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ZASTUPITELSTVO OBCEZASTUPITELSTVO OBCE  
12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 
v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo 
na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání 
zastupitelstva obce z 24. 9. 2008; změnu zařazení obce Řepiště 
pod obvodní oddělení Policie ČR Brušperk od 1. 1. 2009; výroční 
zprávu finančního výboru za rok 2008; výroční zprávu kontrolní-
ho výboru za rok 2008; výroční zprávu školské a kulturní komi-
se za rok 2008; výroční zprávu komise sociální a pro občanské 
záležitosti za rok 2008; výroční zprávu komise stavební a pro 
územní plánování za rok 2008; ocenění bezpříspěvkových dár-
ců krve: paní Šárky Velčovské a Ing. Martina Kaloče (oba Zlatý 
kříž III. tř. za 80 odběrů), paní Jarmily Viskupové (zlatá medaile 
prof. MUDr. Jánského za 40 odběrů); udělení čestného uzná-
ní Místní knihovně Řepiště vedené paní Marikou Zajíčkovou
v soutěži Knihovna roku 2008 za široký záběr činnosti knihovny 
a plnění komunitní role v obci; zprávu z průběžného přezkumu 
hospodaření obce Řepiště z 3.11. 2008; zprávu o plnění rozpočtu 
k 11/2008; rozhodnutí rady obce Řepiště září až prosinec 2008; 
zprávu o veřejných zakázkách září až prosinec 2008; výsledky 
voleb do krajského zastupitelstva a senátu; realizaci projektu 
„Cyklotrasa Řepiště-Rakovec“ a přijetí dotace na projekt z roz-
počtu Moravskoslezského kraje; podání žádosti do Operačního 
programu Životní prostředí, Podpora regenerace urbanizova-
né krajiny, na projekt „Výsadba stromové aleje na cyklotrase
Paskov-Řepiště-Sedliště“ s celkovými náklady 664 tis. Kč;
zprávu o rekonstrukci mateřské školy; zprávu o realizaci pro-
jektu „Tělocvična Řepiště“; zprávu z valné hromady společnosti
Koordinátor ODIS s.r.o.; zprávu o realizaci projektu „Klubovna 
mladých hasičů Řepiště“; zprávu o provozu skládky průmyslo-
vých odpadů Řepiště; zprávu o pořizování nového územního 
plánu; zprávu o činnosti svazku obcí Region Slezská brána;
zveřejněný návrh rozpočtu svazku obcí Region Slezská brána 
na rok 2009; informaci o zrušení některých autobusových spo-
jů MHD Frýdek-Místek linky č. 5; dopis zastupitelstvu obce dětí 
a učitelek mateřské školy ohledně žádosti o výstavbu altánu
v zahradě mateřské školy; zprávu o dotacích.

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové provizorium na rok 2009
•  Dodatek č. 1 úvěrové smlouvy č. 587/2007 o poskytnutí úvěru
 z úvěrového fondu na opravu a modernizaci bytů ze dne 12. 12. 
 2007, kterým se snižuje výše poskytnutého úvěru a mění se 
 výše měsíčních anuitních splátek; poskytnutí dotace na spolufinan
 cování realizace projektu „Projektový manažer Regionu Slezská 
 brána“ pro svazek obcí Region Slezská brána ve výši

