve výši 95% z celkových uznatelných nákladů, to znamená dotace 9,3 mil. Kč z EU a 1,1 mil. Kč z národních
zdrojů. Investorem a příjemcem dotace je vlastník nemovité kulturní památky Římskokatolická farnost Vratimov.
Obec Řepiště je partnerem projektu. Projekt by měl být
dokončen do konce roku 2019.

Přesto, že dotace je velmi vysoká,
zůstane k dofinancování projektu na
Farnosti hodně velká částka ve výši cca 600 tis. Kč. Proto si vás dovolujeme touto cestou požádat o finanční pomoc. Na obnovu
památky mohou občané či firmy přispět prostřednictvím
darů při sbírkách v kostele nebo přímo na účet Farnosti
vedený u České spořitelny č. ú. 16 84 17 93 59 / 0800 či
prostřednictvím darovacích smluv s možností odečtu darovaných částek z daní. Darovací smlouvy budou k dispozici přímo u pana faráře P. Mgr. Adriana Wykręta
(e-mail: adriano_75@post.cz , tel. 734 683 651). Další
možností spolufinancování projektu bude výtěžek z benefičního koncertu pro kostel v Řepištích, který se koná
v neděli dne 3. března 2019 od 15 hod. v kostele
sv. Michaela archanděla v Řepištích. Na koncertu vystoupí místní umělci a umělecké spolky a srdečně vás na něj
zveme.
Děkujeme za vaši podporu a finanční dary.
P. Mgr. Adrian Wykręt, farář
Rostislav Kožušník, starosta
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Tělocvična Řepiště
Mírová 555, Řepiště 739 31, e-mail:telocvicna.repiste@seznam.cz
Telefonní číslo pro objednávky a informace 558 640 931
bylo zrušeno! Nadále platí telefonní číslo 605 959 600.

Ceník badmintonu:
Pronájem
1x kurt
Půjčovné
1x badm. rakety
Prodej		
1x badm. míčku

Velká tělocvična
280,- Kč/hod.
Malá tělocvična
60,- Kč/hod.
Využití tělocvičny: cvičení pro ženy a děti, volejbal, nohejbal, basketbal, stolní tenis
Ceník stolního tenisu:
Pronájem
malá těl. + stůl
Půjčovné
1x pálky
Půjčovné
1x míček

160,- Kč/hod.
25,- Kč/hod.
25,- až 60,- Kč

Venkovní kurty - 120,-Kč/hod.1x kurt + 40,- Kč (při
osvětlení)
Pro tělocvičnu i venkovní kurty je v ceně zahrnuto využití
šaten se soc. zařízením.

60,- Kč/hod.
15,- Kč/hod.
5,- Kč/hod.

V provozní době:
					

po - pá
so - ne

15:00 - 22:00
08:00 - 20:00

Tříkrálová sbírka
S Tříkrálovou sbírkou jsme se
letos rozloučili druhé lednové
pondělí. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdeckomístecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování
neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování
a počítání obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým rokem.
Ze starého si bere poselství Vánoc a přenáší jej jako přání
všeho dobrého do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že

spolu s námi tento most staví
a všem dárcům, že po něm
spolu s námi jdou,“ říká ředitel
Charity Frýdek-Místek Martin
Hořínek. Právě díky pomoci vás
všech se podařilo v Řepištích
vybrat krásných 42 071 korun.
Vybranou částku použijeme na
opravy a úpravy v pobytových
zařízeních, volnočasové
a vzdělávací aktivity pro děti
a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová, koordinátor
Tříkrálové sbírky

Poděkování
Milé Řepiště,
my, Teatetky, bychom Vám chtěly poděkovat za účast
na našem prvním ročníku benefičního koncertu „Předvánoční Máňozpěvy“, který se uskutečnil 30. listopadu 2018
ve Společenském sále s restaurací U Máně.
Díky Vám a Vaší štědrosti jsme mohly dětem z oddělení Motýlek MŠ v Řepištích předat nádherných 5 101 Kč.
Velký dík a uznání patří paní učitelce Mgr. Pavlíně Skybíkové, která si s dětmi připravila krásná pásma plná písniček a všichni společně jsme v tento předadventní čas
mohli divákům předat spoustu pozitivní energie.
I letos se můžete těšit na další ročník našeho koncertu „Předvánoční Máňozpěvy“, který se uskuteční 29. listopadu 2019 v prostorech Společenského sálu s restaurací U Máně, na němž zároveň oslavíme i své páté

narozeniny. Jako náš další host přijal pozvání jeden velice
významný a světově uznávaný muzikant a opět výtěžek
z celého večera poputuje potřebným.
Váš Teatet
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Seniorské okénko

Každý rok v lednu zahajujeme svou činnost konáním
společenského večírku. Tak tomu bylo i letos 25. ledna
2019. Již v časné páteční odpoledne se začali scházet první hosté, aby si každý našel místo pro sebe i své přátelé.
Večírek se konal po dlouhé době zase v sále restaurace
U Máně. Sál byl slavnostně připraven, občerstvení čekalo
v tzv. pekle. Po krátkém čase byl sál zaplněn do posledního místečka. Rozproudit naši náladu svým vystoupením
přišla Ostravská Klika, která se nám velmi líbila, a byla odměněna velkým potleskem. A pak již hrálo“ DUO STAR“,
a my jsme si při tanci mohli důkladně protáhnout těla.
Rovněž i letos jsme měli hodně cen do tomboly. Děkujeme všem, kteří přispěli, zvláště pak našim sponzorům
p. Foldýnové z Kadeřnictví Marcelka, Lašská pekárna Řepiště, Zahradnictví-rodina Barákova, p. Mojžíškovi, Bowling Rakovec, a také našemu Obecnímu úřadu za pomoc
při zajištění naší krásné akce.

rozděleny do 3 částí. Kdo bude mít zájem - odjezd BUS
č. 81 v 9.36 hod. z Řepišť. Vstupné 100 Kč.
Středa 6. 3. 2019 exkurze do sklárny Crystalex v Karolince u Vsetína, která se zaměřuje především na užitkové stolní sklo. Při zpáteční cestě je zajištěn oběd ve
Valašském pivovaru v Kozlovicích /platí si každý sám/.
Cena zájezdu: 80 Kč. Odjezd: 8.45 Rakovec, 9.00 OÚ.
Dostali jsme pozvání z Krmelína od seniorů na Pochování basy ve čtvrtek 14. 2. 2019 v 16 hodin a do
Paskova v úterý 19. 2. 2019 v 15 hodin, taktéž na Pochování basy. Pokud máte zájem, nahlaste účast p. Valgové.
Rovněž Spolek seniorů z Vratimova nás již tradičně
zve na večírek Vítání jara, který pořádají ve čtvrtek
7. března 2019 v Kulturním domě Vratimov v 16 hodin.

