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ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Řepiště
konaného dne 13.12.2017 od 17 hod. v Osvětovém domě v Řepištích
754. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem
paní Michaelu Kusákovou, navrhovateli usnesení
paní Kateřinu Gemrotovou a pana Jana Kukučku
a ověřovateli zápisu paní Marií Bednářovou a pana
Rostislava Mojžíška.
755. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující
program 19. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Hospodaření obce a plnění rozpočtu k 30.11.2017,
informace z dílčího přezkumu hospodaření,
5. Informace o stavu přípravy a realizace projektů
obce,
6. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce,
7. Stanovení poplatku za komunální odpad na rok
2018,
8. Návrhy na pořízení změny Územního plánu Řepiště,
9. Příprava lokality „Řepiště, zastavitelná plocha Z10
– napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“ na ulici Slezská, smlouva o spolupráci,
10. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
2016/2017,
11. Plán sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2018,
12. Stanovení odměn za výkon funkce členům Zastupitelstva obce Řepiště od 1.1.2018,
13. Region Slezská brána a MAS Slezská brána,
14. Zánik mandátu člena zastupitelstva obce a nástup
náhradníka,
15. Různé,
16. Zpráva o činnosti starosty vykonávající pravomoc
rady obce za uplynulé období,
17. Rozpočtové opatření č. 4/2017,
18. Rozpočtové provizorium na rok 2018 a příprava
rozpočtu na rok 2018,
19. Závěr.
756. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu
o kontrole plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.9.2017.
757. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis
z finančního výboru ze dne 7.12.2017.
758. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí hospodaření obce dle stavu k 30.11.2017:
celkové příjmy: 30.730.410,64 Kč, 89,45 % rozpočtu
celkové výdaje: 24.242.187,06 Kč, 42,35 % rozpočtu
saldo (přebytek): 6.488.223,61 Kč.
759. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zápis
z dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2017.
760. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 9. 2017 se společností
Michael Kocych Arcitects, s.r.o., Farní 15, 738 01
Frýdek – Místek, IČ 285 94 495.

761. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o stavu přípravy a realizace projektů obce.
762. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu Životní
prostředí, reg.č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010
ve výši 7.500,- Kč na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D13/2017.
763. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., Kostelní
náměstí 3172/1, 728 02 Ostrava, IČ 48804517, na
spolufinancování služby osobní asistence ve výši
9.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště č. D14/2017.
764. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., na spolufinancování nákladů Novoročního koncertu konaného dne
21. ledna 2018 ve výši 20.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D15/2017.
765. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku
TJ Řepiště, z.s., v celkové výši 30.000,- Kč, a to na
reprezentaci obce - spolufinancování pořadatelských
nákladů spojených s akcí dne 21.10.2017 – živý přenos fotbalového utkání TJ Řepiště vs. Baník OKD
Doubrava na veřejnoprávní televizi - na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Řepiště č. D16/2017.
766. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje dotaci spolku Po súsedsku, Neužilní 278, 739 21 Paskov, IČ
03597741 na spolufinancování nákladů na pořádání
5. folklorního bálu v Paskově konaného dne 20.1.2018
ve výši 5.000,- Kč na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště
č. D17/2017.
767. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje uzavření dodatku č. 5 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
31.12.2018, účinnost dodatku od 1.1.2018.
768. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace o podaných individuálních žádostech o dotace
z rozpočtu obce na rok 2018.
769. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Řepiště č. 1/2017, o poplatku
za komunální odpad, kterou se stanovuje poplatek
za komunální odpad, který vzniká na území obce,
účinnost od 1.1.2018.
770. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí stanovisko pořizovatele Územního plánu Řepiště Magistrátu
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města Frýdku-Místku, které nedoporučuje v současné době pořizovat změnu Územního plánu Řepiště,
která by vymezovala nové zastavitelné plochy určené
pro bydlení.
Zastupitelstvo obce Řepiště na základě posouzení
podaných žádostí o změnu Územního plánu Řepiště v období od 1.6.2016 do 4.10.2017, skutečnosti,
že v současné době není potřeba vymezovat nové
zastavitelné plochy pro dostatek již vymezených
zastavitelných ploch, a stanoviska pořizovatele
schvaluje rozhodnutí nepořizovat změnu Územního
plánu Řepiště, která by vymezovala další zastavitelné
plochy určené pro bydlení.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu
o spolupráci a smlouvu o smlouvách budoucích kupních a darovacích stanovujících řešení financování,
realizace a vlastnictví budoucích staveb inženýrských
sítí a komunikace „Řepiště, zastavitelná plocha Z10
– napojení na dopravní a technickou infrastrukturu“
s vlastníky stavebních pozemků … a …, podíloví
spoluvlastníci, oba bytem …, 739 32 Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o možnostech umístění žáků 5. ročníků základní školy v základních školách v okolních obcích.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí návrh
plánu sportovních, společenských a kulturních akcí
na rok 2018 dle přílohy.
Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 72 a následujícími a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
výši odměn poskytovaných neuvolněným členům
zastupitelstva obce za měsíc následovně: předseda
výboru zastupitelstva obce a komise rady 1600,- Kč za
měsíc; člen výboru zastupitelstva obce a komise rady
1300,- Kč za měsíc; člen zastupitelstva obce 700,- Kč
za měsíc, a to s účinností od 1. 1. 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Směrnici
č. 1/2017 k trvalému peněžnímu fondu obce - Zaměstnaneckému fondu - s účinností od 1.1.2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště vyslovuje souhlas se
vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Řepiště
a členem zastupitelstva obce panem Janem Kukučkou, bytem …, 739 32 Řepiště, jehož předmětem je
funkce kronikáře obce, s účinností od 1.1.2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený rozpočet svazku obcí Region Slezská brána na
rok 2018.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí schválený střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Region
Slezská brána na léta 2018-2021.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ze svazku obcí Region Slezská brána a projektu
Centra společných služeb.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 4
ke Smlouvě o zápůjčce s vydlužitelem MAS Slezská
brána, z.s., ze dne 2.6.2014, kterým se mění sjednaná
doba zápůjčky 100.000,- Kč, nově do 30.6.2018.

783. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 2
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 31.12.2018.
784. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Dodatek č. 1
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 30.9.2018.
785. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z MAS Slezská brána, z.s..
786. Zastupitelstvo obce Řepiště v souladu s § 55 odst.
3) písmene b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, vyslovuje zánik mandátu
člena zastupitelstva obce Řepiště pana Jana Schönwäldera (Sdružení nezávislých Řepiště) z důvodu
skutečnosti, že přestal být volitelný – ztráta trvalého
pobytu na území obce.
787. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu obce
předáním osvědčení náhradníkovi z kandidátní listiny
Sdružení nezávislých Řepiště o tom, že se stal členem
zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal, a to
v souladu z § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
788. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozsah spojů
dopravní obslužnosti nad rámec obslužnosti kraje pro
linku MHD č. 915081 na období roku 2018 a úhradu
prokazatelné ztráty za r. 2018 ve výši předběžného
odborného odhadu v částce 761.517,- Kč na základě
Dodatku č.13 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti a organizačním zajištění ostatní dopravní obslužnosti uzavřené dne 18.3.2009
s dopravcem Dopravním podnikem Ostrava a.s.
a s Koordinátorem ODIS s.r.o..
789. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace ke způsobu zajištění dopravní obslužnosti
obce od 1.1.2019 na dobu 10 let prostřednictvím
Moravskoslezského kraje.
790. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje Smlouvu
č.187/600/2017 k zajištění oprav a údržby veřejného
osvětlení obce Řepiště pro rok 2018 se společností
TS a.s., IČ 60793716, se sídlem tř. 17. listopadu 910,
Frýdek – Místek, za dohodnuté jednotkové ceny.
791. 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 pro občany obce
Řepiště, do 31. 12. 2018, za sjednaných podmínek
dle smlouvy.
792. Zastupitelstvo obce Řepiště stanovuje celkový počet
zaměstnanců v obecním úřadu pro r. 2018 na 14 při
úvazku 14, z toho jsou 2 místa pro veřejně prospěšné
práce.
793. Zastupitelstvo obce Řepiště prohlašuje, že o nabídce na převzetí záruky za obviněnou N.P. ze dne
3.10.2017, č.j. Rep 900/2017, učiněné starostou obce
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byli ostatní členové zastupitelstva obce informováni
dne 11.12.2017 na pracovním jednání v počtu 9 členů.
794. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu
starosty vykonávající pravomoc rady obce za období
září až prosinec 2017.
795. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2017 dle přílohy: zvýšení příjmů rozpočtu
o 83.000,- Kč, snížení výdajů rozpočtu o 1.376.000,- Kč,
snížení ztráty rozpočtu o 1.459.000,- Kč, které upravuje
schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem
	
34.434.000,- Kč,
Výdaje celkem		
55.862.000,- Kč,
Ztráta		

- 21.428.000,- Kč,
Financování			
21.428.000,- Kč.