 10 414,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
 obce Řepiště č. D13/2008
•  Směnu pozemku parc. č. PK 157/1 o výměře 367 m2 zapsaného
 na LV č. 258 za pozemek parc. č. 1577/2 ostatní plocha o výměře
 175 m2 k.ú. Řepiště v majetku obce Řepiště zapsanou na LV
 č. 1 dle zveřejněného záměru ze dne 7. 7. 2008 na základě směn-
 né smlouvy
•  Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozem-
 ků pro realizaci stavby „Kompletace páteřní cyklotrasy
 Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ s paní Vítězslavou
 Cholevovou, Paskov; smlouvu o budoucí kupní smlouvě
 o odkoupení části pozemků pro realizaci stavby „Kompletace
 páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“
 s panem Tomášem Karáskem, Paskov
• Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části
 pozemků pro realizaci stavby „Kompletace páteřní cyklotrasy
 Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ s panem Josefem
 Mirošem, Paskov
• Pověření starosty jako rady obce uzavřením smluv o smlouvách  
 budoucích na odkup nebo věcná břemena na části pozemků
 pro  realizaci stavby „Kompletace páteřní cyklotrasy
 Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ pro účely územního
 řízení
•  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně
 závazná vyhláška č. 2/2002, o poplatku za komunální odpad, ze 
 dne 13. 12. 2002, ve znění vyhlášky č. 1/2005 ze dne
 19. 12. 2005
•  Podání žádosti na realizaci sekce A – Wellnes centrum
 Řepiště – do Regionálního operačního programu Moravskoslez-
 sko, prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast 2.2
 Rozvoj cestovního ruchu, číslo výzvy 2.2 – 04
•  Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslez-
 skéhokraje z programu „Program podpory aktivit v oblasti
 kultury na rok 2009“ na projekt „Výbor z díla básníka
 Bohumila Pavloka“
• Záměr internetové televize pro obec Řepiště
•  Realizaci výstavby altánu v zahradě mateřské školy
• Nákup nového osobního automobilu pro potřeby obce
•  Zřízení pracoviště Czech Pointu na obecním úřadě
•  Zvýšení nájemného o inflaci u platných smluv o nájmu nebyto-
 vých prostor
•  Rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Lesní
•  Rozpočtové opatření č. 3/2008
odkládá: Projednání vyhlášeného záměru darovat nemovitosti
budovu č.p. 222 na parcele č. 1295/1 a stavbu garáže na parcele
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Otevření opravené mateřské školy
 Konečně jsme se všichni dočkali, hlavně děti a jejich 
rodiče. V sobotu 7. února 2009 byla řepišťská mateřská školka 
opět slavnostně uvedena do provozu za přítomnosti občanů, 
zaměstnanců, zhotovitele a dětí. Rekonstrukce mateřské škol-
ky se protáhla, ale výsledek stojí za to. Školka je jiná, veselá, 
moderní a dětem se líbí. Mateřskou školku otevírali naši rodiče 
před 28 lety o den dříve, 6. února 1981, a její výstavba trvala 
skoro čtyři roky. Ve své době byla velmi moderní budovou.
 V sobotu odpoledne si měli všichni možnost prohlédnout 
veškeré opravené prostory, podívat se do nové školní kuchyně, 
do tříd a na dětské záchodky. Ty poslední dva týdny před otevře-
ním byly náročné pro všechny zúčastněné: zhotovitele, zaměst-
nance školky a školy a obecního úřadu, maminky dětí. Vše 
bylo potřeba uklidit (několikrát), nastěhovat, vyzdobit, připravit.
A v pondělí ráno 9. února ještě napadl sníh, což dětskou radost 
ještě znásobilo.
 Rekonstrukce MŠ Řepiště se skládala ze dvou etap.
1. etapa řešila rekonstrukci a zateplení střešní konstrukce (nová 

sedlová střecha), zateplení objektu kontaktním zateplovacím sys-
témem, výměnu dveřních a okenních výplní, rekonstrukci vytá-
pění obou objektů (v souladu s energetickým auditem budovy). 
2. etapa řešila komplexní rekonstrukci sociálních zařízení, elek-
troinstalace, výdejny jídel, podlah, vodoinstalace a vnitřní kana-
lizace a zabezpečení budovy mateřské školky, dále celkovou 
rekonstrukci školní kuchyně včetně nové technologie a vzducho-
techniky, rekonstrukci sociálních zařízení a skladů navazujícího 
hospodářského objektu mateřské školy. 1.etapa byla spolufinan-
cována Evropskou unií – Fondem Soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní pro-
středí (dotace z EU - FS 2,566 mil. Kč a dotace ze SFŽP ČR
151 tis. Kč). Celkové náklady na 1.etapu byly 5 mil. Kč vč. DPH. 
Na 2.etapu byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 
5 mil. Kč z programu 298228 – Podpora rozvoje a obnovy mate-
riálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. 
Tuto dotaci nám pomohli vyřídit a získat naši regionální poslanci, 
Ing. Karel Sehoř a Ing. Petr Rafaj, za což jim mnohokrát děku-
ji. Celkové náklady na 2. etapu byly 8 mil. Kč vč. DPH. Celkové 