Připravované akce:
Čtvrtek 21. 2. 2019 navštívíme Velký svět techniky
v areálu Dolní Vítkovice. Expozice jsou interaktivní a jsou

Za výbor Klubu seniorů
Dagmar Chlupatá

Činnost ZO Paskov v roce 2018
Letošní rok nám dopřál dlouhou zimu, kdy ještě na
přelomu února a března byly mrazy až pod -15°C. Pak se
už ale ke slovu začalo hlásit jaro a o pár dnů později byly
teploty kolem 10° nad nulou. Na scénu pozvolna přicházel
rok, který je považován za jeden z nejteplejších a také
nejsušších v historii. A také rok s nadprůměrnou úrodou
ovoce, včetně medu.
Dlouhá zima se podepsala na stavu našich včelstev.
Z počtu 333 včelstev zazimovaných k 1. 9. 2017 se podařilo vyzimovat k 1. 5. tohoto roku 286 včelstvům, tzn.
85,9%. Včely však i díky jaru šly rychle „do síly“ a koncem
dubna se už nasazovaly medníky.
Naše spolková činnost má již tradičně několik styčných bodů. Jedním z nich je i novoroční posezení, které
se letos konalo v restauraci Na Rychtě. Účast byla velmi
hojná.

Během předjaří se nám podařilo zprovoznit internetové bankovnictví, což velmi usnadní finanční operace naší
organizace. Objednány byly také včelí matky pro členy.
Další akcí, která se koná každé jaro, je brigáda, spojená
především s úklidem včelařské chaty a jejího okolí. 27. května se jí zúčastnilo 10 našich členů. V červnu pak přichází na
řadu smažení vaječiny. Toho se pravidelně účastní i rodinní
příslušníci členů a letos bylo okořeněno přednáškou na téma
„Včelí pastva“, kterou přednesl přítel S. Tříska ze ZO Krmelín.
Léto bylo ve znamení osvěty a propagace naší práce.
Probíhaly exkurze pro děti ve včelíně př. Varkočka (byla
zde i natočena reportáž ČT) nebo pro děti na příměstském
táboře v Ostravě. Za svou činnost pak byli Městem Paskov oceněni tři naši členové – př. A. Varkoček, O. Bartoš
a M. Andrýsek. Podařilo se nám také získat dotaci na
pořízení nových úlů výměnou za likvidaci starých.
8
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Během podletí a podzimu jsme zazimovávali včelstva
a léčili Gabonem a fumigací. V průběhu roku jsme přijali
do naší ZO tři nové členy.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší
organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře
a podzim se konaly mimořádné členské schůze (na jaře
výroční, na podzim spojená s výplatou dotací na podporu
včelařství).
K 31. 12. 2018 měla naše organizace 42 členů. K 1. 5.
2018 jsme obhospodařovali 286 včelstev, k 1. 9. 2018 pak

341. Vyprodukovali jsme 4017 kg medu a 131,3 kg vosku,
vychovali 111 včelích matek. Medu a vosku bylo ve srovnání s rokem 2017 mnohem více.
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV
Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu, kterou
nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují
a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Zpráva o činnosti SDH Řepiště za rok 2018
Spolupráce s OÚ na přípravě realizace rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice
V roce 2018 bylo požádáno o změnu územního plánu,
aby bylo možno pokračovat ve vyřízení potřebné dokumentace pro zahájení stavby, dle smlouvy uzavřené v roce
2017 s projekční kanceláří Ing. Kocycha. Tato změna je
doposud v řešení.

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám v novém
roce popřáli vše nejlepší a ve stručné podobě Vás seznámili s naší činností v roce 2018.
Činnost sboru v roce 2018 probíhala v souladu s plánem činnosti na rok 2018. Úkoly stanovené tímto plánem
byly úspěšně splněny, úkoly dlouhodobého charakteru
jsou plněny průběžně.
V roce 2018 proběhly všechny plánované akce, a to
zejména hasičský ples, turnaj v bowlingu, stavění máje,
Hasičská galuska, soutěž PS 8, kácení máje, výlet MH,
zakončení sezony a další. Kromě těchto akcí, se sbor podílel na organizačním zajištění dalších akcí (obecní slavnosti, oslavy výročí 100 let ČSR, vysazení lípy svobody,
koncert Moravskoslezské symfoniety apod.). Delegace
sboru se pak zúčastnily akcí a oslav spřátelených organizací (účast na plese DHZ Vavrečka, hasičská zabíjačka
tamtéž, svatováclavská mše ve Václavovicích, setkání
praporů na sv. Hostýně, soutěž generací SDH Horní Datyně aj.)

Uskutečnit zájezd pro členy a příznivce hasičského
sboru
Zájezd proběhl ve dnech 22. - 23. 9. 2018. Cílem byla
návštěva vinného sklepa v obci Němčičky a doprovodný
kulturní program. Cestou tam jsme navštívili město Slavkov
a Mohylu míru na slavkovském bojišti, cestou zpět jsme
se zastavili ve Zlíně. Zájezd se těšil hojné účasti jak ze
strany členů sboru, tak z řad veřejnosti.
V oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ) byla
provedena návštěva mateřské a základní školy. V roce
2018 rovněž proběhla soutěž Požární ochrana očima dětí,
do níž se zapojily kolektivy ZŠ, MŠ a MH.
Na jaře se také náš sbor prezentoval článkem v periodiku Deník.

Dalšími úkoly realizovanými v roce 2018 jsou:
Účast na dotačních programech pro rok 2018 v rámci
dostupných výzev
Z programu MŠMT zaměřeného na podporu mládežnického sportu jsme v letošním roce získali částku
19 500 Kč. V rámci výzvy KÚ MSK jsme obdrželi dotaci
na projekt „Dovybavení členů SDH vycházkovými stejnokroji PS 1“ v požadované výši 48 000 Kč, celkové náklady činily 70 500 Kč. Z projektu bylo pořízeno 15 ks vycházkových stejnokrojů PS 1 a doplněna výstroj
praporečníka.

Závěrem
Ke dni 31. 12. 2018 má sbor celkem 80 členů, z toho:
				18+		48
				
15-18 let
5
				
Do 15 let
27
Ve vyšších orgánech SH ČMS nás zastupují Josef
Šnajder v odborné radě mládeže a Jaromír Adamus st.
jako vedoucí odborné rady prevence, člen VV OSH a starosta 3. Okrsku.

