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7. zasedání zastupitelstva obce  se konalo 12. prosince 2007. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení 
z 6. zasedání ZO, zprávu o plnění rozpočtu obce k 11/2007 a zprávy 
finančního a kontrolního výboru. Zastupitelé projednali a schválili: 
• Zřízení úvěrového fondu na opravu a modernizaci bytů vč. pravi-
 del o příjmech a výdajích úvěrového fondu 
• Poskytnutí úvěru z  úvěrového fondu na opravu a modernizaci 
 bytů na základě úvěrové smlouvy č. 595/2007 ve výši 52.000,- Kč 
• Dohodu o ručení č. DR 595/2007 
• Poskytnutí úvěru z  úvěrového fondu na opravu a modernizaci 
 bytů na základě úvěrové smlouvy č. 593/2007 ve výši 65.000,-Kč 
• Dohodu o ručení č. DR 593/2007 
• Poskytnutí úvěru z úvěrového fondu na opravu a modernizaci 
 bytů na základě úvěrové smlouvy č. 587/2007 ve výši 85.000,-Kč 
• Dohodu o ručení č. DR 587/2007
• Poskytnutí úvěru z úvěrového fondu na opravu a modernizaci 
 bytů na základě úvěrové smlouvy č. 603/2007 ve výši 57 750,-Kč
• Dohodu o ručení č. DR 603/2007
• Poskytnutí úvěru z úvěrového fondu na opravu a modernizaci 
 bytů na základě úvěrové smlouvy č. 611/2007 ve výši 77 500,-Kč
• Dohoda o ručení č. DR 611/2007
• Rozpočtové provizorium na rok 2008
• Rekonstrukci mateřské školy v Řepištích
• Zpracování projektu rekonstrukce školní jídelny, sociálního zaří- 
 zení a elektro v mateřské škole v Řepištích
• Zvýšení ročního členského příspěvku do Regionu Beskydy na 
 2,50 Kč/ob. a zvýšení ročního členského příspěvku Regionu
 Slezská brána na 2,50 Kč/ob. 
• Spolupodílení Obce Řepiště na projektu svazku obcí Regionu 
 Slezská brána „Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy 
 – úsek Vratimov-Sviadnov“ vč. podílu na financování akce
• Přijetí daru od společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. ve výši 100 tis.
 Kč na projekt „Rekonstrukce kapličky sv. Floriana v Řepištích“
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřed-     
 nictvím jejich mobilního svozu se společností ASEKOL s.r.o.
• Smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odbor-
 né způsobilosti zakončené zkouškou s Institutem pro místní 
 správu Praha za cenu 17.590,- Kč vč. DPH
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Řepiště čís.sml. 
 D9/2007 ve výši 28 000,- Kč s TJ Řepiště
• Dodatek ke Smlouvě o zabezpečení knihovnických a informač-
 ních služeb na r. 2008 s Městskou knihovnou Vratimov na částku 
 275.000,- Kč

• Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
 na zajištění ostatní dopravní obslužnosti na rok 2008 s ČSAD 
 Frýdek-Místek, a.s. za cenu 64 000,- Kč
•     Rozpočtové opatření č. 3/2007
•  Rekonstrukci kapličky sv. Floriana v Řepištích
•  Žádost SDH Řepiště o souhlas k používání obecního znaku na 
 zásahovém vozidle, stejnokrojích, sportovním oblečení soutěžní
 ho družstva, praporu SDH a písemnostech sboru 
•  Zřízení fondu zaměstnavatele
•  Zvýšení nájemného o inflaci u platných smluv o nájmu nebyto-
 vých prostor
•  Účast obce v soutěži vesnice roku pro r. 2008
•  Podání žádosti do OP ŽP – obnova stromové aleje na cyklotrase 
 Paskov-Řepiště-Sedliště
•  Podání žádosti do Regionálního operačního programu Morav-
 skoslezsko na projekt výstavby tělocvičny
•  Zpracování studie proveditelnosti na projekt denního stacionáře 
 pro seniory – „Domovinka Řepiště“

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi:
•  Zřídit úvěrový fond obce dle čl. II/1
•  Uzavřít úvěrové smlouvy dle čl. II/2, 4, 6, 8, 10
•  Uzavřít dohody o ručení dle čl. II/3, 5, 7, 9, 11 
•  Zajistit výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce mateř-
 ské školy v Řepištích
•  Zapracovat zvýšené členské příspěvky do Regionu Beskydy
 a Regionu Slezská brána do rozpočtu obce
•  Uzavřít smlouvy dle čl. II/17-22
•  Zajistit realizaci čl. II/24
•  Zřídit fond zaměstnavatele dle čl. II/ 26
•  Oznámit nájemcům nebytových prostor zvýšení nájemného dle 
 čl. II/27
•  Zajistit zpracování přihlášky dle čl. II/28
•  Zajistit podání žádosti dle čl. II/29
•  Zajistit zpracování žádosti dle čl. II/30
•  Zajistit zpracování studie proveditelnosti dle čl. II/31

 8. zasedání zastupitelstva obce proběhlo 21. ledna 2008. 
Zastupitelstvo bylo svoláno v mimořádném termínu z důvodů nut-
nosti projednat a schválit smlouvy o dílo k zabezpečení stanovených 
úkolů v době platnosti rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo obce 
vzalo na vědomí: zprávu o plnění usnesení ze 7. zasedání zastu-
pitelstva obce z 12. 12. 2007, Pravidla Obce Řepiště pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona, přepraco-
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svým pracovním povinnostem převzaly velkou část práce za paní 
účetní, která je od října loňského roku na mateřské dovolené.

K 31.12.2007 ukončil dlouholeté předsednictví TJ Řepiště 
pan Václav Jiřík. Tímto bych mu rád jménem obce poděkoval za 
dlouholetou výbornou spolupráci. 

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši práci pro obec.   

Rostislav Kožušník

  

Poděkování
V tomto čísle zpravodaje bych rád poděkoval za celoroční 

práci pro obec všem zastupitelům, všem komisím, zaměstnancům 
obce,  paní ředitelce Mgr. Lipinové a všem zaměstnancům pří-
spěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiště. 
Jmenovitě bych rád poděkoval svým kolegyním na obecním úřadě, 
místostarostce paní Jaroslavě Bezecné a referentce slečně Janě 
Vojkovské, za perfektní spolupráci a pracovní nasazení, kdy ke 

vání projektové dokumentace – Tělocvična Řepiště a návrh na daro-
vání pozemku pod účelovou komunikací, dárce p.Garnol Jaroslav, 
Vinohradská 114, Řepiště. 