Odklízení sněhu
 Po třech na sníh skoupých zimách tu opět máme zimu 
pořádnou s velkým množstvím sněhu. Z něj mají radost děti
a běžkaři. My ostatní dospělí vnímáme krásu zasněžené krajiny 
snad jen na nedělní procházce, kterou zakončíme třeba v hos-
půdce v Rakovci u horkého čaje s rumem či skleničky svařené-
ho vína, kdy není potřeba nikam spěchat. Ale běžný pracovní
a školní týden už je vše zase jen komplikované. Cesty kloužou, 
není vidět příkopy, pluh přijel pozdě nebo vůbec ne, a když už 
přijel, tak nechal „schválně“ hromadu sněhu před mým zaparko-
vaným autem.
 Někteří si za dlouhá léta zvykli, že mají bezplatně 
vyplužené soukromé cesty a cestičky až ke svým vratům,
uklizené chodníky před svým domem. Ještě i já pamatuji dobu, 
kdy stálo několik traktorů ve zdejším zemědělském družstvu
připraveno kdykoliv vyjet, posléze vyjeli, až když dostali předem 
peníze na naftu, pak už nebyly ani traktory a ani družstvo.
 Obec je povinna zabezpečit odklízení sněhu!!! Ovšem
v mezích svých možností. Vyplužení celé obce trvá dle podmí-

nek jednomu traktoristovi 15 – 20 hodin, tzn. skoro celý den.  
 V obci pluží čtyři traktoristé a všichni pluží při svém hlav-
ním zaměstnání, kdy jezdí před tím, než jdou do práce, a opět 
po práci. Samozřejmě dostanou za plužení zaplaceno. Samot-
né plužení by je však neuživilo, je to spíše veřejná služba než
lukrativní job. Jsem moc rád, že jsou ochotni ve svém volném 
čase, kdy by mohli být se svou rodinou nebo v hospodě nadávat 
na sníh, objíždět svými traktory obec a odklízet sníh. A děkuji jim 
za to. Mně někdo sprostě nadat, že jsem mu při plužení cesty 
zahrnul vjezd do vrat, poté co jsem druhou noc jezdil od tří ráno, 
pak si dal rychle rohlík a čaj a musel do své práce, tak to sta-
rostovi hodím na hlavu, ať si to odklízí sám. Proto Vás, občané, 
žádám: jezděte opatrně a ohleduplně, do práce vyjíždějte dřív, 
když nemáte na autě zimní gumy, tak choďte pěšky, nenechá-
vejte na ulicích zaparkovaná auta, protože se s pluhem špatně 
objíždí. Opravdu není možné, aby bylo odklizeno všude a hned. 
Obzvláště, když pořád sněží a fouká.

Rostislav Kožušník - starosta

 č.1295/2 na ul. Lipová v Řepištích včetně všech součástí
 a příslušenství a pozemky parc. č. 1295/1, 1295/2, 1298
 a 1409/6, vše k.ú. Obec Řepiště (Dětský domov bl. Marie
 Antoníny Kratochvílové) a projednání převodu pozemku a komu-
 nikace ul. U Potoka do majetku obce.