Činnost JPO Řepiště za rok 2018
naším sborem, kteří prošli základním výcvikem v Jánských
Koupelích. Funkční obsazení jednotky je takové: 4 velitelé,
5 strojníků, 7 starších hasičů a 9 hasičů. Z odborností máme
vyškolených 13 nositelů DT, 10 pilařů, 2 zdravotníky. Všech
5 strojníků se loni zúčastnilo kurzu S16 v Jánských Koupelích,
kde získali způsobilost na dalších 5 let. Velitelé se zúčastnili
pravidelného ročního školení V8 na stanici HZS ve Frýdku-Místku. Pravidelně se provádí školení a výcviky jednotky dle
ročního plánu, především v dýchací technice. Nezapomněli

V uplynulém roce 2018 byla činnost výjezdové jednotky opět poměrně bohatá, a tudíž i časově náročná. Hned
počátkem roku jsme najeli na elektronický systém vedení
jednotky „Portall“, který nám má usnadnit naši práci.
Stav jednotky, školení a výcvik:
K 31. 12. 2018 čítá výjezdová jednotka 25 členů, kteří
splňují odbornou, praktickou a zdravotní způsobilost. Rozrostli jsme se o další tři nové členy z řad mládeže odchované
9
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jsme ani na vyškolení členů požárních asistenčních hlídek,
školení pilařů, řidičů, obsluhy elektrocentrál a v listopadu
proběhlo zdravotnické školení pro celou jednotku. Zúčastnili jsme se dvou taktických cvičení. První proběhlo v součinnosti z HZS Frýdek-Místek před restaurací U Máně, a to na
téma záchrana osoby ze studny. Druhým pak bylo pravidelné okrskové cvičení, které se letos konalo v Sedlištích.

nebezpečných stromů za pomoci automobilové plošiny,
1 x prasklá trubka vodovodního řadu ve sklepě rodinného
domku, 1 x odčerpávání sklepů bytových domů kvůli ucpané kanalizaci a 9 x likvidace obtížného hmyzu. Ostatní
pomoc 1 x (požární asistence).
Spolupráce s obcí a ostatními složkami:
Vybavení jednotky a pomoci hasičů bylo také využíváno
při kulturních a společenských akcích pořádaných v naší
obci. Namátkou lze uvést především řízení provozu a organizaci parkování při letním koncertě, provádění preventivních
požárních hlídek na plesech a koncertech a také požární
asistence při akci pálení čarodějnic, pořádané SRPŠ.

Vybavení jednotky:
V roce 2018 jsme obměnili a doplnili vybavení jednotky o tyto technické prostředky: dva kusy ruční radiostanice Motorola, tablet do DA Ford Transit s aplikací Rescue
Navigátor (což nám usnadní navigování na místo zásahu
a komunikaci s IBC a v místě zásahu), elektrické kalové
čerpadlo, ruční lanový naviják a kominické nářadí pro případ požáru komínů. Proběhla pětiletá revize 5 ks plicních
automatik k dýchacím přístrojům Saturn. Také proběhla
pravidelná revize elektro zařízení a hasicích přístrojů.

Technika:
Díky dobré údržbě a spoustě brigádnických hodin,
věnovaných přípravě techniky, jsme opět úspěšně absolvovali technickou prohlídku s Avií, Tatrou 805 a Fordem.
Avie je však přes zimní měsíce mimo výjezd z důvodu
zazimování.
K zásahům, STK, výcvikům, soutěžím a hospodářským
jízdám bylo celkově ujeto: DA Ford Transit 3782 km, z toho
k zásahům 73 km. Avia 93 km, z toho k zásahům 14 km.
Při zásazích, výcvicích a zkouškách bylo: motorovou pilou
odřezáno 12,3 Mth, kalovým čerpadlem Heron čerpáno
1 Mth, elektrocentrála běžela 3 Mth a PS12 1,5 Mth.

Zásahová činnost:
Rok 2018 byl na zásahy opět bohatší než roky předcházející. Vyjeli jsme celkem 20 x, z toho 11 x se jednalo
o zásah (ZOZ) a 9 x o činnost (ZOČ). U požáru jsme zasahovali 4 x (2 x na skládce, 1 x požár odpadu a 1 x saze
v komíně). Technická pomoc 15 x (2 x odstranění nebezpečných stavů - strom přes komunikaci a 2 x odstranění

Zpráva mladých hasičů a dorostu za rok 2018
MSK“, která se konala v Holčovicích. Zde jsme si změřili
síly s dalšími 16 družstvy Moravskoslezského kraje.
V rámci MSL MH proběhla v červnu na hřišti TJ Řepiště
pohárová soutěž. Za krásného počasí si mladí hasiči poměřili své síly ve třech kategoriích - starší, mladší a mini. V kategorii mini jsme měli pouze jednoho účastníka, a to družstvo
z Malenovic. Ve starší kategorii soutěžilo 17 družstev. Za
Řepiště soutěžila dvě družstva starších žáků. Družstvu A se
podařilo zaběhnout útok s časem 13,49 s, se kterým se
umístili na pěkném 3. místě, a družstvo B taky s pěkným
časem 15,55 s se umístilo na 11. místě. V mladší kategorii
soutěžila za náš kolektiv také 2 družstva, z nichž si lépe
vedlo družstvo zařazené v lize, a z 20 družstev se umístilo
na 9. místě, druhé družstvo na 15. místě. Pozvání na soutěž
také přijali mladí hasiči z Vavrečky, kteří se zapojili se dvěma
družstvy v mladší kategorii. Soutěž obohatili tím, že nám
předvedli, jak běhají útoky podle jejich pravidel na Slovensku.

V tomto roce pracovalo v kolektivu mladých hasičů
a dorostu 32 dětí, a to ve věku od 6 do 18 let. Ve hře Plamen byla zapojena 2 družstva – mladší žáci, starší žáci –
a dorostenci, kteří soutěžili za jednotlivce.
Mladí hasiči
Během zimních měsíců se příprava odehrávala v tělocvičně, kde jsme si procvičovali hasičské dovednosti a hráli různé hry. Věnovali jsme se také malování obrázků do
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Připravovali jsme se i na zkoušky odbornosti, které úspěšně splnilo
25 dětí z našeho kolektivu.
V březnu jsme se zúčastnili dvou soutěží, a to okresní
soutěže ve Frýdku-Místku v hadicové a uzlové štafetě, kde
jsme si po soutěži mohli vyzkoušet cvičný Polygon, a pak
soutěže v hadicové a uzlové štafetě a ve střelbě v Horních
Datyních. V dubnu jsme se poprvé zajeli podívat na soutěž
do Fryčovic a zasoutěžit si na Fryčovickém braňáku, který se běhá v tříčlenných hlídkách.
V sobotu 19. května 2018 se ve Frýdku-Místku konala
na stadionu TJ Slezan jarní část okresního kola hry Plamen
2017/2018. Bylo to jarní kolo, kdy jsme soutěžili v posledních pěti disciplínách, a to ve štafetě CTIF, štafetě 4x60 m
s překážkami, štafetě požárních dvojic, požárním útoku CTIF
a požárním útoku s vodou. Celkově po sečtení všech výsledných umístění i z podzimního a zimního kola se mladší
žáci umístili na 6. místě z 27 družstev v okrese a starší žáci
na 4. místě z 30 družstev v okrese. Na základě dobrého
výsledku jsme také na závěr prázdnin měli se staršími žáky
příležitost zúčastnit se soutěže ,,O pohár starosty KSH