Schválilo:
• Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci projektu „Výsadba 
 stromové aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště-Sedliště“ s fir-
 mou Jan Kuchař – Hanýz - návrhy, realizace, údržba zahrad za 
 cenu 13.090,- Kč s DPH
• Smlouvu o dílo č. 033/2007 na projektovou dokumentaci akce 
 „Rekonstrukce mateřské školy v Řepištích – II.etapa“  se spo-
 lečností A-VITAL - Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. za 
 cenu 267.750,- Kč vč. DPH
• Mandátní smlouvu na realizaci výběrového řízení projektu 
 „Rekonstrukce mateřské školy Řepiště – 1.a 2.etapa“ se spo-
 lečností Stavební poradna, spol. s r.o. za cenu 54.978,- Kč 
 vč.DPH 
• Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace akce 
 „Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště“ se společností A-VITAL 
 - Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. za cenu 104.720,- Kč 
 vč. DPH

• Smlouvu o dílo na zpracování energetického auditu akce „Rea-
 lizace úspor energie v ZŠ Řepiště“ s Marií Kubešovou, Nový 
 Jičín, za cenu 50.575,- Kč vč. DPH
• Smlouvu o dílo na zpracování studie proveditelnosti a žádosti 
 o dotaci do ROP Moravskoslezsko  na projekt „Tělocvična 
 Řepiště“ se společností Neuron Consulting spol. s r.o. za cenu 
 184.450,- Kč vč. DPH (první platba do 10 dnů po akceptaci 
 projektu RR – 129.115,- Kč vč. DPH, druhá platba po uzavření 
 smlouvy na dotaci 55.335,- Kč včetně DPH)
• Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní 
 dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a organizač-
 ním zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi Obcí Řepiště, 
 Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o. 
 na částku 727 851,- Kč
• Zpracování projektové dokumentace akce „Realizace úspor 
 energie v ZŠ Řepiště“ vč. podání žádosti do Operačního progra-
 mu Životní prostředí  

Zastupitelstvo obce uložilo starostovi: uzavřít smlouvy dle 
čl. II/1-7, zajistit zpracování projektové dokumentace a žádosti 
o dotaci dle bodu II/8. 

Jaroslava Bezecná

Region Slezská brána
Dne 24.1.2008 proběhlo zasedání sněmu starostů svazku 

obcí Regionu Slezská brána v Šenově. Na programu bylo schvá-
lení rozpočtu svazku obcí pro letošní rok. Rozpočet byl schválen 
jako vyrovnaný, příjmy jsou ve výši 107,8 tis. Kč, výdaje jsou ve 
výši 743,9 Kč a rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 636 tis. Kč je 
krytý investiční dotací z Moravskoslezského kraje (na projekto-
vou dokumentaci cyklotrasy Ostrava-Beskydy). Starostové obcí 
schválili návrh smluv na dotaci pro svazek obcí od obcí Řepiště, 
Paskov, Žabeň a Sviadnov na dofinancování zbylých 50 % nákla-
dů na pořízení projektové dokumentace cyklotrasy Ostrava-Bes-
kydy, každá z těchto obcí částku 112 tis. Kč. Dále bylo schváleno 
financování tajemnice Regionu Slezská brána pro r. 2008, byly 
prezentovány dotační tituly vyhlášené Moravskoslezským kra-
jem a Euroregionem Beskydy. Starostové se dohodli na podání 
žádosti o neinvestiční dotaci na Moravskoslezský kraj na pečova-

tele mikroregionu, který bude zajišťovat realizaci společných projektů 
pro rozvoj regionu v souladu se schváleným strategickým plánem, 
a rovněž schválili partnerství Městu Šenov v žádosti o dotaci na 
projekt příhraniční spolupráce, cíl 3 na Euroregion Beskydy (regio-
nální turnaje ve volejbalu a nohejbalu, lukostřelba, propagace atd.). 
Starostové rovněž projednali dopis na Správu silnic MSK ve věci 
řešení zvýšení bezpečnosti na silnici II./473 v katastrech obcí Šenov, 
Václavovice, Kaňovice, Sedliště. Na shromáždění starostů vystoupili 
zástupci společnosti RAVEN EU ADVISORY, a.s. (dotační možnosti 
z EU), zástupci Policie ČR z OŘ ve Frýdku-Místku a OO Vratimov 
(spolupráce policie a obcí) a firma PRO TRAFFIC z Frýdku-Místku 
(Bezpečnostní opatření na komunikacích). Další zasedání svazku 
obcí bude 13. března 2008 v Kaňovicích.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí
Region Slezská brána

Podpora zaměstnávání v obcích a v organizacích 
neziskové sféry a rekvalifikace
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V roce 2007 byla pracovní místa vytvořená v rámci veřejně 
prospěšných prací (VPP) i za pomoci příspěvku z Evropského 
sociálního fondu v rámci projektu Podpora zaměstnávání v obcích 
a v organizacích neziskové sféry a rekvalifikace.

Celkem byla v obci Řepiště v rámci projektu podpořena čtyři pra-
covní místa na VPP s příspěvkem 178 600 Kč, z toho výše pří-
spěvku Evropského sociálního fondu činila 75%, tj. 133 950 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřená na údrž-
bu majetku obce a byla určená pro uchazeče o zaměstnání, kteří 
jsou na trhu práce znevýhodnění a jsou ohrožení dlouhodobou 
nezaměstnaností.

Rostislav Kožušník 



Výsadba stromové aleje na ul. Zemědělské
Obec Řepiště podala koncem ledna na základě 2. výzvy pro 

Operační program Životní prostředí – obnova krajinných struktur 
– projekt s názvem „Výsadba stromové aleje na cyklotrase Pas-
kov-Řepiště-Sedliště“. Projekt počítá s výsadbou 65 ks stromů, 
kultivarů okrasných jabloní s malým vzrůstem, okrasným květem 
a drobnými plody, a to po celé délce od ul. Jezdecké až po les 
(500 m). Stromky by měly být starší se zapěstovanou korunkou a je 
předpokládaná následná tříletá péče o výsadbu odbornou firmou. 
Celkové náklady projektu jsou cca 1 mil. Kč, 90 % prostředků by 
mělo být hrazeno z dotace (85 % EU, 5 % SFŽP). Výsadba se 
předpokládá v říjnu až listopadu letošního roku.

Rostislav Kožušník

Rekonstrukce mateřské školy Řepiště
Obec Řepiště je se svým projektem „Rekonstrukce MŠ Řepiš-

tě“ mezi úspěšnými žádostmi o dotaci v 1.výzvě do Operačního 
programu  Životní prostředí – udržitelné využívání zdrojů energie 
- realizace úspor energií. Z celkových způsobilých výdajů ve výši 
3 mil. Kč, má obec přislíbeno 90 % dotace ve výši 2,7 mil. Kč. 
Projekt  řeší rekonstrukci a zateplení střech, zateplení obvodo-
vých stěn, výměnu oken a vstupních dveří a nové vytápění budov. 
V současné době je zpracovaná dokumentace a energetický 
audit, které byly ze 75 % podpořeny dotací z Moravskoslezského 
kraje ve výši 120 tis. Kč, a je požádáno o vydání stavebního povo-
lení. Předpokládané úspory energií po realizci projektu jsou ve výši 
téměř 50 %, tj. cca 130 tis. Kč ročně.