Dále zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
•  Hospodařit v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem
•  Zajistit zpracování návrhu rozpočtu na rok 2009
•  Uzavřít smlouvy dle bodu II. 2) – 7)
•  Zajistit realizaci doporučení auditora ze zprávy z průběžného
 přezkumu hospodaření
•  Realizovat ukončení a připravit vyúčtování projektu Rekonstruk-
 ce mateřské školy Řepiště, 1. a 2. etapa
•  Zajistit zpracování žádosti o dotaci na projekt Wellnes centrum
 Řepiště dle bodu II. 10)
•  Zajistit zpracování revize projektu Společenského centra
 Řepiště
•  Zpracovat změnu rozpočtového výhledu obce Řepiště se zapra-
 cováním připravovaných investičních akcí

•  Podat žádost o dotaci dle bodu II. 12)
•  Zajistit realizaci zřízení internetové televize dle bodu II. 11)
•  Vést jednání s Magistrátem města Frýdku-Místku a Krajským
 úřadem Moravskoslezského kraje ohledně autobusových linek
•  Zajistit realizaci projektu altánu dle bodu II. 13)
•  Zajistit právní konzultaci záměru dle bodu III. 1)
•  Jednat s vlastníkem o podmínkách převodu pozemku a komuni-
 kace U Potoka do majetku obce
•  Prověřit u poskytovatele dotace možnost změny náplně projektu
 „Domovinka Řepiště“
•  Zajistit realizaci nákupu automobilu dle bodu II. 14)
•  Zajistit realizaci a podání žádosti o dotaci na Czech Point dle 
 bodu  II. 15)
•  Oznámit nájemcům nebytových prostor zvýšení nájemného dle
 bodu II. 16)
 Zajistit realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení dle
 bodu II. 17)
•  Provést do 31.12.2008 v případě potřeby rozpočtové opatření
 v rozsahu nezbytně nutném max. do 500 tis. Kč,- v případě krytí 
 výdajů rozpočtovými příjmy. 
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náklady stavby jsou 13 mil. Kč vč. DPH. Realizace probíhala od 
31. 06. 2008 do 31. 01. 2009 (2. etapa ukončena 31. 12. 2008). 
Investorem stavby byla Obec Řepiště. Projektant stavby byla spo-
lečnost A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o., Ostrava.  
 Zhotovitelem stavby byla společnost JAMTEKO GROUP, 
a.s., Bohumín. Technický dozor vykonával Ing. Rostislav Bezec-
ný. Terénní úpravy školní zahrady budou dokončeny v jarních 
měsících a nejsou součásti projektu. Veškeré náklady stavby
a další vícepráce objednané nad rámec projektu a vybavení školky 
byly ve výši celoročního obecního rozpočtu, cca 50 % je pokryto 

dotacemi, zbylých 50 % uhradí obec ze svého rozpočtu. Ve školce 
je přihlášeno v letošním školním roce 56 dětí, což je maximální 
možný počet dětí pro dvě oddělení.
 Děkuji všem za práci, pomoc, podporu a trpělivost. Věřím, 
že naše děti budou do školky rády chodit a že se jim bude líbit.

Reportáž ze slavnostního otevření můžete shlédnout
na http://www.repiste.tv/09-01-07-otevreni-nove-zrekonstruova-
ne-ms-v-repistich.html