Z dalších soutěžních účastí můžeme jmenovat:
– noční pohárová soutěž v Oprechticích
– soutěž o Bochořskou sovu (starší žáci 9. místo
z 58 družstev s časem 14,61)
– noční soutěž v požárních útocích na Těrlicku
– soutěž Podgodulský železný hasič junior v Komorní
Lhotce (1. místo vybojovala Peťa Polachová)
– soutěže jednotlivkyň v běhu na 60m s překážkou (Brno-Starý Lískovec, Dobrá, Beskydské šedesátky v Ostravě).
Jako poděkování rodičům za pomoc jsme k závěru
školního roku připravili schůzku, kterou jsme si opět
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Dorost
Na závěrečném kole celoroční činnosti dorostu konaném 20. 5. 2018 na stadiónu TJ Slezan ve Frýdku-Místku
nás zastupovaly v kategorii jednotlivců čtyři dorostenky.
Jednotlivci soutěží v běhu na 100 m s překážkou, dvojboji
jednotlivců, testu z požární ochrany a závodu požární všestrannosti (podzimní kolo). V kategorii mladší (13-14 let)
soutěžila Denča Adamusová (4. místo) a Dáša Lukesová
(3. místo), ve střední kategorii (15-16 let) se umístila Petra
Polachová na 6. místě z 20 dorostenek, a ve starší kategorii (17-18 let) vybojovala Jana Polachová 3. místo z 13 dorostenek v okrese.
Kromě našich tréninků v Řepištích absolvovaly holky
zimní přípravu v tělocvičně HZS ve Frýdku-Místku a od
jara trénovaly na venkovním areálu HZS Nošovice.
Naše dorostenky se také zúčastnily některých závodů
v běhu na 100 metrů s překážkou v Pardubicích, v Brně-Starém Lískovci, v Bludově, v Kamenci u Poličky a v Moravském Berouně.
V říjnu jsme se také zúčastnili branného závodu ve Starém
Městě s tímto umístěním: Jana Polachová (starší dorostenky)
4. místo; Dáša Lukesová (střední kategorie) 8. místo a Peťa
Polachová 2. místo; Denča Adamusová (mladší kategorie)
1. místo. V kategorii středních dorostenců se Kuba Kusák
umístil na 7. místě a Tonda Hynčica na 3. místě.
Mimo jiné jsme se také s mladými hasiči a dorostem
zúčastnili našich akcí, jako např. Hasičská galuska nebo
mše svatá, po níž jsme se s průvodem odebrali ke kapličce sv. Floriána a připomněli si 10 let od její rekonstrukce.
V listopadu jsme spolu s občany Řepišť byli přítomni slavnostnímu sázení lípy u příležitosti 100 let české státnosti.
Na závěr roku jsme schůzky trávili všichni společně.
Nechyběla ani Mikulášská a Vánoční besídka, na které
nám Ježíšek nadělil pro všechny kšiltovky s nápisem Hasiči Řepiště, které nám věnoval p. Šadibol.

zpestřili nácviky požárních útoků s rodiči a příjemně tak
strávili odpoledne i s posezením u hasičárny.
Již tradičně byl také poslední červnový víkend věnován
soustředění. Tentokrát se konalo v Dolní Lomné v pensionu
Lomná. Toto místo nás inspirovalo k tomu, že z vedoucího
Pepy se stal Bača a velitele družstev jsme pasovali na bače,
kteří měli ve své skupině ovečky. Každá ovečka si pak vyrobila čepici z ovčí vlny. Skupiny si vymyslely svůj název, pokřik
a tak vznikli Křováci, Huňky a Zběhlé ovce. Během pobytu
jsme podnikli výšlap na chatu Kozubová, zahráli bojovou hru
o poklady a na lovce zvířat. Také jsme si připravili ohniště,
kde si potom každá skupina na večeři uvařila v kotlíku Bačovy cufky. Velmi zajímavá byla návštěva kolegy hasiče z Dolní Lomné, se kterým jsme si povídali o první pomoci
a o aplikaci Záchranka. Při výkladu jsme si mohli zkusit záchranu osob v praxi. Poslední den patřil olympijským hrám.
Od září se všechny kategorie připravovaly na podzimní kolo dalšího ročníku hry Plamen. V rámci přípravy jsme
se zúčastnili 24. ročníku memoriálu Lukáše Pastrňáka
v Horních Datyních, který pořádal SDH Vratimov (starší
žáci 10. místo z 24 družstev, mladší žáci 4. místo
z 18 družstev). Podzimní kolo okresní soutěže v branném
závodě se konalo ve Starém Městě. Mladší žáci se umístili na 4. místě, starší žáci na 9. místě.
MSL MH:
Od jara do podzimu jsme absolvovali 15 kol soutěží
v požárním útoku. V kategorii starších žáků jsme získali
celkově 5. místo z 15 družstev (1. místo v Jistebníku
a 3. místo na naší domácí soutěži v Řepištích). V kategorii
mladších žáků bylo zapojeno celkem 18 družstev. Celkově se mladší žáci umístili na 5. místě. (1. místa v Malenovicích a v Rychalticích, 3. místa v Krmelíně a v Lubnu).
Sezóna MSL MH 2018 byla slavnostně vyhodnocena ve
Frýdlantu nad Ostravicí.

Zpráva o činnosti soutěžního družstva mužů za rok 2018
vyšla vstříc a i s pomocí členů našeho sboru byla vybudována zpevněná plocha vedle tělocvičny.
V tomto roce se soutěžní družstvo zúčastnilo celkem
10 soutěží. Podařilo se nám dovézt tři poháry, a to
2. a 3. místo z již zmiňovaných soutěží okrsku a poháru
sv. Floriána a také 3. místo z noční soutěže v Hrádku.
Družstvo letos fungovalo ve složení: Jan Matějka, Jan
Kusák, Jakub Lyčka, Dominik Sobek, Jakub Trubiroha,
Tomáš Staniševský, Jiří Kaloč, Rostislav Vašíček, Josef
Kukučka st., Josef Kukučka ml., Adam Nytra. I když měli
členové družstva plno svých povinností, a tudíž málo času,
snažili jsme se reprezentovat náš sbor a naši obec v tom
nejlepším světle.
Na závěr je třeba, jak slušnost velí, poděkovat všem,
kteří mají podíl na té vší zmiňované činnosti a jejích výsledcích. Děkujeme všem rodičům, aktivním členům sboru, instruktorům a vedoucím, především Pavle Polachové, Pepovi a Blance Kukučkovým a Adamu Nytrovi. Také mladým
hasičům, dorostu a mužům za dosažené výsledky. A v neposlední řadě pak sponzorům, příznivcům, TJ Řepiště, zastupitelstvu obce a obecnímu úřadu, bez jejichž podpory by
naše činnost probíhala mnohem obtížněji.
SDH Řepiště