Zároveň se intenzívně zpracovává projektová dokumentace 
druhé etapy rekonstrukce mateřské školy, která se týká rekon-
strukce školní kuchyně a jídelny spojené se zvýšením kapacity 
(možnost stravování kromě dětí základní a mateřské školy také 
pro seniory, zaměstnance obce, pečovatelskou službu – rozvozy 
obědů), rekonstrukce elektro, vnitřních rozvodů vody a kanalizace, 
rekonstrukce sociálních zařízení. Uvedená investice vč. nákladů 
na novo  u šikmou střechu budou financovány z dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 5 mil. Kč.

V měsíci březnu a dubnu by mělo probíhat výběrové řízení na 
dodavatele stavby, realizace je plánována od června letošního 
roku a dokončena by měla být do konce roku 2008 (předpoklad 
říjen – listopad). Provoz školky a jídelny bude do prázdnin ve stá-
vajících prostorách, jídelna by měla být zrekonstruovaná během 
prázdnin, mateřská školka bude po prázdninách do doby ukončení 
rekonstrukce provizorně umístěna v budově základní školy.

Rostislav Kožušník 

Realizace úspor energie v základní škole
Na základě úspěšné žádosti na energeticky úsporná opat-

ření v mateřské škole podala Obec Řepiště koncem ledna 
2008 žádost o dotaci v rámci 3.výzvy do Operačního programu 
Životní prostředí – udržitelné využívání zdrojů energie - reali-
zace úspor energií – které se týkala pouze školských zařízení, 
a to na projekt „Realizace úspor energie v ZŠ Řepiště“. Díky 
energetickému auditorovi a projektantům, kteří vyšli Obci vstříc, 
rychlému rozhodnutí zastupitelů, kteří na mimořádném jednání 
21. ledna 2008 projekt schválili, se podařilo v rekordně krátkém 
čase tří týdnů zpracovat energetický audit, projektovou doku-
mentaci vč. rozpočtu a také vlastní žádost vč. všech povinných 
příloh a podat projekt na SFŽP. Projekt předpokládá realizaci 
zateplení obvodových stěn budovy, výměnu oken a vstupních 
dveří a izolaci půdního prostoru. Celkové náklady projektu jsou 
3,5 mil., z toho způsobilé výdaje jsou ve výši 3 mil. Kč, dotace 
by měla činit 90 % způsobilých výdajů, tj. 2,7 mil. Kč. Předpo-
kládaná úspora je 52 % energie, tj. 95 tis.Kč ročně. Realizace 
je plánovaná v případě úspěšnosti žádosti o dotaci v červenci 
a srpnu 2009.

Rostislav Kožušník

Zelené odpady v naší obci
Obec Řepiště byla v letošním roce vybrána firmou OZO 

Ostrava, spol.s r.o., pro pilotní projekt separovaného sběru 
zelených odpadů v obci, a to konkrétně posečené trávy a listí. 
V obci bude od měsíce dubna do října na určeném místě přista-
ven velkoobjemový kontejner, který bude jednou týdně odvážen 
na kompostárnu. Občané budou moci odevzdat zelené odpady 
(trávu a listí) v určené dny a v určenou dobu. Kontejner nemůže 
být volně přístupný z důvodu toho, že zelený odpad nesmí být 
znečištěn jiným komunálním odpadem. Společnost OZO Ostra-
va bude v tomto roce provádět tuto službu v rámci pilotního 
projektu bezplatně a na základě vyhodnocení projektu, bude 
tato služba rozšiřována v dalších letech do dalších obcí.

Proto ještě jednou zdůrazňuji, že do kontejneru na zele-
ný odpad budou přijímány pouze tráva a listí!!! Věřím, že 
občané tuto možnost ocení a budou respektovat stanovená pra-
vidla. Bližší informace budou občanům včas oznámeny.

Rostislav Kožušník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do Mateřské školy Řepiště

Proběhne ve středu 26.3.2008
v budově mateřské školy od 8 do 16 hodin.

Nabízíme:
- příjemné, radostné a vstřícné prostředí
- nestresující a plynulý přechod do ZŠ
- zájmové kroužky (výtvarný, keramický, hudební)
- pracujeme podle Školního vzdělávacího programu
  nazvaného „Ve zdraví je síla“

Těšíme se na Vás!
Mgr.Miluše Lipinová

Srdečně zveme děti a rodiče na    

„Jarní bál“

pro děti základní a mateřské školy,

který se uskuteční v budově mateřské školy

 30. března 2008 v 15.00 hod.

Mgr.Miluše Lipinová



Děti Vám to řeknou. Rozumíte? Seznamte se 
s názory čtvrťáků a páťáků.

Ve škole se neučíme jen jednotlivým předmětům, nepíšeme 
domácí úkoly, ale učíme se také nebát se prosadit svůj názor 
k jednotlivým věcem. Sledujeme pečlivě dění v obci a čteme 
Zpravodaj obce. Vůbec se nám nelíbí vandalizmus a krádeže 
v naší obci. 

Co si myslím já:
• Vandalové strašně škodí naší obci. Máme tady hezké památ-

ky a oni to tady musí ničit. Myslím si, že to dělá určitá parta 
a spol. Nemohu je jmenovat. Kam se podívám, tam něco ška-
redého napsaného. Kéž by na to jednou doplatili. Rostou z nich 
kriminálnici. (Dívka, pátá třída) 
Můj názor: 

• Je to jejich zábava. Nemají co dělat, tak škodí. Vůbec se mi 
to nelíbí. Já bych jim to nechala zaplatit a opravit. Tahle hrůza 
postihla i náš pozemek. Chci, aby obec Řepiště měla svou krá-
su. Chtěla bych tady bydlet napořád. (dívka, pátá třída)

• Vandalizmus je levárna.
• Myslím, že to, co dělají, nemá s normálním myšlením 

a legrací nic společného a že by za to měli být potrestáni. Jsou 
to zbabělci, kteří si neváží práce jiných. Věřím, že na to jednou 
doplatí. Moc bych jim to přál. (chlapec, pátá třída)

Moje vyjádření:
Vandalům to dělá radost, protože se ke své vesnici neumí 

chovat. Nechápu, proč ničí obec. Vždyť tu také bydlí. Kdybych to 
viděla, tak bych je nechala, aby to, co poničili, opravili a odpra-
covali, aby zase Řepiště byly tou krásnou vesnicí. Nebála bych 
se oznámit jejich jména. 

Mrzí mě, že dospělí jsou zbabělí. Někteří vědí, kdo to dělá, 
ale neoznámí to. Je to škoda! Styďte se, také jste chodili do naší 
školy a grázly jste odsuzovali, teď jste jimi sami. Je smutné, 
že to dělají i děvčata. Jak budou jednou vychovávat své děti. 
(dívka, pátá třída)

Ostatní názory žáků jsou uveřejněny na nástěnce ve škole. 
Rodiče si je se zájmem přečetli a nechtěli věřit, co jejich děti 
napsaly a jak jsou kritické.

Přečtete si jiné názory: (na vysvědčení a nový večerníček). 
Zase vám je tlumočí žáci čtvrté a páté třídy.