Schodek rozpočtu ve výši 21.428.000,- Kč bude
uhrazen finančními prostředky z minulých let.
796. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu společně s účetní obce provést nejpozději k 31. 12. 2017
případně nezbytně nutné rozpočtové opatření na straně
příjmů a výdajů s tím, že saldo příjmů a výdajů může být
maximálně mínus 1.000.000,- Kč. Ke krytí případného
salda se použijí prostředky z minulých let. Na nejbližším
následujícím zasedání zastupitelstva bude toto rozpočtové opatření předloženo s řádným zdůvodněním.
797. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje pravidla rozpočtového provizoria obce na rok 2018 dle přílohy.
798. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 20. zasedání zastupitelstva obce dne
28.2.2018 v 17.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ
Dne 14.2.2018 bude provoz obecního úřadu omezen. Nebude možné požádat o výpisy z Czech POINTU
(např. výpis z Katastru nemovitostí, Rejstřík trestů), ověřování – legalizace (podpisu) a vidimace (listiny) a přihlášení
k trvalému pobytu.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování sponzorům obecního plesu
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŘEPIŠTĚ • ROSTISLAV KOŽUŠNÍK • CUKRÁRNA MILUŠKA
KADEŘNICTVÍ MARCELKA – MARCELA FOLDYNOVÁ • DAGMAR HRUŠKOVÁ • ŽANETA A TOMÁŠ BŘENKOVI
VZORKOVÁ PRODEJNA DVEŘÍ – HANA KOŽUŠNÍKOVÁ • AUTOELEKTRO – RADIM KOŽUŠNÍK – APEL
ING. RADIM TISOŇ • DALIBOR MUSÁLEK

Převrácená cisterna s propan-butanem na Mírové ulici
Ani naší obci se nevyhýbají mimořádné události. Cisterna, která převážela propan-butan, havarovala na ulici
Mírové ve čtvrtek 21. 12. 2017 před 16. hodinou odpoledne. Po nehodě skončilo tažné vozidlo s prázdnou cisternou na kolech v příkopu. Cisternový přívěs, který převážel
přes sedm tun vysoce výbušného kapalného propan-butanu, se převrátil na bok na silnici. Nehoda se obešla bez
zranění.
Přivolaní hasiči nejprve zabezpečili havarované vozidlo
a provedli protipožární opatření – monitorovali detekčními
přístroji, zda nedošlo k úniku plynu. Následně pak uzavřeli komunikaci. Velitel zásahu HZS MSK Frýdek-Místek po
konzultaci s vedením přepravní
firmy přivolal na místo zásahu náhradní cisternu na
přečerpání nebezpečné látky.
Kvůli poškození ale nakonec nemohl být obsah cisterny přečerpán ještě před vyprošťováním a hasiči tak museli manipulovat s plným přívěsem.
Velitel zásahu kvůli zajištění bezpečnosti občanů rozhodl o evakuaci obyvatel v okolí 200 metrů od místa nehody. Tohoto úkolu se zhostili členové výjezdové jednotky

SDH Řepiště ve spolupráci se samosprávou obce Řepiště. Evakuovali jsme celkem 66 osob z 23 domů. Evakuační místo bylo zřízeno v místní tělocvičně. Tohoto náhradního ubytování využilo 13 osob, ostatní přečkali noc
u příbuzných mimo ohroženou zónu.
Před samotnou manipulací s cisternou a přečerpáním
jejího obsahu bylo nutné v oblasti vypnout elektrickou
4
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energii a veřejné osvětlení. Po přečerpání byla postupně
pomocí jeřábu vyproštěna z příkopu prázdná cisterna s tahačem.
Zásah trval téměř 12 hodin a hasiči se vraceli na své
základny až v pátek kolem třetí hodiny ranní.
Myslíme, že naše výjezdová jednotka tímto zásahem
ukázala svou připravenost a také plné využití nového zása-

hového vozidla Ford transit, které je určeno mj. i k účelům
evakuace. Při zásahu pracovalo 13 členů výjezdové jednotky.
Závěrem chceme poděkovat občanům za klidné zvládnutí pro ně jistě nelehkých chvil, a také obecnímu úřadu,
jmenovitě starostovi obce Rostislavu Kožušníkovi a místostarostce obce Jaroslavě Bezecné za rychlou a účinnou pomoc.
SDH Řepiště

Zpráva o činnosti SDH Řepiště v roce 2017
Činnost JPO Řepiště za rok 2017

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám v novém
roce popřáli jen to nejlepší a ve stručné podobě Vás seznámili s naší činností v roce 2017.
Činnost sboru v roce 2017 probíhala v souladu s plánem. V roce 2017 proběhly všechny plánované akce a to:
Hasičský ples, tradiční Bowling – o pohár starosty SDH,
následovalo stavění máje, cyklistický výlet „Hasičská galuska“, Soutěž PS 8, kácení máje, výlet mladých hasičů,
zakončení soutěžní sezóny a další. Krom těchto akcí, se
sbor podílel na organizačním zajištění některých akcí pořádaných organizacemi působících v obci (obecní slavnosti, krmáš, večírek klubu seniorů, apod.).

V uplynulém roce 2017 byla činnost výjezdové jednotky poměrně bohatá. Povedlo se nám získat nové zásahové vozidlo Ford Transit, na které jsme získali dotaci
450 000 Kč od ministerstva vnitra, 220 000 Kč z prostředků kraje a nemalou částkou se podílela i obec.
Stav jednotky, školení a výcvik
Výjezdová jednotka čítá 22 členů, kteří splňují odbornou, praktickou a zdravotní způsobilost a byli řádně přezkoušeni. Rozrostli jsme se o další dva nové členy z řad
mládeže odchované naším sborem, kteří prošli základním
výcvikem v Jánských Koupelích. Pravidelně se provádí
školení a výcviky jednotky dle ročního plánu, především
v dýchací technice. Nezapomněli jsme ani na vyškolení
členů požárních asistenčních hlídek, pilařů, řidičů a obsluhy elektrocentrál. S pravidelným taktickým cvičením byla
letos řada na nás, námětem byl vzhledem k událostem
z poslední doby zvolen požár kostela.

Investice do vybavení sboru
V letošním roce proběhla generální oprava stříkačky
PS 8. Opravu zajistila fa Nevřela, která se specializuje na
opravy požárních zařízení.
Spolupráce s OÚ na přípravě realizace rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice
V letošním roce bylo vybráno konečné architektonické
řešení rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla uzavřena smlouva mezi obecním úřadem a projekční kanceláří Ing. Michaela
Kocycha na zpracování prováděcího projektu a dokumentace potřebné pro vydání patřičných povolení. Předpokládáme,
že v průběhu roku 2018 budou vyřízeny veškeré formální
náležitosti nutné k zahájení stavby v následujícím roce.