Letošní sezóna začala již tradičně jako každý rok
okrskovou soutěží a soutěží O pohár sv. Floriána. Letos
obě tyto soutěže hostili naší kolegové ze Sedlišť. V okrskové soutěži se naše družstvo umístilo na 3. místě
a v soutěži O pohár sv. Floriána na místě druhém. Na
okresní kolo, po dohodě okrsku, jsme opět vyslali družstvo složené ze všech tří okrskových spolků - Řepišť,
Sedlišť a Kaňovic. Celé družstvo se velice snažilo, ale
bohužel stačilo jen na nepopulární 4. místo. Dále se v jarních měsících naše družstvo zúčastnilo naší tradiční soutěže s PS8. Zde jsme postavili dvě družstva, a to mužstvo
starších a mladších. Starší páni se umístili na krásném
2. místě.
Po této jarní sérii soutěží jsme se začali pomalu připravovat na letní část sezóny. To pro nás znamenalo každotýdenní společný trénink a zúčastňování se pohárových
soutěží v našem okolí. Po peripetiích s tréninkovou plochou
jsme byli vděčni, že nám obecní úřad Řepiště vyšel vstříc
a dovolil nám trénovat na ploše mezi tělocvičnou a hřištěm.
Místo však postrádalo zpevněnou plochu pod základnou,
která je z bezpečnostních důvodů nutná. Po konzultaci
s obecním úřadem a z iniciativy našeho člena nám obec
11
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Už jsou tady zprávičky z naší krásné školičky!
Rok 2019 začal v naší mateřské škole sportovní akcí.Dne
16.1.2019 jsme se s družstvem 10 dětí ze třídy Beruška zúčastnili Mistrovství školek Slezské brány v ZŠ Raškovice. Děti
si již podruhé mohly vyzkoušet 16 různých sportovních disciplín, které jsme se snažili natrénovat v tělocvičně. I když
jsme letos nedosáhli na stupně vítězů, děti zaslouží pochvalu za zdravou soutěživost a plné nasazení. Za odměnu děti
dostaly medaili a párek v rohlíku. Už se těšíme na další ročník.
Mateřskou školu navštívila dvě divadélka, která přispěla ke zpestření naší výchovně vzdělávací práce.

V únoru budou děti již tradičně jezdit lyžovat na Bílou.
Připravujeme vycházku s myslivcem ke krmelci.
Děti ze třídy Motýlek prožily zážitkové dopoledne plné
soutěží, her, tvoření v kostýmech sněhuláků a sněhulaček.
V zimním království sněhuláků nechyběla ani oblíbená
diskotéka. Kromě hezkých zážitků si odnesly domů i zajímavé odměny.
V době jarních prázdnin 18.2 – 22.2.2019 bude provoz
MŠ ve třídách Sluníčko a Motýlek.
Nožičková Jana

Společná akce 4. a 5. ročníku ZŠ
Šablony 2 - reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011844
První školní akcí finančně podpořenou ze Šablon 2
bude návštěva výstavy Titanik v Brně. V pondělí
18. března 2019 tak budou mít žáci 4. a 5. třídy jedinečnou možnost vstoupit na palubu legendárního Titaniku,
projít si kajuty, salónky i strojovnu plavidla, seznámit se
s příběhy cestujících, dotknout se osudného ledovce
a odhalit příčiny dávné tragédie. Součástí prohlídky je
také dobrodružná cesta za pokladem oceánu, na jejímž

konci děti čeká sladká odměna.
Díky finanční podpoře
tohoto projektu se můžeme
těšit i na další podobné zážitky. Chystáme se společně
s žáky za poznáváním české historie do Kutné Hory, na
Pustevny a na Bouzov. Se životem zvířat a jejich ochranou
se seznámíme v ZOO Lešné a Záchranné stanici v Bartošovicích.
Mgr. Jana Šnajdrová

Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Řepiště

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019/2020
se uskuteční v úterý 2. dubna 2019 v čase od 12,00 do
17,00 hodin v budově základní školy. Týká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2019 šestý rok věku.
K zápisu se dostaví zákonní zástupci a přinesou s sebou
rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Dítě
lze zapsat i v případě, že se zápisu osobně neúčastní.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
požádá zákonný zástupce u zápisu o odklad zahájení školní
docházky o jeden rok. Na základě této písemné žádosti rozhodne ředitelka ZŠ o odložení povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Žádost
o odklad PŠD musí být doručena škole nejpozději 30. 4. 2019.
Pokud je dítěti odložena školní docházka, pokračuje
v povinném předškolním vzdělávání v mateřské škole,
nebo nastoupí do přípravné třídy ZŠ.

Na žádost zákonných zástupců lze zapsat také dítě,
které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2019 do
30. června 2020, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší
šestý rok věku v době od ledna 2020 do konce června
2020, jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a také odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Dítě, které bylo u zápisu v loňském školním roce a byl
mu povolen odklad školní docházky, se již zápisu neúčastní. O jeho přijetí do 1. ročníku již bylo kladně rozhodnuto.
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm
na území obce Řepiště.
Mgr. Martina Bastová, ředitelka ZŠ a MŠ Řepiště,
příspěvkové organizace
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ZÁPIS

Zápis do Mateřské školy Řepiště se koná dne 9.5.2019
v době od 8.00 do 16.00 hodin na adrese Bratří Musálků 249.
Co nabízíme:
-

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu s názvem „Ve zdraví je síla“
aktivity a činnosti pro všestranný rozvoj dětí
tvořivá odpoledne s rodiči
vlídné a vstřícné prostředí
logopedický kroužek
kroužek flétny

Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
-

-

žádost o přijetí (je dostupná v budovách školy a na webových stránkách
www.zsrepiste.cz)
občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, o pěstounství…)
rodný list dítěte
potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
nebo je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání), na
evidenčním listu MŠ
v případě zdravotně postiženého dítěte písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost
v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ.
Těšíme se na vás!

Šachový turnaj
V pátek 25. 1. 2019 se žáci ze 4. a 5. třídy - Vojta Šnajder,
Jakub Gemrot, Berenika Nezvalová a Matěj Haft zúčastnili
již 6. ročníku šachového turnaje „O šachového krále a královnu Regionu Slezská brána“. Tento tradiční turnaj mládeže
pořádala obec Žabeň ve spolupráci se ZŠ a MŠ v Žabni.
V letošním roce se turnaje zúčastnilo 66 žáků z 12 škol.
V konkurenci 1. a 2. stupně dosáhli velmi pěkného umístění Vojta a Matěj. Ale ani Berenika s Jakubem nezůstali pozadu a o pěkné umístění se statečně „prali do posledního
dechu“. Za skvělou reprezentaci školy patří těmto čtyřem
statečným velké poděkování.
Pedagogové ZŠ
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Prosba
Jak již zmiňujeme v jiném zde uvedeném příspěvku,
pracuje na škole i klub se zaměřením na tvořivé aktivity.
Rádi bychom dětem přiblížili činnosti, které již nejsou
tak běžné jako dříve – šití, vyšívání, háčkování, pletení,
batikování, paličkování…