 Vysvědčení:
• Do školy se připravuji pravidelně. Rodiče mi pomáhají, taťka 

mě zkouší z přírodovědy, mamka z vlastivědy, českého a anglic-
kého jazyka i matematiky. Známkování je spravedlivé. Vysvědče-
ní se mi líbí. Zasloužím si ho. Budu chtít si samé jedničky udržet 
i nadále. (chlapec,4. třída)

• Já se moc nepřipravuji. Rodiče se mi nevěnují. Škoda, 
že nemají čas. Paní učitelka známkuje přísně, ale spravedlivě. 
S vysvědčením jsem spokojen. (chlapec,4.třída)

• Připravuji se do školy málo. Mamka mi kontroluje věci 
a babička mě zkouší z vlastivědy a přírodovědy. Paní učitelka 
někdy známkuje přísně a někdy ne, je to však spravedlivé. Moje 
vysvědčení se mi líbí. (dívka, 4. třída)

• Do školy se připravuji večer. Tak mezi 17-18hod. Připra-
vuji se někdy půl hodiny, někdy hodinu, hlavně do vlastivědy 
a přírodovědy. Rodiče mi nepomáhají, jen kontrolují. Paní ředi-
telka známkuje spravedlivě. Někdy mírněji, ale někdy přitvrdí. 

Mi to nevadí. Jsem ráda, že budu mít samé jedničky. Mám na 
to. (dívka, 5.třída)

• Do školy jsem přípravu docela flákal. Rodiče mi pomáha-
jí a vysvětlují. Známkuje se spravedlivě. Poslední dobou se mi 
moc nedařilo, a to proto, že se mi nechtělo a to se projevilo na 
známkách.(chlapec, 5. třída)

• Na vysvědčení mi moc záleží. Určitě to paní ředitelka 
posoudila spravedlivě, i já si to myslím. Na jedničku z češtiny 
zatím nemám. Mamka se s tím celkem smířila a taťka říkal, ať 
zaberu. Jinak mám samé jedničky. (dívka, 5. třída)

Večerníček Krysáci
• Líbil se mi nový večerníček proto, že to byl nový a zároveň 

originální nápad. Hezké bylo valašské nářečí. (dívka, 4. třída)
• Večerníček Krysáci se mi líbil a také moje rodina ho sledo-

vala. Hodně se používaly prvky nářečí, ale mě to nevadilo. Líbilo 
se mi, jak pěkně zacházeli s trpaslíčkem Ludvíčkem. Brali ho 
jako člena rodiny. Bylo to moc krásné. (dívka, 5. třída)

• Rozhodně je to něco nového. Nevím, jestli je pro malé děti 
vhodné, že krysáci mluvili nářečím, ale stejně jim moc nebylo 
rozumět. Na druhou stranu je dobré, že děti nevidí v krysách 
jenom to, že je krysa škodlivá a hnusná. Byl to dobrý nápad, 
zaujalo mě to. 

• (dívka, 5. třída)
• Bylo to velmi zajímavé, protože jsem to nikdy neviděl, ani 

jsem to nikdy nečetl. Myslím, že to byl dobrý nápad, ale nešlo 
jim pořádně rozumět.

Výrazný úspěch ve sběru kaštanů a žaludů
Vyhrávat se nám líbí! Celkem jsme nasbírali 1 521 kg. 
Nejlepší sběrači: 

Tomáš Šnajder  379 kg 
Veronika Slaná  327 kg
Jan Kusák  210 kg 
Magda Musálková 153 kg
Michal Adamus  116 kg
Tereza Lerachová   90 kg

Všichni sběrači, nejen ti nejlepší, byli odměněni věcnými cena-
mi. Děkujeme také rodičům a ostatním rodinným příslušníkům 
za pomoc při sběru.



  Činnost SDH Řepiště v roce 2007
Tak jako každý svědomitý hospodář na konci roku bilancuje 

a hodnotí výsledky svého hospodaření a plánuje pro další rok, tak
 i my dobrovolní hasiči jsme v prosinci bilancovali svoji činnost za 
rok 2007.  Úkoly, které byly vytýčeny “Usnesením výroční valné 
hromady v roce 2006”, byly naplněny jak po společenské, tak po 
pracovní stránce.

1. květen, akce “Hasičská galuska” II. ročník, opět pod taktov-
kou Josefa a Blanky Kukučkových, byla tentokrát trasa malý okruh 
od hasičské zbrojnice do Žermanic a zpět přes Horní Bludovice 
a Kaňovice k HZ cca 20 km, kdo měl více síly tak jel velký okruh 
kolem přehrady přes Lučinu a Soběšovice a dále zpět cca 35 
km. Ani tentokrát nám počasí moc nepřálo, dopoledne bylo velmi 
chladno, přesto účast byla přes 70 cyklistů včetně dětí. V odpoled-
ních hodinách bylo provedeno vyhodnocení a společné posezení 
s občerstvením již za sluníčka, ke spokojenosti všech zúčastně-
ných.  SDH Kaňovice nám umožnili v zahradě OÚ zřídit kontrolní 
stanoviště a zároveň poskytli účastníkům občerstvení, což bylo při 
náročné cyklo jízdě příjemným překvapením.

Mimo jiné jsme se zúčastnili oslav 110 let SDH Paskov, kde byl 
předán nový zásahový vůz CAS 25 Renault.  

To vše jsme zakončili dlouhodobě plánovaným zájezdem po 
památkách Jižní Moravy a návštěvou vinného sklípku v Blatničce. 
Zájezdu se zúčastnili mimo členů i naši příznivci a po celou dobu 
panovala velmi výborná nálada.  

Březen a duben jako vždy byly přípravy na další akce jako jsou  
soutěž  Požární ochrana očima děti v M a ZŠ,  soutěže MH, požární 
sport ….. 27. ledna 2007 jsme se na VVH Slezského okrsku, která 
jednala ve Václavovicích, rozloučili s Vratimovem, Horními Daty-
němi, Šenovem a Václavovicemi. Tyto SDH přešly definitivně pod 
Ostravu.   Okrsek č. 3- Slezský však právní subjektivitu po odchodu 
zmíněných SDH neztratil. Takže náš okrsek sdružuje SDH Kaňo-
vice, Sedliště, Řepiště. Starostou okrsku se stal starosta SDH 
Řepiště Jaromír Adamus, velitelem okrsku Daniel Kusák z SDH 
Kaňovice. A můžeme konstatovat, že činnost  okrsku neustála na 
vavřínech. Uskutečnili jsme I. kolo PS u nás v Řepištích, závěrečné 
NC v Kaňovicích a tři jednání výboru okrsku s předáním  informací 
s OSH a vyšších orgánů a další činnost okrsku.

V represi samozřejmě patři starost o techniku, výzbroj a výstroj, 
která je celoroční povinnosti členů jednotky požární ochrany obce, 
která čitá 13 členů a dalších členů SDH. Byla odvedena spousta 
hodin na vozidle, na údržbě soutěžní a zásahové stříkačky PS 12, 
údržba výzbroje a výstroje, k tomu povinné školení a výcvik. Další 
hodiny byly odpracovány po výměně oken v HZ /zednické práce/.