Rostislav Kožušník - starosta

Region Slezská brána
  Poslední zasedání svazku obcí v r. 2008 se konalo 
9.prosince 2008 v budově nově zrekonstruované školní družiny 
ve Václavovicích. Jednání bylo i tentokráte pracovní, ale atmo-
sféra již byla adventní. Starostové schválili rozpočet svazku 
obcí na rok 2009 v celkové výši 1 183 tis. Kč. O tom, že svazek 
obcí funguje a aktivně pracuje svědčí jeho výše. Rozpočet na 
rok 2008 činil 743,9 tis. Kč, rozpočet na rok 2007 byl ve výši
72,7 tis. Kč, což je více než 16 x nárůst. Dále starostové vyhod-
notili a probrali jednotlivé aktivity společného projektu svazku 
obcí s názvem Projektový manažer RSB. Tento projekt je spo-
lufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu 
Podpora obnova a rozvoje venkova MSK 2008, a to částkou 
306 tis. Kč. Z této částky se financuje nejenom provozní náklady 
regionu (odměny účetní, tajemnice a projektového manažera), 
ale především další společné aktivity jako například pořádá-
ní dvou konferencí (v r. 2008 proběhla v Šenově  30.10. první 
konference s názvem „Region Slezská brána – rozvoj venkova
v blízkosti velkých měst“), vytvoření webových stránek regionu, 
realizace sportovní olympiády škol, studie rozvoje cykloturistiky 
v regionu, výroba cyklomap a propagačních letáků. Na zasedání 
byly informace o průběhu projektu páteřní cyklostezky Ostrava-
Beskydy (dokončena dokumentace pro územní řízení, probíhají 
intenzivní jednání s vlastníky pozemků pod cyklostezkou).
 Další jednání starostů bylo svoláno do Šenova dne 
21.ledna 2009. Na jednání byla příprava olympiády škol a příprava 
žádosti na činnost svazku pro rok 2009-2010.
 O průběhu realizace jednotlivých částí  projektu „Manažer 
Regionu SB“, i předpokládaném obsahovém plnění v r. 2009
informoval Ing. Lysek a garanti těchto aktivit.

 Poslední zasedání starostů bylo 12. února 2009 v Žabni. 
Mimo dalších aktivit byly domluveny termíny sportovní olympiády 
základních škol v r. 2009: 16. 04. Šenov, odbíjená žáků 2. stupně; 
15. 05. Sedliště, kopaná žáků 2. stupně; 20. 05. Vratimov, atleti-
ka žáků 2. stupně; 03. 06. Václavovice, vybíjená žáků 1. stupně. 
Starostové schválili projekt Projektový manažer II na r. 2009-2010 
s celkovými náklady 766 tis. Kč, požadavek na dotaci z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje je ve výši 413,5 tis. Kč. Kromě provoz-
ních nákladů regionu projekt obsahuje 2. ročník sportovní olym-
piády škol 2010, znalostní soutěž dětí „Co víš  o Regionu SB?“, 
konferenci k venkovu, vydání pověstí ze slezské brány, vydání 
kalendářů na r. 2010, zřízení regionální internetové televize, pro-
pagační materiály k církevní turistice, propagační poutače regionu, 
zakoupení 8 ks GPS pro projekt Křížem krážem Slezskou branou, 
a dále podpora čtyř regionálních akcí – Šenov jarmark, Sedliště 
- obecní slavnosti, Vratimov – pouť, Václavovice – den dětí. Další 
jednání se týkalo průběhu projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, 
financování  a partnerské smlouvy, žádost o územní rozhodnutí,  
majetkoprávní vztahy k pozemkům pod cyklotrasou.
 Na programu dalšího bodu bylo projednání partnerských 
smluv na projekty obcí. Audit hospodaření Regionu SB  za r. 2008 
proběhne 4. března 2009. Revizní skupina  předložila starostům 
Zápis z kontroly hospodaření DSO za 2. pol. 2008, bez nedostat-
ků. Závěrem starosta obce Paskov Ing. Pauk pozval  zájemce
o horolezectví a exotické cestování na 11. 3. od 17.00  hod. do 
kina v Paskově, kde proběhne beseda s účastníky expedice Pas-
kov-Huascaran  2008.
 