Máte-li doma přebytky látek, nití, bavlnek, knoflíků,
jehel, háčky, vyšívacích potřeb, krejčovské metry, apod.
moc prosíme, nevyhazujte, ale věnujte dětem do školy.
Určitě vše s radostí využijeme.
Předem moc děkujeme.
Vychovatelky ŠD

Informace školní družiny a školního klubu při ZŠ Řepiště
V letošním školním roce mají děti možnost na základní škole navštěvovat školní kluby. Probíhají denně, formou
dramatického, výtvarného, sportovního, anglického a pěveckého kroužku. V rámci těchto zájmových útvarů si děti
vyzkouší zábavné činnosti, hru na malou zpěvačku, malíře, herce nebo slavného sportovce.
Aktivity školního klubu děti představily na Vánoční besídce, která se konala 13. 12. 2018 ve společenském sále
restaurace U Máně. Děti z dramatického kroužku pobavily
publikum pohádkou ,,Hurvínkovy Vánoce“, sbor zpěváčků
zaujal posluchače sérií tradičních i moderních vánočních
koled a vystoupení malých angličtinářů roztančilo všechny
přítomné. Děti předvedly vše, co se za tři měsíce naučily
a obecenstvo je ocenilo zaslouženým potleskem.
S aktivitami školního klubu a školní družiny se může
veřejnost opět setkat na Velikonočních tvořivých dílnách
nebo na vystoupení dětí ke Dni matek v sobotu 15. 5. 2019
v 16,00 hodin ve společenském sále restaurace U Máně.
Snahou školní družiny i klubu je nejen vzdělávat a vychovávat, ale také navázat partnerský vztah s rodiči žáků.
Toto se nám daří i prostřednictvím spolupráce s Klubem

rodičů. S jeho přispěním připravujeme nejrůznější akce –
např. Mikulášskou nadílku v MŠ a ZŠ, lampionový průvod,
dětský maškarní karneval (9. února 2019) nebo pálení čarodějnic. Tímto bychom chtěli všem rodičům, kteří jsou
v Klubu aktivní, poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu
pomáhat a vyzvat i ostatní rodiče ke spolupráci.
Vychovatelky školní družiny a školního klubu

Turnaj ve vybíjené ve Václavovicích
Dne 6. prosince loňského roku se vybraní žáci
4. a 5. třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené ve Václavovicích.
Řepišťskou školu reprezentovalo celkem 12 dětí, které si
mohly poměřit své síly s protihráči z Morávky, Sedlišť, Paskova, Vratimova, Šenova a samozřejmě domácích Václavovic. Jednalo se tedy o týmy patřící do regionu Slezská brána.
Turnaj byl zahájen v 8 hod. a před samotným začátkem
se děti, jako správní sportovci, rozcvičily, protáhly a natrénovaly potřebné nahrávky a samotné vybíjení.
Kapitáni všech zúčastněných týmů si vylosovali pořadí a také své protihráče. Poté se již muselo trpělivě čekat,
až se jednotlivé týmy vystřídají a svými výsledky tak určí
celkové pořadí turnaje. Konkurence byla veliká, ale děti
byly na tuto soutěž opravdu velice dobře připraveny. Jejich
hra byla promyšlená, svižná a pro diváky jistě zajímavá.
I přesto, že v druhém zápase se silným soupeřem prohrály a začaly tak ztrácet body, do všech následujících zápasů nastupovaly s velkým nadšením a touhou vyhrát.

V celkovém pořadí naši hráči nakonec obsadili 5. místo,
což je příliš nepotěšilo, ale mohou si být jistí, že pro lepší
umístění udělali maximum. A za to jim patří velké poděkování.
Tereza Grimmová, vychovatelka ŠD
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Výlet do oblak
Hurá, stavba panoramatické stezky „v oblacích“ Valaška na Pustevnách je již dokončena! Tento projekt se
připravoval 6 let a 16. 1. 2019 došlo k jeho slavnostnímu
otevření. Nová panoramatická stezka vede na vrchol
22 metrů vysoké konstrukce, kde na návštěvníky čeká
tzv. Skywalk (skleněná vyhlídka bez ocelového zábradlí).
Podobné stavby lze navštívit na Dolní Moravě či na Lipně.
A proč se tak radujeme? Protože se tam s žáky

1. – 3. ročníku ZŠ chystáme na brzkou návštěvu. Určitě
to nebude jednoduché, protože na rozhlednu se stoupá
po 600 m dlouhém chodníku. Ale protože poctivě celý
rok trénujeme v tělesné výchově, měli bychom to všichni zvládnout. A zda to tak opravdu bude, se dozvíte ze
zprávy po výletě. 
Bc. Kateřina Hudečková

Vánoční jarmark
V sobotu 1. prosince 2018, den před první adventní
nedělí, jsme se opět po roce sešli na vánočním jarmarku,
který se konal v prostorách před Základní školou v Řepištích. Návštěvníci si zde mohli nakoupit krásné vánoční
výrobky a adventní věnce, které připravily paní učitelky
a vychovatelky s dětmi všech tříd základní školy, školní
družiny, školního klubu, mateřské školy i keramického
kroužku.
Zpestřením jarmarku byla kovářská dílna, možnost
svezení dětí na koni a také stánek s občerstvením, ve
kterém paní kuchařky ze školní jídelny nabízely různé
dobroty - výborný domácí jablečný závin a teplé
nápoje.
Završením tohoto odpoledne bylo vystoupení žáků,
které připravila paní učitelka Linda Šustová ze ZUŠ Vratimov. Tato hudební přehlídka přilákala nejen rodiče dětí,
ale také jejich příbuzné, kamarády a známé, kteří se zaujetím sledovali jejich výkon, po kterém následovalo rozsvícení vánočního stromečku.