Vybavení jednotky
V roce 2017 jsme obměnili a doplnili vybavení jednotky, a to především o 18 zásahových přileb Dräger, které
jsme získali převodem od hasičského záchranného útvaru
v Hlučíně. Jde o náhradu za stávající přilby, kterým již
skončila životnost. Další materiál, který se pořizoval, byl
určen hlavně na vybavení nového vozidla Ford Transit.
Jednalo se především o zdravotnický materiál, dále pak
o teleskopický žebřík, zádový hasící batoh pro lesní požáry, vysavač na hmyz, 3 ks pracovního polohovacího pásu,
6 svítilen v nevýbušném provedení k novým přilbám
a střešní nosič. Ke konci roku úspěšně proběhla pravidelná revize elektro zařízení a hasicích přístrojů.

Účast na dotačních programech pro rok 2017
dle náplně vypsaných grantů
Byla podána žádost o dotaci v programu MŠMT, a ta
byla přijata. Dále byla využita dotace z OSH k nákupu
vzduchovky.
V oblasti preventivně výchovné činnosti byla provedena návštěva MŠ a ZŠ a instruktáž „Jednoduché hasební
prostředky a základy požární ochrany“. Besedu provedla
Pavla Polachová. Letos rovněž proběhla soutěž Požární
ochrana očima dětí. Další preventivně výchovná činnost
byla zaměřena na osvětu mezi občany formou příspěvku
do obecního zpravodaje.
Ke dni 31. 12. 2017 má sbor celkem 87 členů z toho:
		 18+		
45
		 15-18 let
1
		 do 15 let
38
Ve vyšších orgánech nás zastupují Josef Šnajder v odborné radě mládeže a Jaromír Adamus st. vedoucí odborné rady prevence a člen VV OSH.

Zásahová činnost
V roce 2017 jsme vyjeli k zásahu celkem 17 x. U požáru jsme zasahovali 2 x, dopravní nehoda 1 x, odstranění nebezpečných stavů - strom přes komunikaci 4 x a strom
na rodinném domku 1 x, čerpání zatopeného sklepa 1 x
a likvidace nebezpečného hmyzu 8 x.
Za zmínku stojí především dva zásahy, a to odstranění vzrostlého ořešáku, který se převrátil následkem větrné
smrště na střechu rodinného domku, a pomoc při odstraňování dopravní nehody kamiónu s tekutým propan-butanem, kdy jsme se podíleli mj. na evakuaci obyvatel.
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Spolupráce s obcí a ostatními složkami
Vybavení jednotky a pomoci hasičů bylo také využíváno při kulturních a společenských akcích pořádaných
v naší obci. Namátkou můžu uvést především řízení provozu a organizaci parkování při letním koncertě a televizním fotbalovém zápase, provádění preventivních požárních
hlídek na plesech a koncertech a také požární asistence
při odpalování ohňostroje na akcích SRPŠ.

Na závěr sezóny nám umožnila MSL MH soutěžit v dorostenecké kategorii v požárních útocích, a tak jsme dali
dohromady bývalé družstvo starších žáků. Na soutěži
v Brušperku si s časem něco přes 11 sekund vybojovali
1. místo, v Bruzovicích pak 3. místo a v Lubnu 2. místo.
V činnosti dorostu však pokračujeme, pouze však v kategorii dorostenek jednotlivkyň. V podzimním kole soutěžily 4 dorostenky. V kategorii starších dorostenek Jana
Polachová, ve střední kategorii Petra Polachová a v kategorii mladších dorostenek Dáša Lukesová a Denča Adamusová.

Technika
Díky dobré údržbě a spoustě brigádnických hodin
věnovaných přípravě techniky jsme opět úspěšně absolvovali technickou prohlídku s Avií i Tatrou 805. Náš vozový park se rozrostl o nový zásahový automobil Ford Transit.

Mladí hasiči
Během zimních měsíců jsme se scházeli v tělocvičně,
kde jsme si procvičovali hasičské dovednosti a hráli různé
hry. Připravovali jsme také mladé hasiče na zkoušky odbornosti, které se konaly v dubnu a plnilo je 32 dětí z našeho kolektivu.
13. května proběhlo závěrečné kolo hry Plamen, které
se konalo na stadionu Slezan ve Frýdku Místku. Soutěžili
jsme ve všech disciplínách hry Plamen a CTIF. Nejlépe pro
nás dopadly požární útoky, kdy se mladší žáci umístili na
2. místě a starší žáci na 1. místě. Celkově po sečtení všech
výsledných umístění se mladší družstvo umístilo na 6. místě z 27 družstev v okrese a starší družstvo na 9. místě
z 33 družstev v okrese.
V letošním roce jsme se také opět s mladými hasiči
zúčastnili soutěží Moravskoslezské ligy MH. Od jara do
podzimu jsme absolvovali 15 kol soutěží v požárním útoku.
Starší žáci získali celkově 14. místo ze 17. družstev, mladší žáci se umístili na 9. místě ze 17 družstev. Letos se
příliš nedařilo, a proto věříme, že příští sezónu to bude
určitě lepší.
Závěrečnou schůzku jsme si opět zpestřili s rodiči
a příjemně tak strávili odpoledne s posezením u hasičárny. Úplný závěr školního roku ovšem patřil již tradičnímu
třídennímu výletu. Letos jsme s mladými hasiči vyrazili
do Kunčic pod Ondřejníkem. Téma výletu byla příroda,
a tak každá skupina si hned první den vymyslela svůj
název, pokřik a vyrobila si svoji vlajku. Družstva mezi
sebou soutěžila po celou dobu výletu. Podnikli jsme také
výšlap kolem hory Ondřejník. Zahráli jsme si bojovou hru
o poklady a soutěžili jsme také ve vaření kotlíkového
guláše. Letos jsme pro děti připravili novou hru, kdy si
zahráli na lovce zvířat. A na závěr jsme pořádali olympijské hry.
Od září se pak všechny kategorie připravovaly na podzimní kolo nového ročníku hry PLAMEN. Podzimní kolo
hry Plamen v Závodě požární všestrannosti se konalo
v Metylovicích. V kategorii mladších žáků soutěžila dvě
pětičlenná družstva. Umístila se na 9. místě z 21 družstev
v okrese. V kategorii starších žáků soutěžila také dvě družstva, která měla trestné body pouze na střelbě, a tak si
vybojovala nádherné 1. místo.
17. listopadu jsme vyrazili na jednodenní výlet do technického muzea TATRA v Kopřivnici. Závěr roku jsme si
zpestřili mikulášskou a vánoční besídkou, kde nám Ježíšek
nadělil novou kroniku.

Výhled na rok 2018
Letos bude třeba dovybavit nový zásahový automobil
o kontejner na umístění zásahového vybavení, dále pokračovat na přípravách rekonstrukce požární zbrojnice a přístavby garáže. Budeme pokračovat ve školeních a výcviku dle plánu odborné přípravy (např.: noví členové
výjezdové jednotky, nositelé dýchací techniky, technici,
instruktoři ochrany obyvatelstva aj.). Čeká nás také přechod na nový elektronický systém vedení výjezdové jednotky „PortAll“.