A co soutěže? Uplynulý rok byl ve znamení vyšší aktivity, kde 
kromě okrskové soutěže I. kola v požárním sportu byla účast na 
8 pohárových soutěžích pořádaných SDH v okrese, vskutku s vel-
mi dobrými výsledky (3 – 7 místo při účasti 10 až 35 družstev na 
jednotlivých soutěžích). Proto byla pořízena nová výzbroj /hadice, 
rozdělovač, speciální proudnice/, aby se vynaložený čas na výcvik 
vrátil ve formě umístění na předních místech. 

Co se týká výjezdů k zásahům, těch bylo šest, což představu-
je velký nárůst oproti předcházejícím létům, kdy jsme zasahovali 
max. 2x do roka. 

Byly to asistence/zásahy: 
16. 1.  požár sazí v komíně u občana Vaškuje v počtu 8 členů  
/HZS ÚO FM/ 18. 1.  odstranění spadlých stromů pod tíhou sněhu na 

cestu do Sedlišť 2 členové19.1.  sundání stržené střešní krytiny 
u p. Pešlové v Lískovci. 3 členové /HZS ÚO FM/ 14.  6. zabez-
pečení stromu proti spadnuti a 15. 6. jejich skácení, byly to 
prakticky už vývraty následkem silného větru, které se uchytily 
na dalším stromu a hrozil jejich pád na chatu. 5 členů 28. 6. 
odstranění spadlého stromu přes silnici u Gajduje, kde strom 
zasáhl osobní auto, 5 členů. /HZS ÚO FM/         

V závěru podzimu bylo provedeno večerní okrskové námě-
tové cvičení  v Kaňovicích na objekt zemědělské usedlosti. Jed-
notka se zúčastnila v počtu 8 členů. Bylo provedeno osvětlení 
místa zásahu a doplňování vody do CAS z vodoteče.

Preventivní činnost byla zaměřena na spolupráci s ředitelkou 
školy, kde opět proběhla soutěž “Požární ochrana očima dětí”, 
tentokrát bez úspěchu v okresním hodnocení. Přesto tato práce 
s dětmi přináší výsledky a je každoročně od nás odměňována. 
Naše internetové stránky jsou pravidelně doplňovány naším 
“dokumentaristou” Romanem Ručkou, za což mu patří dík. Naše 
WWW stránky jsou  sdh-repiste.iglu.cz

Povzbudivým bodem jednání bylo vystoupení starosty obce 
p. Rostislava Kožušníka, který kromě poděkování 
za práci hasičům slavnostně předal starostovi SDH symbolický 
šek na částku 100.000,- Kč z fondu “Plzeňský Prazdroj” na pro-
jekt rekonstrukce kapličky sv. Floriána. Dalším slavnostnějším 
bodem jednání bylo jmenování “Čestným členem” p. Mgr. Adriá-
na Wykrenta, faráře Vratimovské farnosti, který projevuje velký 
zájem o činnost SDH a zvláště mladých hasičů, ale nemůže být 
členem SDH.

Jako vždy v závěru hodnocení naší celoroční činnosti je podě-
kovaní a tentokrát patří především: Starostovi  a místostarostce 
obce p. Kožušníkovi Rosťovi, p. Jarce Bezecné  a všem zastupite-
lům za vstřícnost a podporu naši činnosti, p. Mgr. Milušce Lipinové, 
ředitelce Základní školy a Mateřské školy Řepiště za      spolupráci 
a zároveň naším členům - instruktorům Mladých hasičů, kteří 
věnují mnoho volného času naším mladým hasičům.  
TJ Řepiště za vstřícnost při využití hřiště pro soutěže MH a PS. 
Naše vřelé díky také patři p. Ing. Michalu Matějkovi za krásný 
finanční sponzorský dar pro podporu činnosti MH, bude využit 
pro vybavení klubovny Mladých hasičů.
P. Pešlové z Lískovce, která byla postižena na majetku orká-
nem “Kiryl”, přesto naší pomoc, i přes naše odmítnuti, ohodnoti-
la finančně 600,- Kč, tuto částku jsme nakonec přijali jako spon-
zorský dar pro činnost MH.  P.Pešlové bylo doručeno písemné 
poděkování.Samozřejmě nesmíme také zapomenout i na další 
sponzory, kteří se nám snaží pomoci materiálně nebo finančně 
při různých akcích a poděkovat jim. Nelze zde všechny vyjme-
novat, ale budou viditelně zveřejnění při naších akcích.

Ti co už mezi nás ze zdravotních důvodů nemohou, touto 
cestou je zdravíme a děkujeme za morální podporu. 

A co nás čeká v tomto roce? Samozřejmě podíl na rekon-
strukci kapličky, příprava slavnostního znovu vysvěcení a požeh-
nání slavnostního hasičského praporu, ve spolupráci se základní 
a mateřskou školou soutěž “Požární ochrana očima dětí”, uskuteč-
nění hasičských soutěží MH a JPO, 3. ročník “Hasičská galuska” 
a další akce zaměřené na hlavní činnost SDH.    
  

Sbor dobrovolných hasičů 

          

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

Oznámení termínu svozů velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu pro rok 2008
Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
v r. 2008 proběhne v termínech: 

• pátek 4. dubna 2008 od 15.00 - 19.00 hod.,
• pátek 26. září 2008 od 15.00 - 19.00 hod.,



Tříkrálová sbírka 2008
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která 

má svůj původ ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály 
hry o Třech králích. Představení vyprávěla o mudrcích z dalekého 
východu, kteří se přišli poklonit Ježíškovi v jesličkách v Betlémě 
a předali mu své dary – kadidlo, myrhu a zlato. Chudé děti pak 
chodily 6. ledna oblečené za Tři krále po domech s betlémskou 
hvězdou a kadidlem, zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a 
posvěcenou křídou psaly na dveře domů K + M + B s přísluš-
ným letopočtem. Vždy za to dostaly něco dobrého a občas i pár 
grejcarů na přilepšenou. Tato tradice s nástupem socialistické-
ho režimu po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu oživena 
až po r. 1989. Česká charita dala tříkrálovému koledovaní nový 

Akce naší komise budete vážení občané moci zhlédnout aktuálně ve Zpravodaji, také budete včas informo-
váni prostřednictvím pošty a vývěsek v obci!

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISEŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE

rozměr a smysl. Od roku 2001 v naší republice každoročně 
organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou oslovuje všechny lidi dob-
ré vůle, zda by přispěli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás 
i v zahraničí. Do této sbírky se zapojují diecézní, oblastní a farní 
Charity v celé ČR. 

Na začátku ledna  domácnosti v naší obci obcházely dvě 
skupinky koledníků pod vedením sl.Chovančíkové a paní Uhrové. 
Do zapečetěných pokladniček se vybralo celkem 17 029,50 Kč. 
Děkujeme Vám za Vaši ochotu pomáhat lidem v nouzi. Pokud jste 
měli možnost potkat naše koledníky, děkujeme za jejich přijetí 
a příspěvek do kasičky.