Všem vystupujícím dětem, nakupujícím rodičům
a prodávajícím zaměstnancům děkujeme za ochotu a hojnou účast. A těšíme se na další vydařené společné
akce.
Vychovatelky ŠD

Dopravní výchova v základní škole
Každoročně jsou žáci
Základní školy v Řepištích
vzděláváni také v oblasti
dopravy a jsou připravováni na účast v silničním provozu převážně v roli cyklistů.
Žáci 4. ročníku si na
podzim měli možnost vyzkoušet znalost dopravních značek, techniku jízdy na kole a respektování
pravidel silničního provozu na dopravním hřišti ve Frýdku-Místku. Tato dopravní výchova je organizována Policií

České republiky. Policisté
na dopravním hřišti dohlížejí na žáky, seznamují je
se značkami a s bezpečností jízdy na kole v silničním provozu.
Tato zkušenost je žáky
nadšeně přijímána a zábavnou formou si zvykají
na správné chování jak
v roli cyklistů, tak chodců.
Další pokračování dopravní výchovy čeká žáky 4. ročníku opět na jaře.
Zuzana Strnadlová, třídní učitelka 4.A
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Prvňáci ve škole
V listopadu připravila nezisková organizace nazvaná
Rozchodník působící v Moravskoslezském kraji od roku
2012 pro žáky 1. ročníku výukový program s názvem Kde
jsou doma. Děti se hravou formou vydaly za divokými
zvířaty do lesa, na louky, k vodě a do hor. Zjistily, čím se
živí, kde nocují i jaké jsou jejich pobytové znaky. Na závěr
vypravování a hraní dostaly děti omalovánku.
V témže měsíci se prvňáci nechali zavést do světa čar
a kouzel v pohádkovém programu profesionálního kouzelníka a iluzionisty Aleše Krejčího, který shlédli v sále nově
otevřené restaurace U Máně v Řepištích. Naučili se vnímat
kouzlení jako příjemnou hru, které se zúčastní celé obecenstvo. Samozřejmě nebyla nouze o překvapení, napětí
a zábavu.
Závěrem listopadu byly děti 1. ročníku pozvány do
knihovny na besedu s názvem Žbluňkův ztracený knoflík,
kterou pro ně připravila paní knihovnice Bradáčová. Seznámily se s knihou Arnolda Lobla Kvak a Žbluňk jsou
kamarádi, ve které je čekalo úsměvné a hřejivé vyprávění o dvou kamarádech, zeleném žabákovi Kvakovi a hnědém ropušákovi Žbluňkovi. Děti si rády vyslechly drobné
příhody a patálie, které potkaly oba přátele, když se na
jaře probudili ze zimního spánku. Jedna z nich byla právě o tom, jak hledali ztracený knoflík.
V prosinci se žáci s učitelkou podíleli na výrobě vánočních ozdob na jarmark a navštívili koncert ZUŠ ve Vratimově, kde se o vánoční náladu postaraly nejmenší děti
přípravného studia a žáci hudební nauky, smyčcový

soubor MALINA, Smyčcový orchestr, cimbálová muzika
VRZUŠKA, Flétnový soubor, Soubor lesních rohů, Dívčí
vokální skupina OZVĚNY, Big Band a další komorní seskupení a sólisté z řad žáků i učitelů.
V jarních měsících připravujeme návštěvu Stezky v oblacích na Pustevnách, návštěvu Záchranné stanice v Bartošovicích, účast na vzdělávacím programu ve Světě techniky ve Vítkovicích (modul Dopravní výchova)
a preventivní program "Veselé zoubky".
Třídní učitelka 1.A

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři a návštěvníci,
je tady nový rok a máme pro vás opět přichystáno
mnoho zajímavých přednášek a besed jak pro veřejnost,
tak i pro školu a školku.
Do 22. února můžete zhlédnout výstavu obrazů Melánie Novákové s názvem Jóga v obrazech. Od 1. března
představí své fotografie Řepišť a okolí paní Iva Skulinová
a výstavu bude možné zhlédnout do 16. dubna v půjčovní době knihovny.
Srdečně vás zveme na cestovatelskou přednášku Jiřího Máry s názvem Japonsko, která se uskuteční v úterý
19. února v 17:30 hodin v sále Společenského domu s restaurací U Máně. Vstupné je 50 Kč.

K akci Březen – měsíc čtenářů se svými aktivitami
každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2019 již desátý ročník celostátní
akce na podporu čtenářské gramotnosti.
V Březnu – měsíci čtenářů kromě přednášek pro veřejnost
jsme připravili knihovnické lekce z projektu MAP – Místní
akční plán, pro žáky 4. a 5. třídy Základní školy Řepiště.
Témata projektu se nazývají Vesmír, Příroda a Zvířata.
V březnu se žáci 4. třídy seznámí s Vesmírem.
Kontakt:
				
				
				
				
				

Dále připravujeme:
Úterý 12. března 2019 v 17:00 hodin v knihovně – přírodovědec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký a přednáška
ÍRÁN – pohled do zákulisí. Vstup zdarma.
Úterý 26. března v 17:30 v knihovně - Historie křesťanské bible – přednáška Marcela Pavloka. Vstup zdarma.
Pátek 12. dubna v 17:00 – Ing. Miroslav Lysek - Poutní místa severní Moravy a Slezska.

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ,
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu
T:
558 637 136
E:
knihovna.repiste@atlas.cz
W:
www.knihovna-repiste.cz
Facebook: 1url.cz/Vt9SB

Půjčovní doba: Úterý 10-12 13-17
				
Pátek 9-12 13-15:30
Za Místní knihovnu Řepiště Marika Zajíčková
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TJ ŘEPIŠTĚ
MěS muži - 3. třída skupina A