Zpráva mladých hasičů a dorostu za rok 2017
V roce 2017 pracovalo v kolektivu mladých hasičů
a dorostu 43 dětí, a to ve věku od 6 do 18 let. Ve hře Plamen byla zapojena 2 družstva mladších žáků, starší žáci
a dorostenci, kteří soutěžili za jednotlivce.
Dorost
Byli jsme zvyklí, že náš sbor zastupovali v okrese dorostenci v kategorii družstev. Pro menší počet dorostenců
jsme se rozhodli postavit nyní jen kategorii jednotlivců,
kteří soutěží ve dvou kolech, a to v podzimní části (závod
požární všestrannosti) a v jarním závěrečném kole (běh na
100 m s překážkou, ve dvojboji a v testu PO). Ve starší
kategorii jednotlivců za nás soutěžili Jan Kusák a Jan Matějka.
V okresním kole jsme měli zastoupení také v kategorii
dorostenek jednotlivkyň. V kategorii mladších dorostenek
(13-14 let) soutěžila Petra Polachová, která se umístila
v okresním kole na 1. místě a postoupila do krajského kola.
Petra se ale při druhém pokusu na stovkách zranila po
pádu z kladiny závod tak nemohla dokončit. V kategorii
středních dorostenek (15-16 let) soutěžila Jana Polachová,
která se umístila v okresním kole na 3. místě. Jana také
měla příležitost soutěžit a sbírat zkušenosti v okresním
kole požárního sportu za ženy ze Skalice, které se umístily na 2. místě, a potom také v krajském kole požárního
sportu, kdy posílila družstvo žen z SDH Frýdek, které se
umístily na 2. místě. Kromě přípravy v Řepištích navštěvovaly holky také tréninky v tělocvičně HZS ve Frýdku-Místku a od jara v areálu HZS Nošovice.
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Zpráva o činnosti soutěžního družstva mužů
za rok 2017

soutěž. V nabitém startovním pořadí jsme se umístili zhruba v polovině. To ale nebylo vše. Na konci soutěže jsme
společně s týmem Vavrečky složili družstvo z nejlepších
členů obou družstev a předvedli exhibiční útok. Touto akcí
naše soutěžní sezóna končila. Družstvo letos fungovalo
ve složení: Jan Matějka, Jan Kusák, Jakub Lyčka, Dominik
Sobek, Jakub Trubiroha, Tomáš Staniševský, Jiří Kaloč,
Rostislav Vašíček, Josef Kukučka ml., Adam Nytra. Děkujeme všem členům sboru za pomoc a podporu a zejména
našemu nehrajícímu kapitánovi Petru Némethovi za pomoc
při údržbě techniky a při trénincích.
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, instruktorům a vedoucím, především Pavle Polachové, Pepovi a Blance Kukučkovým. Dále pak sponzorům,
příznivcům, TJ Řepiště, zastupitelstvu obce a obecnímu
úřadu, bez jejichž podpory by se naše činnost odvíjela
mnohem obtížněji.
SDH Řepiště

Soutěžní družstvo zahájilo sezónu soutěží O pohár sv.
Floriána. Kvůli nepřízni počasí se tato soutěž konala zároveň se soutěží PS 8 („osmičky“). V soutěži O pohár
sv. Floriána se nám moc nedařilo a družstvo skončilo na
posledním, i když bronzovém místě. Na osmičky jsme již
tradičně postavili dvě družstva, a to družstvo mladších
a starších, kterým se podařilo soutěž ovládnout. Tímto
započala naše soutěžní sezóna, která pro nás znamenala
každotýdenní tréninky, vždy ve středy odpoledne na hřišti TJ Řepiště, a víkendové soutěže. Letos jsme se zúčastnili kromě výše zmiňovaných i dalších soutěží. Probíhaly
v Brušperku, Hrádku, Třanovicích, Dolních Domaslavicích,
Dolních Tošanovicích, Raškovicích, ve Frýdku, Staré Vsi
a na Hukvaldech. Konkurence však byla velmi silná a podařilo se nám uloupit stupně vítězů pouze v Třanovicích,
a to 1. místo. Třešničkou na dortu této sezóny bylo pozvání našich přátel z družební obce Vavrečka na jejich noční

Místní knihovna ŘEPIŠTĚ informuje
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás pozvat na připravované akce.
V úterý 20. února od 17:30 hodin se uskuteční přednáška Jarmily Kuskové, Numerologie – rádce na cestě
životem.
V Březnu – měsíci čtenářů se představí celostní vizážistka Světlana Čiberová s přednáškou Co svým vzhledem sdělujeme světu, aneb proč vypadáme, jak vypadáme...v úterý 13. března v 17:30 hodin. Co se během
večera dozvíte?
• proč vypadáme, jak vypadáme - co se dá přečíst
z celkového vzhledu člověka
• obličej jako otevřená kniha - diagnostika z obličeje
• proč máme konkrétní účes, proč si toužíme barvit
vlasy
• proč nejsme spokojeni s postavou, co o nás tělo
vypovídá, co nám sděluje
• co můžeme udělat pro nastolení potřebných změn
v životě

Měli byste zájem o vrácení knih, audioknih a časopisů
mimo půjčovní dobu do tzv. Biblioschránky? Na vaše odpovědi v anketě v Březnu-měsíci čtenářů se již nyní těšíme.
Anketní lístky budou od pátku 2. března připraveny
v knihovně.

Přednáška je určena ženám i mužům. Vstupy na přednášky v knihovně jsou zdarma.
Nejmenší čtenáři se mohou po celý měsíc březen zúčastnit soutěže s názvem Narozeniny pejska a kočičky. Za
správné odpovědi obdrží malou odměnu.
Od 6. března do 27. dubna můžete zhlédnout výstavu
Martiny Škarpové s názvem PATCHWORKOVÉ VELIKONOCE. Vystavené práce si bude možné zakoupit.
Hlavní aktivitou BMČ 2018 (Března měsíce čtenářů)
bývá ocenění nejlepšího čtenáře roku. Základním kritériem
pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního
čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním
systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen
při předávání cen Magnesia Litera.

Kontakt:
Místní knihovna ŘEPIŠTĚ
ul. Mírová 178, budova Obecního úřadu

UPOZORNĚNÍ: v pátek 23. 3. 2018 bude knihovna od
9-12 a od 13-15.30 zavřena z technických důvodů. Děkujeme za pochopení. Výpůjčky vám rádi prodloužíme.
Připravujeme pro veřejnost:
17. 4. 2018 – beseda se spisovatelkou Evou Tvrdou
24. 4. 2018 – přednáška o zdraví s Janou Mlčochovou
z Apatyky Frýdek-Místek
Připravujeme pro školu:
22. 2. 2018 – komiksový workshop s Danielem Vydroupro
žáky 2. a 3. třídy ZŠ Řepiště
Besedy a knihovnické lekce pro žáky

T: 558 637 136
E: knihovna.repiste@atlas.cz
W: www.knihovna-repiste.cz
Půjčovní doba:
Úterý		 10-12 13-17
Pátek 9-12 13-15:30
Za Místní knihovnu Řepiště
Marika Zajíčková
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Činnost ZO Paskov v roce 2017
Rok 2017 se nám uvedl pěkně studeným krokem
a i další měsíce často obsahovaly meteorologické „přešlapy“ – chvíli déšť, pak květnové mrazíky, v létě přílišná
vedra. Květu, snůšce a koneckonců i úrodě ovoce, potažmo medu to příliš neprospělo. Na druhou stranu včelám se podařilo vyzimovat téměř na jedničku – z 339
včelstev k 1. 9. 2016 jich přes zimu k 1. 5. 2017 vydrželo
331, tzn. 97,64%.
Letošní rok jsme začali posezením v restauraci Balkán,
kde bylo dostatek prostoru pro zhodnocení uplynulého
roku a plánování v roce novém.
V předjaří jsme vyhodnocovali úspěšnost léčby včelstev proti varroáze. Přeléčit museli jen 3 členové, tedy
minimum. Dále jsme přistoupili k nákupu 3. fumigátoru,
takže při podzimním léčení budou moci samostatně léčit
důvěrníci v Paskově, Řepištích i Žabni. Také bylo rozhodnuto o nákupu matek pro členy, aby se tím zvýšila genová
pestrost včelstev.
Jaro bylo ve znamení tradičních činností. 14. května
proběhla brigáda, při níž se posekala tráva kolem včelařské
chaty, uklidila příjezdová cesta a pohrabalo staré listí. Zúčastnilo se 9 členů a jsme rádi, že pomohli i rodinní příslušníci. V červnu jsme smažili vaječinu, letos v novém
areálu v Žabni. Účast byla hojná a vaječina jako vždy výborná. Na této schůzi jsme zvolili novým pokladníkem

př. Evu Andrýskovou. Podařilo se nám také na včelařské
chatě vyměnit nevyhovující elektrický rozvaděč.
V létě jsme zakoupili nové léčivo Thymovar, se kterým
budeme bojovat proti varroáze. Chceme tak totiž zabránit
rezistenci brouka, jež by mohla nastat opakovaným používáním tradičního Gabonu. Přijali jsme také nového člena.
Podletí a podzim byly ve znamení přípravy včelstev na
přezimování, jehož součástí bylo i jejich přeléčení.
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 a na
podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství).
K 31. 12. 2017 měla naše organizace 40 členů
a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2017 jsme
obhospodařovali 331 včelstev, k 1. 9. 2017 pak 333. Vyprodukovali jsme 2778 kg medu a 110,1 kg vosku, vychovali 54 včelích matek (vč. nečlena). Medu a vosku bylo ve
srovnání s rokem 2016 o mnoho méně.
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