  Jaroslava Bezecná

Neobyčejný výstup na Lysou horu
V sobotu 29. 12. 2007 se sešlo celkem 34 bezvadných lidí 

a dva bezvadní psi, aby se pokusili pod vedením Libora Uhra 
a jeho kolegy zdolat Lysou horu nevšedním způsobem. Podaři-
lo se jim to a to někteří tuto horu zdolávali po dlouhé době!!! Pro 
některé to byl vynikající výkon a na samém vrcholu se radovali 
všichni. Někteří se nemohli nabažit těch krásných pohledů a tak 
se trošku opozdili, ale nakonec jsme se všichni sešli u autobu-
su, který na nás celou dobu čekal.

A tak není moc co dodat – Libore
díky za našlapaný den!!!

PaedDr. Marie Bednářová

IV. ročník závodu ve slalomu
„O pohár starosty“

KDY ?  8. 3. 2008  sobota
KDE ?  Mezivodí – Bílá
V KOLIK? start v 11 h.

Pro zájemce je zajištěna autobusová doprava – sraz v 8.45 h.  
před obecním úřadem – cena 80,- Kč /osoba. Účast na závodě 
potvrďte do 6.3.2008 na Ob.úřad – startovné 50,- Kč

Rozlosování startovních čísel proběhne v pátek  7.3.2008 
v 18.00 h. v sále Osvětového domu.

Srdečně zve
Školská a kulturní komise

TJ Řepiště 

Region Beskydy na veletrhu v Brně
Se začátkem roku se každoročně pojí i začátek veletrž-

ní sezóny. Ve čtvrtek 10. ledna byl zahájen veletrh cestovního 
ruchu GO, kterého se účastnil také Region Beskydy ve spolupráci 
s Beskydským informačním centrem. Propagační materiály české, 
polské a slovenské strany regionu rychle mizely z pultu mezinárodní-
ho regionálního stánku. Zahájení veletrhu byli přítomni čelní předsta-
vitelé všech tří částí regionu. Průběh veletrhu komentoval předseda 
české části Ing.Petr Rafaj: „Region Beskydy přizpůsobuje typy svých 
propagačních materiálů požadavkům moderních trendů v cestovním 

Projekty přeshraniční spolupráce v Regionu
Příliv financí do Regionu Beskydy představoval úspěšně 

zrealizovaný program Fond malých projektů Interreg IIIA CZ-
PL, spolufinancovaný Evropskou unií. Jak prohlásil šéf regionu 
a správce programu Ing. Petr Rafaj, poslední platby z tohoto 
programu směřovaly na konta žadatelů v prosinci minulého roku 
a úplně poslední finance dorazí poslednímu ukončenému pro-
jektu v nejbližší době. Region Beskydy se tak stal prvním z regi-
onů na polské hranici, který program ukončil a jehož žadatelé 

ruchu a to se odráží také ve značném zájmu o tyto materiály na veletr-
zích. Návštěvníci mají zájem v zimní sezóně především o mapy lyžař-
ských areálů s podrobnými technickými informacemi o sjezdovkách 
a o možnostech ubytování v jejich blízkosti. Tyto informace naše 
materiály  podávají a proto jsou také velmi žádané.“

Veletržní stánek Regionu Beskydy, který mezi ostatními přita-
huje pozornost návštěvníků svou příjemnou koncepcí připomínající 
útulnou beskydskou chalupu, je rozebíratelný a bude sloužit i na 
dalších veletrzích cestovního ruchu.

dostali proplaceny své úspěšně zrealizované a vyúčtované pro-
jekty.  V rámci programu byly podporovány zejména regionální 
společenské, kulturní a sportovní aktivity, propagace v oblas-
ti cestovního ruchu, volnočasové aktivity. Žádat mohla města 
a obce, neziskové organizace sportovní a jiné organizace, spol-
ky apod. Byly vyčerpány téměř všechny určené finanční pro-
středky programu a podle dotazů na další možnosti dotací bude 
i v tomto roce o nástupnický program s názvem Cíl 3 značný 
zájem. 



Místní knihovna ŘEPIŠTĚ  v roce 2007
Místní knihovna uvádí několik statistických údajů za rok 2007, 

které možná někoho budou zajímat. 
V r.2007 byl počet návštěvníků knihovny 1997, registrovaných 

čtenářů (to jsou ti, kteří zaplatili roční registrační poplatek) bylo 147. 
Celkem si čtenáři půjčili 8564 výpůjček, z toho 6893 knih a 1671 
periodik. Pro srovnání s rokem 2006:  počet návštěvníků byl 2218, 
registrovaných čtenářů bylo 152, počet výpůjček celkem – 9172, 
z toho 7202 knih a 1970 periodik.

V r. 2007 se uskutečnily 4 besedy pro veřejnost a také celkem 
10 výstav. Besedy se konají vždy v jarním, podzimním a zimním 
období. Na besedy a knihovnické lekce chodí žáci zdejší ZŠ a pro 
děti z MŠ jsou 4krát ročně připravovány rovněž besedy. V letošním 
roce opět budou k vidění pěkné výstavy a také besedy.

Od 15. února do 28. března můžete ve výstavním prostoru 
zhlédnout výstavu s názvem „Požární ochrana očima dětí“- prá-
ce dětí MŠ a ZŠ Řepiště a práce Mladých hasičů, jak si představují 
svoji budoucí klubovnu. 

Ke konci února budou také v prostorách knihovny vystaveny 
záložky do knih na téma ZIMA, které vyrobily děti ZŠ. Jste srdečně 
zváni.

Co se týká internetu, je stále zdarma. Půjčovní dny jsou i nadá-
le úterý a pátek, úterý od 10 – 12 a od 13 – 17 hod. a pátek od
 9 -12 a od 13 -15,30 hodin.

    Marika Zajíčková

Poplatek za psa
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit po platek 

ze psů starších 3 měsíců na rok 2008 v termínu do 30. března 
2008.

Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místních poplat-
cích č. 1/2003 jsou sazby poplatku následující: 80,- Kč za jedno-
ho psa a 500,- Kč za druhého a každého dalšího téhož držitele, 
v obecních bytech za jednoho psa 800,- Kč a 1500,- Kč za druhého 
a každého dalšího téhož držitele. 

Osvobozeny od poplatku jsou osoby nevidomé, bezmoc-
né a osoby s těžkým zdravotním postižením (III.st. mimořádných 
výhod), osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené 
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivos-
ti). Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplat-
ku 200,- Kč ročně za jednoho psa a 300,- Kč ročně za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele, pokud nemá dle vyhlášky 
stanovenu sazbu nižší.
     Poplatek je možné uhradit na Obecním úřadě v Řepištích 
nebo na č.ú.1682051319/0800, jako var. symbol je nutné uvést 
číslo popisné domu. 
  Důrazně upozorňujeme držitele psů, že dle vyhlášky 
o životním prostředí a veřejném pořádku jsou povinni nepro-
dleně odstranit znečištění způsobené svými psi na veřejných 
prostranstvích!!! Další důrazné upozornění se týká zákazu 
volného pohybu psů.  
       