Rostislav Kožušník
předseda svazku obcí Region Slezská brána

Tříkrálová sbírka 2009
 Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice 
a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Je pořádaná Charitou 
České republiky. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným 
skupinám lidí a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Ač má 
tedy Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos z ní získaný 
je použit na podporu charitního díla hlavně v jednotlivých regionech. 
Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humani-
tární pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje 
od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to
v duchu motta sbírky: „Pomozte lidem v nouzi.“ Tato sbírka nava-
zuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti chodily po 
chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu 
dostávaly výslužku.
 I v naší obci koncem prosince a začátkem ledna obchá-
zely tři skupinky koledníků, kteří roznášeli poselství naděje
a lásky pod vedením pana Chovančíka, paní Kukučkové a sleč-
ny Adamusové. Do zapečetěných pokladniček se vybralo celkem 
15.422,-Kč. Děkujeme Vám za Váš příspěvek do pokladničky, který 
napomáhá zajistit fungování středisek, která přinášejí úlevu a pocit 
jistoty tolik potřebný lidem v našem regionu.

 Záměry pro využití sbírky na tento rok:
• na vybudování prostor pro Denní centrum sv. Josefa pro psy- 
 chicky nemocné
• na opravu fasády Domu pokojného stáří u Panny Marie
 Frýdecké
• na částečné pokrytí provozních nákladů Charitní ošetřovatelské
 a pečovatelské služby
• na dofinancování činnosti nízkoprahového zařízení pro děti
 a mládež – Klubu Nezbeda
• na částečné pokrytí provozních nákladů Poradenského centra
 ve Frýdlantu n. O.
• na částečné pokrytí provozních nákladů Mateřského centra
 Kolečko ve Frýdlantu n. O.

            
   

  Děkujeme Vám!
 

 



CHARITA Frýdek-Místek velice děkuje všem dárcům, kolední-
kům, vedoucím kolednických skupinek, zaměstnancům obec-
ních úřadů a kněžím, díky nimž se v letošním roce podařila 
vybrat v Tříkrálové sbírce na Frýdecko-Místecku rekordní částka 

1.254.645Kč, což je o celých 46.079Kč více jak v loňském roce. 
Tyto prostředky budou využity na péči o seniory a potřebné dle 
výše uvedených záměrů.
 

Oprava varhan v kostele
sv. Archanděla Michaela v Řepištích
  Koncem září loňského roku získala Římskokatolická
farnost Vratimov s podporou Obce Řepiště dotaci z Nadace 
OKD na opravu varhan v kostele sv. Archanděla Michaela. 
Zahájení realizace opravy bylo 15. 11. 2008. Varhany by měly 
opět hrát 30. 6. 2009. Celkové náklady na opravu varhan budou
450 tis. Kč, z toho příspěvek Nadace OKD bude 315 tis. Kč, 
částkou 108 tis. Kč přispěla dotací Obec Řepiště, zbylou část-
ku 27 tis. Kč dofinancuje farnost z darů občanů a pravidelných 
nedělních sbírek.
 Opravu realizuje firma SOPRAN - servis a opravy
varhan, Martin Tvarůžka, Bílovec. V současné době jsou
varhany demontovány, vybrané díly jsou ozařovány a konzervo-

Obecní internetová televize
Obec Řepiště začala od ledna tohoto roku provozovat

prostřednictvím ČRTV internetovou obecní televizi

www.repiste.tv

Prostřednictvím internetového zpravodajství můžete být informo-
váni o jednotlivých významných obecních akcích a aktivitách ale 
také o zajímavých akcích v okolních regionech. Dění v naší obci 
tak může být přitažlivou formou s minimálními náklady prezento-
váno občanům ale i zájemcům v ostatních regionech. Zároveň 
je tímto vytvářen video archiv obce. Věřím, že vás nový obecní 
projekt zaujme a osloví, a že si internetové vysílání najde své 
diváky.

Rostislav Kožušník - starosta

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s ČČK Řepiště
V Y H L A Š U J E      H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U

     Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
      Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
      Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
      Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
      knihy

VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
obnošené boty, svetry, 

elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční

dne: od 23. 2. do 1. 3. 2009
místo: Výstavní 408, Řepiště, paní Najmanová Marta.