Zápis do prvního ročníku ZŠ a MŠ Řepiště
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2018/2019
se uskuteční ve středu 4. dubna 2018 v čase od 12,00
do 17,00 hodin v budově základní školy. Týká se dětí,
které dovrší do 31. 8. 2018 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 30.4.2018.
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 2018 do
30. června 2019, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září
do konce prosince 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické
poradny). Podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šestý rok
věku v době od ledna 2019 do konce června 2019, jsou
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a také odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
Dítě, které bylo u zápisu v ZŠ Řepiště 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 p.o.
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Už jsou tady zprávičky, z naší krásné školičky
V lednu proběhla zábavná akce ve třídě „Motýlek“
s názvem „Sněhulákiáda“.
Děti převlečené do kostýmů sněhuláčků nejprve přednášely, zpívaly, poté procestovaly s veverkou Terkou
a myškou Klárkou různými soutěžemi celý svět. Na závěr
si vyrobily pamětního sněhuláčka. Zažily tak pohybově
zábavné odpoledne i s rodiči. Všem se akce velice
líbila.
První pololetí školního roku jsme zakončili sportovní
akcí.
V úterý 30.1.2018 se deset dětí ze třídy „Beruška“
zúčastnilo 1. ročníku Mistrovství školek Slezské brány
ve sportovní hale Raškovice. Děti závodily v jedenácti

sportovních disciplínách a získaly krásné 2. místo. Odměnou za výkony jim byl pohár a medaile, které jim
měl tu čest rozdat náš pan starosta R. Kožušník. Gratulujeme a těšíme se na 2. ročník, na který budeme pilně
trénovat. Velice kladně hodnotíme organizaci a zázemí
celé akce. Každý měsíc máme přichystáno mnoho zajímavých aktivit. V únoru od 5.2. - 9.2.2018 budou děti
jezdit lyžovat na Bílou. 10.3.2018 jste srdečně zváni na
Maškarní karneval v tělocvičně, který se bude konat ve
spolupráci se ZŠ a Klubem rodičů. Březen bude ve znamení začátku plavání na Olešné. Chystáme také Noc
s Andersenem.
Jana Nožičková
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Seniorské okénko
Středa 21. 2. 2018 – výstava v Ostravském muzeu – Za
velkou zdí – památky čínského starověkého umění a Panenky – jako suvenýry z cizích zemí. Odjezd autobusem
č. 81 v 9.36, sraz u muzea v 10.15 hod.
Čtvrtek 29. 3. 2018 – Spolek seniorů Vratimov nás zve
do Společenského domu na večírek Vítání jara. Začátek
v 16.00 hod. Účast je nutno nahlásit důvěrnicím.
Čtvrtek 19. 4. 2018 – bowling v Rakovci, sraz bude
v 13.30 hod. Těšíme se na velkou účast.
Pátek 18. 5. 2018 – Výroční členská schůze

Začátek nového roku je vždy ve znamení společenských událostí. Pro náš Klub je to konání Společenského
večírku, na který se již naši členové i příznivci vždy těší.
Ten letošní se uskutečnil v pátek 26. ledna. Byl ozvláštněn
programem mladých dívek ze skupiny Rytmo z Rychvaldu,
jejichž vystoupení se nám všem líbilo a rozproudilo náladu.
Zábava byla veselá, sešlo se nás letos opět hodně, přispělo k tomu jistě i na leden hezké počasí.
Děkujeme pracovníkům obecního úřadu a tělocvičny
za pomoc při přípravě našeho večírku, rovněž dík patří
řepišťským hasičům za zajištění občerstvení a příjemnou
obsluhu, a paní Jarce z obchodu za prodej zákusků.
Letošní tombola byla opět bohatá, děkujeme všem,
kteří nám přispěli svými dary: tj. obecnímu úřadu, Bowlingu Rakovec, Lašská pekárna Řepiště, Zahradnictví Barákovi.

K 31.12.2017 ukončila ze zdravotních důvodů paní
Zdeňka Březinová, dosavadní předsedkyně našeho Klubu,
svou činnost. Předsedkyní byla od roku 2008. Za jejího
vedení Klub rozšířil svou činnost jak počtem pořádaných
akcí, tak přibylo spokojených členů.
Děkujeme jí za dlouholetou práci a přejeme pevné zdraví do dalších let. A také věříme, že bude mezi nás stále ráda
docházet. Bude vždy vítaná.
Ještě jednou za celý Klub seniorů díky.
Výbor Klubu seniorů

Připravované akce:
Úterý 20. 2. 2018 – Klub seniorů v Paskově pořádá
Pochování basy. Jsme srdečně zváni. Zájemci, hlaste se
u důvěrnic.

INFORMACE Z DDM VRATIMOV – KALENDÁŘ AKCÍ
7. 2.
		

KLUBÍKOV
tělocvična Řepiště, akce pro děti s rodiči

12. 2. – 16. 2.
		
		
		

Jarní prázdniny F-M – program pro děti
- jump centrum FM
- aquapark Olešná
- laser game Ostrava

24. 2.
		

Turnaj v badmintonu pro děti
tělocvična Řepiště

15. 4.
		

Gala přehlídka kroužků – pobočky
kino Panorama Paskov

NOVINKA „KLUBÍKOV“
Každou první středu v měsíci nabízíme rodičům možnost využití tělocvičny v Řepištích s programem pro děti
ve věku do 3 let. V době od 9:30 – 10:50 budou připravené pohybové aktivity dětí s rodiči, básničky s ukazováním,
zpívání a výtvarné tvoření.
Vstup 40 Kč za dítě a 20 Kč za rodiče uhradíte při vstupu na místě. Přihlášení na akce můžete provést on-line nebo
na e-mail: v.pacikova@ddmvratimov.cz vždy do úterý.
Minimální počet účastníků pro uskutečnění akce jsou
4 děti s rodiči.
Těšíme se na všechny akční rodiče, kteří chtějí svým
dětem zpříjemnit dopoledne.
Termíny „Klubíkov“: 7. 2. (středa), 7. 3. (středa), 4. 4.
(středa), 2. 5. (středa), 6. 6. (středa)

Aktuální nabídka akcí a podrobnější informace na
www.ddmvratimov.cz
10
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na ceny přispěla firma:

a Obec Řepiště
pořádají

BADMINTONOVÝ TURNAJ
PRO DĚTI od 8 do 17 let ČTYŘHRY

v sobotu 24. února 2018
tělocvična Řepiště
Prezence: 8:45 -

9:00 kategorie A

Prezence: 12:30 - 12:45 kategorie B
podrobnosti o kategoriích v propozicích
Předpokládaný konec: 12:00 a 16:00 hodin