              Jaroslava Bezecná 
      

Poplatek za komunální odpad v r. 2008
Splatnost poplatku za rok 2008  je do 30.6.2008. Poplatek je 
možné zaplatit os obně na obecním úřadě nebo převodem 
z účtu na účet obce u České spořitelny a.s. na číslo účtu 
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifikaci plát-
ce napište číslo popisné domu / 2008. Výše poplatku je stejná 
jako v r. 2007 a činí:

plastová 70 l s odvozem 1 x 14 dní 1130,- Kč
plastová 70 l s odvozem 1 x   7 dní 1950,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní 1390,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní 2360,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní
v létě 1 x 7 dní v zimě   1960,- Kč
kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní 
v zimě     1550,- Kč

Jaroslava Bezecná

Poděkování
Děkuji za vstřícnost, ochotu a pomoc své rodině a sousedům 

v době mé nemoci – rodině Rojíčkové, paní Lehkoživové a paní 
Šodkové.      
     Libuše Hrouzová

N A Š I  J U B I L A N T I
Leden
Hrdá Anežka
Jelínková Agneša 
Surmová Danuše
Viktorová Libuše
Jedlička Zdeněk
Kobert Petr
Jiříková Anna
Kožušníková Vlasta 
Najmanová Marta
Supíková Marie
Turečková Naděžda
Lohnický Jaromír
Škopek Karel
Hrazdira Jaroslav

Únor   
Šolc Miroslav 
Adamus Vladimír 
Hrbáčková Zdenka
Bělovská Jaroslava
Sojka Jaroslav
Toman Miroslav
Sládečková Jiřina
Kubicová Silvie
Matějková Irena
Burdová Milada
Janšová Alena
Vojtek Pavel

             Blahopřejeme

Narodili se:
Kristýna Chrzibková, Anna Žišková,
Kryštof Najman, Sebastián Staňo,
Matyáš Jeřábek

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
prosinec
 – Karel Záviský

leden 
– Magdaléna Hurtová, 
– Marie Golíková

Březen 
Kroviář Drahomír
Leher Jaroslav
Klasová Anna
Margecín Josef
Golka Rudolf
Tomanová Marie

Biolková Věra
Děcký Miroslav
Uhrová Anna
Stibor Radislav
Třinecký Zdeněk



     

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY 
A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ

(KONZULTACE)

Bohuslav Nožička
Úvozová 257, 739 31  Řepiště,
tel.: 558 671 919, 736 602 647

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E
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  VÁM NABÍZÍ                                              
-  granulované krmivo pro psy „DUKÁT„
-  granulované krmivo pro kočky „CATMIX“
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
-  krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
-  krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
-  pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
-  vitaminózní doplněk pro zvířata „AXAVIT“

...při objednávce nad 100 kg krmiv, doprava až k Vám.                 
                                                                               

Příjem objednávek na tel.: 558 671 846, 605 119 538
                            Ing. Břenek Tomáš
                                 Selská 468,  739 31  Řepiště

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

Vážení spoluobčané,

nabízíme Vám možnost uzavřít smlouvu 
na stavební spoření u HYPO st. spořitelny,
která jako jediná nabízí úročení až 2,4% z vašich vkladů 
a k tomu samozřejmě státní podporu ve výši 15% z ročně 
naspořené částky (až 3000 Kč)… 

� NADSTANDARTní spoření

Osobní poradci: M.+R. Bednářovi
         Tel.: 558 671 121, mob.:777 161 671
  E-mail: radomir.b@centrum.cz

- Sjednáváme také HYPOTÉKY („i americké“) na 
  stavbu nebo pořízení nemovitostí a také různé typy 
 HOTOVOSTNÍCH půjček ! (u České spořitelny 
   i jiných bank)

!!!  NOVINKA   !!!
EKOLOGICKÉ PALIVO VE FORMĚ GRANULÍ

Palivové granule na bázi rostlinných materiálů jsou vyrobeny 
z odpadů vzniklých při čištění obilovin, luštěnin a olejnin.

Jedná se o ekologické a ekonomické palivo, vhodné pro 
spalování v průmyslových podnicích, ale i v běžných kotlích 
a krbech v domácnostech.

Výhody pro vás:
- snížení ceny vstupů a nákladů na celou topnou sezónu 
 v porovnání s běžnými palivy (uhlí, topný olej atd.),
- velmi čistá manipulace bez prašnosti z důvodu tvaru granulí,  
 které mají válcovitý tvar o průměru 8 mm a délky 
 cca 20 – 30 mm,
- existuje reálný předpoklad cenové stability granulí 
 do budoucna, protože surovin pro jejich výrobu je dostatek,  
 kdežto ceny uhlí, plynu a elektrické energie budou stále  
 stoupat.

Pro srovnání uvádím: biogranule hnědé uhlí
Obsah popele:  3 – 7 %  10 – 30 %
Výhřevnost:  15,7  MJ/kg 12 – 17 MJ/kg
Měrná hmotnost:  700 kg/ m3 700 kg/m3 

Obsah síry:  0,12 %  2 – 3 %

PROTO TOPTE LEVNĚJI A UŠETŘÍTE !!!

Balení:    50 kg papírové pytle 
 s možností dovozu až k vám
Cena:      295,- Kč / 100 kg včetně DPH 
Objednávky přijímá:   
 ing. Břenek Tomáš  
 BT-MARKET s.r.o., Selská 468, Řepiště   
               tel.: 605119538 nebo 558671846
 e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

OKD, a.s. Důl Paskov ve Staříči
Přijímá do stabilizovaného pracovního kolektivu

nové důlní zaměstnance
Nabízíme Vám:

•  Perspektivní zaměstnání s pravidelným výdělkem a možností-
kvali fikačního růstu

• 6 týdnů řádné dovolené v roce (tj. 2 týdny nad rámec zákon-
ného nároku)

• Každoročně poskytujeme platy na dovolenou a na Vánoce 
vevýši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku

• Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši až
6 600,- Kč ročně, v případě přní rodinného příslušníka činí příspěvek 
až 7 200,- Kč za rok

• Po odpracování jednoho roku možnost přidělení bytu
• Bezplatné poskytování důlních svačin, přesnídávkových polvek 

a pitného režimu na každou směnu
• Zajištění závodního stravování, obědy za 45% ceny
• Příspěvek na dětskou rekreaci v období letních prázdnin
• V zájmu prevence a zvýšení ochrany zdraví při práci zajišťujeme 

bezplatné rekondiční pobyty v ozdravných pobytových zařízeních
• Permanentní vstupenky do plaveckých bazénů a fit center
• Finanční ocenění dárců krve: za 40 odběrů – 2 000,- Kč, za 