MěP mladší žáci (7+1) – Okresní přebor skupina A
kolo den + datum

čas

doma - venku

17

Pá 5.4.2019

16.00 Řepiště - Vratimov

18

So 13.4.2019

13.30 Šenov - Řepiště

19

Pá 19.4.2019

20

kolo den + datum

čas

doma - venku
Řepiště B - Slovan
Ostrava B

15

Ne 24.3.2019

15.00

16.00 Řepiště - Stará Bělá B

16

So 30.3.2019

17.00 Hrabůvka - Řepiště B

Út 23.4.2019

16.30 Pustkovec - Řepiště

17

Ne 07.04.2019 15.30 Řepiště B - Vřesina B

21

Pá 3.5.2019

16.00 Řepiště - Michálkovice

18

So 13.4.2019

10:30 Klimkovice B - Řepiště B

15

Út 7.5.2019

17.00 Řepiště - Vítkovice 1919 C

22

Pá 10.5.2019

16.30 Rychvald - Řepiště

19

Ne 21.4.2019

16.00 Hrabová B - Řepiště B

23

Pá 17.5.2019

17.30 Krásné Pole - Řepiště

20

Ne 28.4.2019

16.30 Šenov B - Řepiště B

24

Pá 24.5.2019

16.00 Řepiště - Třebovice

21

Ne 5.5.2019

16.30

16

Čt 30.5.2019

17.00 Klimkovice - Řepiště

25

So 1.6.2019

17.00 Volno - Řepiště

22

So 11.5.2019

16.30 Volno - Řepiště B

26

Pá 7.6.2019

16.00 Řepiště - Václavovice

23

Ne 19.5.2019

17.00 Řepiště B - Rychvald B

14

Po 10.6.2019

17.00 Polanka - Řepiště

24

Ne 26.5.2019

17.00

27

St 29.5.2019

17.00 Řepiště B - Klimkovice B

doma - venku

25

Ne 2.6.2019

17.00 Řepiště B - Hrabůvka

MěP starší žáci (6+1) – 3. třída skupina A
kolo den + datum

čas

Řepiště B - Lokomotiva
Ostrava

Slovan Ostrava B
- Řepiště B

17

So 6.4.2019

10.00 Řepiště - Václavovice

26

So 8.6.2019

17.00 Vřesina B - Řepiště B

18

Út 9.4.2019

17.30

Vítkovice 1919 (dívky)
- Řepiště

14

Ne 16.6.2019

15.00 Rychvald B - Řepiště B

19

So 20.4.2019

10.00 Řepiště - Krásné Pole

20

Pá 26.4.2019

16.30 Klimkovice - Řepiště

21

So 4.5.2019

10.00 Řepiště - Pustkovec

15

So 23.3.2019

15.00 Řepiště - Ostrava - Jih

12

St 8.5.2019

17.30 Krásné Pole - Řepiště

16

Ne 31.3.2019

15.30 Strahovice - Řepiště

13

So 18.5.2019

10.00 Řepiště - Klimkovice

14

Ne 26.5.2019

16.30 Pustkovec - Řepiště

17

So 6.4.2019

15.30 Řepiště - Šilheřovice

15

So 1.6.2019

10.00 Třebovice - Řepiště

16

Ne 9.6.2019

13.30 Polanka - Řepiště

Rozpis CANIS I. B třída sk. B - muži - jaro 2019
kolo den + datum

MěP starší dorost. Okresní přebor skupina A
kolo den + datum

čas

doma - venku

čas

doma - venku

18. Ne 14.4.2019

16.00 Bohuslavice - Řepiště

19

So 20.4.2019

16.00 Řepiště - Velká Polom

20

So 27.4.2019

16.30 Klimkovice - Řepiště

21

So 4.5.2019

16.30 Řepiště - Velké Hoštice

22

So 11.5.2019

16.30 Slovan Ostrava - Řepiště

23

Ne 19.5.2019

17.00 Kozmice - Řepiště

24

So 25.5.2019

17.00 Řepiště - Chuchelná

17

So 6.4.2019

13.00 Pustkovec - Řepiště

18

So 13.4.2019

13.30 Řepiště - Krásné Pole

19

So 20.4.2019

13.30 Václavovice - Řepiště

20

So 27.4.2019

14.00 Řepiště - Ostrava Lhotka

25

Ne 2.6.2019

17.00 Hať - Řepiště

21

So 4.5.2019

13.30 Heřmanice - Řepiště

26

So 8.6.2019

17.00 Řepiště - Krásné Pole

12

So 11.5.2019

14.00 Řepiště - Václavovice

27

So 15.6.2019

17.00 Darkovice - Řepiště

13

Ne 19.5.2019

14.00 Ostrava Lhotka - Řepiště

14

So 25.5.2019

14.30 Řepiště - Heřmanice

15

So 1.6.2019

14.30 Řepiště - Slovan Ostrava

16

So 8.6.2019

14.30 Řepiště - Hrabůvka
17
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POHŘEBNÍ SLUŽBA VRATIMOV

Kynologický klub Šenov
zve zájemce o začátečnický
kurz na úvodní hodinu, která se bude konat 3.3.2019
v 8.hodin. Kurz je určen pro
nácvik základní poslušnosti, socializace, a v případě
zájmu pro složení základní
zkoušky ovladatelnosti podle Zkušebního řádu ČR. Zúčastnit se mohou
štěňátka i dospělí psi. Přihlásit se můžete emailem, telefonicky nebo osobně každou neděli od
9 hodin přímo na našem kynologickém cvičišti.
Bližší informace na: zkosenov.webnode.cz.
Budeme se těšit na spolupráci.
Kolářová Kateřina, jednatel ZKO Šenov

Frýdecká 104/10, Vratimov

TEL. KANCELÁŘ
596 732 164
TEL. KANCELÁŘ MOBIL
723 363 460
NEPŘETRŽITÁ POHOTOVOST
603 448 981
PROVOZNÍ DOBA
PO-PÁ 8.00 – 11.30
12.30 – 15.00
Po zprávě o úmrtí v nemocnici nebo doma se můžete
zkontaktovat s naší pohřební službou, kde Vám poskytneme
jakékoliv informace k vyřízení pohřbu.
Nutno předložit OP objednavatele, OP zemřelého (je-li k dispozici),
případně fotografii na parte.
Po telefonické domluvě je možné pohřeb vyřídit v kterýkoliv
den a hodinu.

Kontakty:
Zbyněk Kuchař, hlavní výcvikář
E-mail: zbynekkuchar@email.cz, tel. 737 409 627

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA NEPŘETRŽITĚ!!!

Kateřina Kolářová, jednatel
E-mail: katrilien@seznam.cz, tel. 774 338 994

K vyřízení formalit Vás můžeme zdarma dopravit.

ZEDNICKÉ PRÁCE
VŠEHO DRUHU
V ŘEPIŠTÍCH
A OKOLÍ
- výkopové práce
- zámkové dlažby
- rekonstrukce interiéru
a koupelen
- malířské a natěračské
práce
- omítky, fasády, zateplení,
izolace
- sádrokarton
- podlahy
- přístřešky, terasy, ploty

dle požadavků zákazníka
tel.: 731 494 975
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Důvěřujte největší zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně

chytrá

rodina

•
•
•
•
•
•
•

je u 211 a ví proč

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

celorepubliková síť lékařů
klientská pracoviště po celé ČR
možnost postoupení příspěvků z rodičů na dítě
snadná online registrace pojištěnce
informace o vašem zdraví v mobilu (aplikace ZP211)
dárek pro každého novorozence
až 2 500 Kč na využití moderních metod – telemonitoring těhotenské cukrovky

2

Tip pro vás
Lékař na telefonu
Potřebujete zkonzultovat váš zdravotní
stav? Spolehněte se na služby lékaře na
telefonu 24/7, a to vše zdarma.

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Program slev a výhod
Zajímavé slevy na pohybové aktivity, relaxaci,
kosmetické přípravky či zdravotnické prostředky
a mnoho dalšího.

3

Příklad čerpání příspěvků
OTEC

1

• permanentka do fitka

MATKA • cvičení jógy

500 Kč*
500 Kč*

DÍTĚ

• sportovní kroužek

1 000 Kč

DÍTĚ

• sportovní kroužek

1 000 Kč

Prázdninová nabídka
Dalších 500 Kč pro každé
dítě na sportovní pobyt.

*Možnost postoupení příspěvků z rodičů na dítě.

Máme pro vás vždy něco navíc

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

4

rodinné cestovní pojištění s 20% slevou
skupinové cestovní pojištění s 10% slevou
cestovní pojištění pro studenty zdarma
úrazové pojištění pro novorozence na 1. rok zdarma
pojištění majetku s 30% slevou
dokonce pojistíme na cestách i vaše mazlíčky

Nabídka z fondu prevence platí do vyčerpání finančních prostředků pro jednotlivé programy.
Čerpání bonusů je nutné realizovat do jednoho měsíce od nákupu.
Změna programů a nabídky vyhrazena. Kompletní a podrobné informace na www.211.cz.

Program

slev a výhod
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