Startovné : 50 Kč/hráč
V ceně: pitný režim, poplatek DDM

TERMÍN REGISTRACE DO ČTVRTKU 22. 2. 2018.
Bližší informace: Marcela Grácová tel.: 739 201 077, 596 732 333
m.gracova@ddmvratimov.cz
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SPORTOVNÍ DEN
Druhou prosincovou sobotu jsme s mladými sportovci hráli fotbal a badminton v tělocvičně v Řepištích. Trenér
Rostislav Pikonský dohlížel na dvě fotbalové disciplíny –
fotbal družstev a soutěž v kopu na branku. V družstvech
se na 3. místě umístili: Filip Křivánek - David Hrbáček,
2. místo obsadili Bobeš Kursa -Monika Richterová a vítězem byla dvojice Matyáš Harok - Václav Navrátil. V penaltách se počítaly body i za rodiče, na 3. místě se umístili
Biedroňovi – Vojta a Michal; 2. místo Hrbáčkovi – David
a David a vítězem se stali Pikonští – Filip a Rosťa.
V odpolední části se hrál badminton na třech kurtech.
Středně pokročilí hráči bojovali ve dvou skupinách o medaile. A nakonec bronz získali: Vojta Šústal -Václav Moravec a Adriana Šoltýsková - Aneta Belasová, stříbro vybo-

jovali Vojtěch Klimeš - Kateřina Klimešová a Matěj Fajkus
a Vojtěch Šebesta a zlato si odvezli Ondřej Vajda – Jakub
Štilárek a Tomáš Bortel - Antonín Hynčica.
V kategorii C, což jsou věkově nejstarší badmintonisté, se na 3. místě umístila děvčata Jana a Petra Polachovy, stříbrnou příčku vybojovali Viktorie Votavová a Jan
Gintner a nejlepšími, mladými badmintonisty se stali a zlatou medaili získali: Šimon Košťál a Dominik Kohut. Blahopřejeme medailistům a děkujeme všem ostatním hráčům
a hráčkám za skvělé výkony.
Děkujeme Obci Řepiště za finanční podporu a rodičům
za vytvoření nezapomenutelné atmosféry.
Těšíme se 24. února 2018 opět v Řepištích.
Marcela Grácová a tým trenérů.

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
V obci Řepiště se vykoledovalo 37 402,-Kč.

Ve dnech 1. – 14. ledna obcházeli naše domácnosti tři králové s koledou a přáním všeho dobrého do
nového roku. Charitní Tříkrálová sbírka proběhla již po osmnácté a v našem regionu ji organizuje Charita
Frýdek-Místek. „I letos se koledování
podařilo, a tak kromě získaných finančních prostředků zůstal dobrý pocit z vykonaného veliké
díla, z pomoci druhým, z otevřených dveří a nabídnutých
rukou. Stejně tak radost ze vzájemného potkávání, z průvodu a Tříkrálových koncertů,“ sdělil Martin Hořínek, ředitel
frýdeckomístecké Charity. V letošním roce se vydalo do ulic
celkem 296 kolednických skupinek, které roznášely do našich domovů požehnání. Koledování skončilo a my celkový
výnos za Frýdek-Místek činí 2 269 084 Kč.

Z letošního výtěžku sbírky podpoříme všechny naše
služby. „Získané finanční prostředky použijeme v souladu
se schválenými záměry na pomoc a podporu těch, kteří si
nemohou pomoci sami. Z vykoledovaných peněz podpoříme terénní služby pro seniory, nemocné a osoby se sníženou soběstačností, zlepšíme podmínky, v nichž naši
klienti žijí, ale nezapomeneme ani na děti a jejich potřeby,“
dodává dále Hořínek. Kompletní záměry využití výtěžku
najdete na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, všem koledníků a jejich doprovodu, stejně jako štědrým dárcům,
kteří koledníky vřele přijali.
Lenka Talavašková,
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Poplatek za směsný komunální odpad pro rok 2018
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 2018 do 30. června 2018.
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

Poplatek za psa 2018
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek ze psů starších 3 měsíců na rok 2018 v termínu do
30. června 2018. 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 2018
Oznamujeme občanům, že pravidelný sběr a svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu v roce 2018 proběhne v termínech:
jaro – v pátek 6. dubna 2018 od 15.00 – 19.00 hod.
podzim – v pátek 14. září 2018 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.

SVOZ BIO POPELNIC
Svoz BIO odpadu pro obec Řepiště bude probíhat od pátku
6.4.2018 a bude pokračovat každý sudý pátek do konce listopadu 2018.

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
13
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Moravskoslezská Sinfonietta
Vážení posluchači Moravskoslezské Sinfonietty,
letos náš orchestr vstupuje do sedmé koncertní sezóny 2017/2018. 21. ledna jsme měli náš tradiční Novoroční
koncert, tentokrát poprvé v kostele svatého archanděla
Michaela v Řepištích. Během večera se vystřídali naši nejlepší instrumentalisté (dechový kvintet a smyčcový kvartet). Koncert proběhl ve velmi příjemné atmosféře. Vstupné dle přání pana faráře bylo použito na potřeby kostela,
tudíž vám všem, kteří jste na náš koncert zavítali a tímto
gestem kostel podpořili, upřímně děkuji. Mé poděkování
za realizaci patří paní místostarostce Jaroslavě Bezecné
a také panu starostovi Rostislavu Kožušníkovi, který zařídil externí topidla, díky kterým prostory kostela dosahovaly téměř „pokojové teploty“.
Dalším koncertem, který nás čeká bude otevření „Společenského domu s restaurací u Máně“. A tady jistě zafungovala magická „sedmička“. Moravskoslezská Sinfonietta bude moci koncertovat v reprezentativních
prostorách, které si jistě zaslouží. Vzhledem k tomu, když
měl Paskov výročí 750 let od první písemné zmínky, připravili jsme pro toto významné výročí velmi náročnou
9. symfonii Ludwiga van Beethovena, ve které účinkoval
velký symfonický orchestr, smíšený sbor a sólisté, kteří
například spolupracují s Českou filharmonií a také vystupují na pódiích předních světových operních domů. Poctivě jsme se na tento úkol připravili a celé dílo, které dosahuje téměř 90 minut, vyznělo velmi dobře. To samé si
jistě zaslouží Společenský sál. Rádi bychom tyto krásné

prostory otevřeli harfovým koncertem s paní docentkou
Janou Bouškovou, která je sóloharfistkou České filharmonie, docentkou na pražské AMU a Královské konzervatoři v Bruselu. Poté také pomýšlíme vzdát hold budově v podobě 9. symfonie „Novosvětské“ Antonína Dvořáka.
Věříme, že se již brzy dozvíme termín otevření, abychom
se na tento slavnostní okamžik poctivě připravili. Vzhledem
k tomu, že paní docentka Jana Boušková je považována
v současné době za jednu z nejlepších harfistek na světě,
doufáme, že si na nás udělá čas. Když jsem minulý rok
účinkoval v akademii České filharmonie, paní docentka mi
účast přislíbila.
Posledním koncertem, který nás čeká v naší sezóně,
bude opět tradiční Letní koncert filmové a populární hudby, který se letos bude konat 17. 6. 2018 v 19.00h v prostorách sportovního areálu v Řepištích. Na tomto koncertu vystoupí jako sólisté Oldřiška Honsová, Nela Žáková,
Vojtěch Malchárek. Z Ameriky přiletí mezzosopranistka
Gabriela Miková-Johnson, z Krakowa sopranistka Ania
Butkiewicz. Orchestr zazní spolu s dětským sborem Lučinka, Meandry ze ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov – Město. Dále také vystoupí smíšený sbor Chorus Ostrava a Artep Orlová. V průběhu večera zazní nové soundtracky
z filmů například: Avatar, Osobní strážce, Slavíci v kleci,
Matrix a další.
Těším se na setkání
S pozdravem
Mgr. art. Jan Soukup
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Organizace Podané ruce
Organizace Podané ruce – osobní asistence, hledá
pracovnici na pozici „osobní asistentka v sociálních
službách“ s místem výkonu práce v obci Řepiště,
Paskov. Nástup ihned.

•
•
•
•

Požadavky:
• vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
škola se zdravotnickým či sociálním zaměřením nebo
kurz pro pracovníky v sociálních službách

zdravotní způsobilost k výkonu osobní asistentky
empatie, spolehlivost a samostatnost
praxe v sociálních službách vítána
řidičské oprávnění skupiny B (aktivní) vítáno, ale není
podmínkou

Bližší informace u Ing. Moniky Křístkové
e-mail: monika.kristkova@podaneruce.eu
mob: 777 011 072 (po 11 hod.)