80 odběrů – 3 000,- Kč
• Zabezpečení autobusové dopravy na všechny směny ze směrů

Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín a Havířov
• Po odpracování 5 let poskytujeme firemní a jubilejní odměny

Podmínky pro uzavření pracovního poměru:
• Zdravotní stav bez omezení pro práci v dole
• Vyučení v jakémkoliv oboru. Nevyučené zaškolíme
• NPE (prašná expozice) do 70%
• Dobrá pracovní morálka bez vysoké absence
• Čistý trestní rejstřík

K pohovoru je nutné si přinést:
• Platný občanský průkaz
• Doklady o vzdělání (výuční listy, vysvědčení, atd….)
• Doklady o absolvovaných platných kurzech
• Zápočtový list, případně doklad o evidenci v registru uchazečů 

o zaměstnání na úřadu práce

Kontaktní adresa: 

OKD, a.s. Důl Paskov Tel.: 558 492 280  Jan Pollák
739 43 Staříč č.p. 528   558 492 282  přijímací kancelář



I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E I N Z E RC E  I N Z E R C E  I N Z E R C E  I N Z E R C E

Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.
Informace na uvedené adrese nebo telefonu

Autoškola ANVAMI - Musálek Václav
Na Výsluní 499, Řepiště, Tel.: 606 716 124

Firma ENESPO     
vyrábí a montuje:

• garážová vrata • vjezdové brány včetně dálkového ovládání 
• PVC a Al rolety • žaluzie • látkové rolety • sítě proti hmyzu • 
shrnovací dveře • centrální vysavače • těsnění oken a dveří •

Kontakt: ENESPO
Buničitá  201, 739 32 Vratimov, telefon: 0800 555 558

www.branyvrata.cz, e-mail: enespo@enespo.cz

Pěstitelská pálenice a moštárna
Oznamuje zahájení letošní sezony od 5.9.2007

Provozní doba:
          Moštárna   středa 15.00 – 18.00 hod.
     sobota  8.00 – 12.00 hod.
          Pálenice     dle objednání

Rostislav Mojžíšek, Vinohradská 443, Řepiště
Tel.: 605 976 622, 558 671 732

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
A HROMOSVODŮ
• IVO HRBEK •

Bratří Musálků 343, 739 32 Řepiště
Mob.: 605 942 406, Tel.: 595 175 313

e-mail: revizehrbek@volny.cz

POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!

Sazba „VENKOV“ na snížení ceny  o 20 %!
Navíc možnost od 1.7.2007 uplatnit mezi partnery
BONUS „PLUS“-tzn. stejnou výši slevy 
za bezeškodní průběh jako má manžel/ka!!
V r. 2007 koupila Generali  také Českou poj.!

Příklady cen:     akční cena     s max.bonusem 84 měs.
Do 1000 ccm:    2400,-           1560,-
1001-1350 ccm:      3120,-           2028,-
1351-1850 ccm:      4640,-           3016,-
1851-2500 ccm:      7280,-           4732,-
nad 2500 ccm:  10720,-           6968,-

Kontakt: M.+R.Bednářovi
 Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671
 E-mail: radomir_bednar@generali.cz
 Na Kůtách 447, Řepiště

Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ
ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ pro Vás i Vaše děti
(FAMILY, LVÍČEK, CLEVER INVEST…)
u jedné z největších světových pojišťoven, která půso-
bí na našem území od r.1832…

Kosmetický salón
na Rakovci
Srdečně zveme do nově 
otevřeného kosmetického 
salónku přímo v restauraci 
Bowling Rakovec.

Provozní doba dle objednávek ve dnech:
Po: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Út: uzavřeno
St: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika
Čt: 12.00 - 20.00 hod. - masáže
Pá: 15.00 - 20.00 hod. - kosmetika

V jiném termínu po telefonické dohodě na tel. 777 071 564 
Vlaďka Hausová. Veškeré infomrace u obsluhy baru nabo na čísle 
558 637 357.

Nabízené služby:
• úprava obočí • barvení obočí a řas • depilace chloupků voskem • kosmetická 
ruční masáž • peeling • hluboké čištění pleti • výživné, regenerační 
i stahující masky a kúry • léčba bioptronovou lampou • denní i večerní 
líčení • poradenská služba • doplňkový prodej kosmetiky na objednávku • 
sportovní masáž • relaxační masáž • rekondiční a regenerační masáž •

Allianz pojišťovna, a. s.
dceřiná společnost předního světového pojišťovacího koncernu
Allianz AG úspěšně rozvíjející svoji činnost v České republice

oblastní ředitelství Ostrava
Vám nabízí

• Autopojištění 
 - povinné ručení – sleva z pojistného při sjednání se spolu-
  účastí až 11%
 - havarijní pojištění – sleva u ZTP, ZTP P  20%
 Co poskytujeme navíc zdarma? 
 -  kvalitní asistenční služby nejen pro případ nehody, ale i poru-
 chy vozidla
• Životní pojištění 
 - Allianz investiční pojištění – NOVĚ PASTELKA
 - Allianz dětské pojištění 
 - Allianz rizikové pojištění
 - Zprostředkování, zajištění úvěrů
• Penzijní připojištění
• Pojištění majetku a občanů
• Cestovní pojištění a asistenční služby

Pro více informací kontaktujte:
Josef Kukučka, Úvozová 55, Řepiště

tel.: 605 261 223, e-mail: josef.kukucka@tiscali.cz

Josef Kukučka 

Váš poradce stavebního spoření!    
Úvozová 55, Řepiště
Tel.: 605 261 223



Modrá pyramida, stavební spořitelna a.s.,
nabízí všem klientům a občanům své služby v oblasti státem podporova-
ných produktů, finanční a úvěrové poradenství, pomoc při správě Vašich 
smluv.

- stavební spoření
- úvěry a hypoúvěry
- penzijní připojištění
- pojištění majetku a osob
- spoření pro děti do 15 let vč. uzavření smlouvy na 

      50 000,-  ZDARMA a do 200 000,- sleva 50% 
z poplatku = MAX. 750,- Kč

- spoření pro děti od 16 – 21 let sleva na poplatku 50% 
z max. CČ  200 000,- Kč

PORADENSTVÍ ZDARMA

FA  ČISTÝ DOMOV

•  Mění Vám okna?
•  Přestavujete byt nebo dům?
•  Nesnášíte, nebo nemáte čas uklízet?
•  Potřebujete vyčistit koberec nebo sedací soupravu, vše

suchou metodou nejnovějšími stroji KARCHER?

Pak volejte 774 907 588

Kocourek Josef Vám nabízí
-  čištění koberců a sedacích souprav  -

-  půjčování stroje Karcer  -  
-  mytí oken  -

-  úklidové práce i nastálo  -

Mobil: 606 363 300, tel.: 596 713 871

Alena Míčková
alena.mickova@mpss.cz
mobil: 731 518 884, tel.: 558 692 955

Anna Kubínová
anna.kubinova@mpss.cz

Hledám pozemek ke stavbě RD

Kontakt: 604 432 561
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