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Každý jdeme životem s nějakou výzvou.
Pro děti a mladé lidi se
zdravotním postižením
a jejich rodiny je životní výzvou jejich nelehká situace.
Středisko VÝZVA jim již 15 let pomáhá překonávat překážky, aby mohli žít běžným životem.
Dětem a mladým lidem se zdravotním postižením pomáhá žít životem, který se podobá běžnému životu jejich
vrstevníků, nabízí jim nové možnosti a zkušenosti a překonává s nimi znevýhodnění, které jim jejich situace přináší.
Pečující rodiny podporuje, provází a pomáhá jim zvládat náročnou péči a těžkou životní situaci.
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. prostřednictvím
Střediska VÝZVA jim nabízí 4 sociální služby: osobní asistenci OASA, odborné sociální poradenství RODINNÝ
PRŮVODCE, odlehčovací službu RESPIT a integrační klub
BRÁNA.

RESPIT podporuje u dětí a mladých lidí se zdravotním
postižením takový způsob života, který je srovnatelný se
životem vrstevníků. Usiluje o to, aby ten, kdo službu využívá, měl stejné příležitosti, jako každý jiný člověk.
V rámci odlehčení nabízí RESPIT jako fakultativní činnost i rehabilitační asistenci. Mohou ji využívat děti a mladí lidé s tělesným postižením od 7 do 30 let se stupněm
závislosti III. a IV.
RESPIT ročně poskytne na 2 200 hodin odlehčovací
služby až 45 rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením.
Odborné sociální poradenství
RODINNÝ PRŮVODCE
„nejsme na to sami…“
Služba RODINNÝ PRŮVODCE poskytuje bezplatné
odborné sociální poradenství a podporu, při řešení obtížné životní situace dětem a mladým lidem do 35 let se
zdravotním postižením, jejich rodinám a osobám pečujícím.
Kromě poskytování odborného sociálního poradenství
v oblasti sociální, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, platné legislativy, zdravotnických systémů, kompenzačních, rehabilitačních a didaktických pomůcek se zaměřuje na podporu a pomoc při orientaci
v těžké životní situaci, poskytuje zázemí a prostor pro
setkávání pečujících osob a výměnu jejich zkušeností,
podporuje jejich vzdělávání a seberealizaci.
RODINNÝ PRŮVODCE ročně poskytne na 1 200 intervencí až 180 rodičům a jejich dětem.
Na tuto službu se může obrátit osobně, telefonicky
i e-mailovým kontaktem kdokoliv v rámci Moravskoslezského kraje, je tedy k dispozici i občanům pečujícím o děti
s postižením z obce Řepiště.

OASA osobní asistence
„můžu žít podle svého…“
Služba OASA poskytuje osobní asistenci u dětí a mladých lidí do 30 let se zdravotním postižením, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Osobní asistence umožňuje dětem a mladým se zdravotním postižením žít tak, jako jejich zdraví vrstevníci.
Pomáhá jim rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti,
trávit jejich volný čas podle jejich přání, získávat nové
zážitky a životní zkušenosti a být sami sebou.
OASA ročně poskytne až 60 dětem a mladým lidem
se zdravotním postižením na 30 000 hodin osobní asistence.
Odlehčovací služba RESPIT

„mám čas…a mé dítě je v dobrých rukou…“
RESPIT poskytuje odlehčovací službu osobám, které
pečují o dítě či mladého člověka od 1 roku do 35 let se
zdravotním postižením.
Odlehčení a odpočinek pečujícím osobám nabízí prostřednictvím občasné asistence u jejich dětí a mladých lidí
se zdravotním postižením podle jejich okamžitých potřeb,
tak aby si mohli odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti, mít čas pro sebe a nabrat potřebné síly.

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních
a didaktických pomůcek a sportovního vybavení
Pomůcky nabízené naší půjčovnou umožňují rodinám
pečujícím o člena se zdravotním postižením a rodinám
s dětmi zlepšit kvalitu jejich života.
K dispozici máme převážně pomůcky, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění a získat na ně finanční
prostředky z jiných zdrojů je vzhledem k vysokým cenám
těchto pomůcek mnohdy velmi náročné.
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Klienty naší půjčovny jsou především rodiny s dětmi.
Zaměřujeme se hlavně na pomůcky, které umožní imobilním dětem trávit volný čas s rodinou v terénu, v přírodě,
sportem (tříkolky, cyklovozíky, různé druhy terénních vozítek, speciální saně, speciální lyže – monoski, přídavná
kolečka k ortopedickým vozíkům). Pořízení těchto pomůcek je pro rodiny velmi nákladné a vzhledem k tomu, že
musí mnohdy doplácet nemalé finanční částky na zajištění základních kompenzačních pomůcek hrazených ze zdravotního pojištění jen částečně (ortopedické vozíky, speciální židle, chodítka, apod.), nemůžou si dovolit investovat
do pomůcek, ze kterých děti brzy vyrostou nebo je využijí jen občas (např. speciální tříkolky).
Dále nabízíme pomůcky k rehabilitaci - válce, klíny a různé polohovací pomůcky, které klienti využívají jen po určitou
dobu ke konkrétnímu cvičení. Další kategorií pomůcek jsou
pomůcky didaktické, které umožňují dětem rozvíjet psychomotoriku, speciální komponenty k počítačům, komunikátory, tablety iPAD. Rodiny s malými dětmi mohou využít cyklovozíky Croozer a speciální terénní vozítka SPEKO.
K dispozici máme i transportní vozíky a polohovací postele.

Doprovází dospívající děti a mladé lidi se zdravotním
postižením na jejich cestě k osamostatnění, a to prostřednictvím individuálních setkávání i skupinových aktivit. Ročně BRÁNA uspořádá na 150 akcí pro 30 dětí a mladých
lidí s postižením.
Pro bližší informace o službách nás můžete kontaktovat:
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko VÝZVA, Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
vyzva@prorodiny.cz, 774 244 082, 552 301 404,
www.vyzva.prorodiny.cz

BRÁNA integrační klub
„žít svůj život…“
Integrační klub BRÁNA nabízí sociálně aktivizační služby pro dospívající děti a mladé lidi se zdravotním postižením ve věku od 12 do 35 let.
BRÁNA pořádá setkání v malých skupinkách (dramatickou dílnu, výtvarnou dílnu, šicí dílnu), individuální setkání (mladí lidé s postižením se zdokonalují v konkrétní činnosti, znalosti či dovednosti, kterou si chtějí zrovna
osvojit); pravidelná klubová setkání pro všechny (čajovna);
setkávání dospělých nad tématy, která potřebují řešit,
s lektorem i bez; zprostředkovává kulturní a společenské
akce, pořádá sobotní výlety a akce, pobyty.
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Výročí KČT
Zkratka běžně známá a dlužno
poznamenat „vyhlášená“ – Klub
českých turistů.
Dvě významná výročí se sešla
v roce 2018 – 100 let republiky
a 130 let KČT. Je dobře, že společné logo dobře propaguje spojitost
jubileí „100 – 130“: 100 let republiky – 130 let v pohybu. KČT byl založen r. 1888. Jeho
historickými předsedy byly věhlasné osobnosti své doby.
Vzpomeňme alespoň Vojtu Náprstka a Jiřího St. Gutha
Jarkovského, zakladatele českého olympismu. Klub se
zázračně propletl celým složitým 20. stoletím s rozpadem
starých pořádků, se vznikem republiky, změn společenských systémů a zejména dvou světových válek … Vždy
usiloval a to úspěšně o kvalitu života svých členů a příznivců i pouhých „konzumentů“ svých aktivit., zejména
využíváním turistických chat a značení v terénu (všeobecně považované za samozřejmost).
A co u nás? Tělovýchovná jednota byla v Horních Datyních založena v roce 1919. (Výročí se blíží!) Uplatňovala
mnoho forem činnosti. Kromě budování materiálního zázemí, vlastního cvičení a vystupování, například i divadlo
a tzv. výlety – mnohdy s turistickým charakterem. Blízké
Beskydy přece lákaly. Při hledání dalších možností rozvíjení tělovýchovy v obci bylo rozhodnuto o výstavbě turistické chaty v Beskydech na Morávce. Ruku v ruce šlo
i založení odboru turistiky při TJ. Stalo se tak před více
než 50 lety, 1962 – 65. Vybudováním chaty vzniklo dílo,
které podpořilo činnost turistů a okolo jejího zvelebování,
správy a údržby se tvořil dělný kolektiv turistů. Vlastní

turistická činnost se rozběhla naplno. Beskydy se s možností využívání chaty ještě přiblížily. A datyňští turisté začali vyjíždět dále do
okolí i cizích zemí. Všechny druhy
turistiky našly uplatnění: pěší, vysokohorská, cyklo, vodní, lyžařská, auto, moto i jeskyňářství.
V Evropě není země, kterou nenavštívili, málo řek v Česku
a na Slovensku nesjeli. Kola, lyže rovněž nezahálely …
Valná hromada v listopadu 2017 konstatovala dnešní stav
- 120 členů. Od dětí, přes dorost, aktivní věk po seniory.
Neoficiální součást názvu odboru KČT Horní Datyně je –
Slezská brána. Logicky proto, že členy jsou i občané sousedních obcí: Václavovic, Šenova, Řepišť a dalších.
A „bonbónky“ dnešních dnů a let? Jsou obsaženy
v Plánu hlavních akcí KČT H. D. 2018. Najdete je na www.
tjhornidatyne.cz. Co připomenout? Obsahuje 6 akcí pro
nejširší veřejnost a desítky dalších pro členy.
• Od roku 2004 je organizován tzv. Novoroční čtyřlístek, vždy 1.1. nového roku. Letos už Vám unikl. Je cenný
tím, že kromě vykročení turistů do Nového roku jeho výtěžek (letos přes 4 800.-) pomáhá budovat stezky pro
zdravotně postižené turisty. (V našem kraji Hrabyně a Klimkovice).
• Letošní Olympijské hry pozdravíme při 34. ročníku Miniškoly zimního táboření u Isidorovy zvoničky u chaty Hrádek
v Hrádku u Jablunkova. Přijďte se podívat 16. – 18. 2. 2018,
co táboření obnáší.
• Pochod a cyklojízda 1.5. ve Václavovicích povede
letos pomezím Moravy a Slezska. I poučení přijde pro stovky účastníků na řadu! Pořádáme akci ve spolupráci se
Slezským zemským muzeem v Opavě. *V červnu zajdeme
k pramenu řeky Luciny. Víte kde je?
• Vyvrcholením oslav „100 – 130“ bude společná akce
s MěÚ Vratimov, TJ, hasiči, zahrádkáři a včelaři z Horních Datyň. Oficiální otevření parčíku a větrného mlýnku v obci, 15. září 2018. (Horní Datyně tedy dohonily zpoždění – v minulých letech opravené mlýnky
připomínají historii života a hospodaření ve Václavovicích, Šenově, Řepištích, Bruzovicích i Havířově …)
• Vyvrcholení celostátních oslav 130 let KČT
bude v 28. 10. 18 v Praze. Láká k „pendolínovému“ výletu.
• Nebudu ve vyjmenování dílčích akcí pokračovat. Jsou uvedeny v Plánu (viz výše).
• Jednu však přece: Zimní táboření Klondyke. Jsme pořadateli jedné z nejstarších akcí KČT
v republice. 52. ročník! Vystřídaly se na jejím pořádání již dvě generace. A žije! Na novém místě
v polovině cesty z chaty na Kotaři na Ropičku. Pod
vrchem Lipí. Takže: 7. – 9. 12. 2018.
Jubilejní rok 2018 bude turisticky bohatý. Vyberte
si. Přijďte.
Mgr. Jan Sládek, KČT Horní Datyně
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Jubilanti

Statistika evidence obyvatel
za rok 2017
Počet obyvatel k 1.1.2018
Úmrtí 15 občanů
Narodilo se 14 dětí

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

TJ Řepiště

Březen
Miroslav Děcký

Anděla Slížková

Zita Hanáková

Bohumil Procházka

Renáta Křístková

Jaroslava Konečná

Josef Kukučka

Josef Margecín

Rudolf Golka

Anna Uhrová

Marie Tomanová

Radislav Stibor

Anna Klasová

Věra Biolková

Jiří Slaný

– 8 žen, 6 mužů, 1 chlapec
– 6 dívek, 8 chlapců

Stěhování:
– přihlášeno 67 občanů
(17 žen, 16 mužů, 18 chlapců, 16 dívek, z toho 14 narození)
– odhlášeno 57 občanů
(31 žen, 14 mužů, 7 chlapců, 5 dívek, z toho 15 úmrtí)

••
Miluše Sikorová

1846

Rozpis - muži 1.B třída skupina C - 2018
kolo

den + datum

čas

doma - venku

16. So 24.03.2018 15.00 Václavovice - Řepiště
17. So 31.03.2018 15.30 Řepiště - Smilovice
18. So 07.04.2018 15.30 Hnojník - Řepiště
19. So 14.04.2018 16.00 Řepiště - Lučina
20. Ne 22.04.2018 16.00 Raškovice - Řepiště
21. Ne 29.04.2018 16.30 Věřňovice - Řepiště
22. So 05.05.2018 16.30 Řepiště - Loko Petrovice"B"

Květoslava Molatová

23. Ne 13.05.2018 16.00 Inter Petrovice - Řepiště

Zdeňka Škopková

24. So 19.05.2018 17.00 Řepiště - Tošanovice

Jana Slaná

25. So 26.05.2018 17.00 Doubrava - Řepiště
26. So 02.06.2018 17.00 Řepiště - Nýdek

Duben

15. So 09.06.2018 17.00 Řepiště - Dolní Lutyně

Jaroslava Havránková

Oldřich Gemrot

Hana Jochcová

Štefan Nekoranec

Pavla Krásná

Dagmar Petrová

Jana Sojková

Zdeňka Kaločová

Jiří Čechák

Vladimír Musálek

Miroslava Hradečná

Jaroslav Uhlář

14. So 16.06.2018 17.00 Horní Suchá - Řepiště
Rozpis - muži "B" 2018
kolo

den + datum

čas

doma - venku

14. Ne 25.03.2018 15.00 Třebovice "B" - Řepiště "B"
Řepiště"B" - Slovan
Ostrava"B"

Ladislav Pjenčák

15. Ne 01.04.2018 15.30

Miloslav Gemrot

16. Ne 08.04.2018 15.30 Řepiště"B" - Vřesina"B"
17. Ne 15.04.2018 16.00 Šenov"B" - Řepiště"B"

••

19. Ne 29.04.2018 16.30 Řepiště"B" - Ostrava Lhotka

Narodili se:

20. So 05.05.2018 16.30 Loko Ostrava - Řepiště"B"
21. Ne 13.05.2018 16.30 Řepiště"B" - Hrabůvka
22. Ne 20.05.2018 17.00 Markvartovice - Řepiště"B"
23.

Matyáš Skubík, Ondřej Lech, Jakub Dvořák - prosinec
Eva Henychová - leden

St 23.05.2018 17.00 Řepiště"B" - Třebovice"B"

24. Ne 27.05.2018 17.00

••

Slovan Ostrava"B"
- Řepiště"B"

25. Ne 03.06.2018 17.00 Řepiště"B" - Vřesina"B"
26. Ne 10.06.2018 17.00 Řepiště"B" - Šenov"B"
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Jarní badmintonový
turnaj dvojic
Kdy? 		

17.3.2018 - sobota

Kde? 		

Tělocvična - Řepiště

V kolik?
				

Prezentace v 9.00 hodin,
Zahájení turnaje v 9.30 hodin

Za kolik? 200,- Kč za dvojici

Podmínky účasti:
- dvojice muži nebo ženy
- přihlášky a startovné do 16.3.2018 v tělocvičně v Řepištích!!!

Systém hry bude oznámen na začátku turnaje podle počtu zúčastněných.
Občerstvení zajištěno

Na Vaši účast se moc těšíme

Za sportovní a kulturní komisi - Majka Bednářová
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