Bližší informace na tel.:558 671 939

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.

vány, silně poškozené nebo chybějící části budou jako replika 
zhotoveny nově. Poté budou probíhat kompletní restaurátorské
práce, montáž, ladění. Cílem projektu je opravit cenný
památkově chráněný nástroj v historickém objektu památkově
chráněného dřevěného kostela Svatého Archanděla Michaela
z poloviny 15. stol. Realizace projektu si ovšem neklade za
cíl pouze opravit historický nástroj, ale především zatraktivnit 
a oživit kostel jako přirozené a komunitní centrum života obce, 
kde probíhá duchovní a společenský život občanů (křtiny, svat-
by, pohřby, koncerty apod.). Zároveň zatraktivní tuto památku 
pro návštěvníky regionu (turisté). 

P. Mgr. Adrian Wykret – farář
Rostislav Kožušník - starosta

Ordinace Řepiště, praktický lékař a internista
MUDr. Jan Šimeček

Ordinační hodiny:
Pondělí       6.00 –  9.30 hod.
Úterý  11.30 – 13.30 hod.
Středa  12.30 – 18.00 hod.
Čtvrtek      6.00 –   9.30 hod.
Pátek    6.00 –   9.00 hod.

 Prosíme pacienty, aby s ohledem na přejíždění lékaře
a sestry do ambulance Paskov (dále na akutní návštěvy
a posudkové konzultace) využívali dle možnosti první polo-
vinu ordinační doby. Děkujeme. Zápis posledního pacienta
15 minut před koncem ordinační doby.
 Krevní odběry 6.30 – 7.30 (nalačno) v pondělí, čtvrtek
a pátek. 



ZÁPISZÁPIS
Zápis do Mateřské školy Řepiště

se koná dne 24.3.2009 v době od 8.00 – 16.00 hodin
v budově mateřské školy

Co nabízíme:

Vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu
    s názvem „Ve zdraví je síla“

Keramický kroužek v základní škole

Výtvarný kroužek

Kroužek angličtiny

Hudební kroužek pod vedením učitelů
Základní umělecké školy ve Vratimově

Vlídné a vstřícné prostředí pro Vaše děti

Těšíme se na Vás

Už budeme školáci!
Čtvrtek 22. ledna byl pro předškolní děti významný den. Základ-
ní škola v Řepištích uspořádala zápis do 1. třídy.
 V nazdobené třídě děti přivítala paní uč. Uvirová
a Pavlosková, aby opadl první ostych i malá tréma. Budoucí ško-
láci nakreslili svoje maminky a podle obrázků poznávaly zeleni-
nu, zvířata, různé geometrické tvary. Povídaly pohádky, které 
byly namalovány na plakátech.
 Paní učitelka Pavlosková si přezkoušela jaký mají děti 
hudební sluch a poprosila o krátkou básničku nebo písničku. 
 Nakonec za tu velkou odvahu a dobře vykonanou práci si 
děti odnesly od paní uč. Bednářové krásně nazdobený notýsek 
a kašpárkový štětec. 
 Při odchodu se z dětmi rozloučila paní ředitelka Pollová, 
předala školákům „ Upomínkový list „ a s úsměvem na tváři řek-
la: „ TĚŠÍME SE V ZÁŘÍ “.
 Za rodiče bych chtěla velmi poděkovat kolektivu mateřské 
školy, že se dobře starají o děti  a zvlášť paní Janě Nožičkové za 
vzorovou přípravu budoucích prvňáčků.
 Reportáž můžete shlédnout na http://www.repiste.tv/09-
01-22-zapis-prvnacku-do-zs-repiste.html

Za rodiče a děti Jana Lerachová       

Poplatek za psa
Upozorňujeme držitele psů na povinnost zaplatit poplatek

ze psů starších 3 měsíců na rok 2009
v termínu do 30. března 2009.

 Na základě platné obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích č. 1/2003 jsou sazby poplatku následující: 
80,- Kč za jednoho psa a 500,- Kč za druhého a každého dal-
šího 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 nevido-
mé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením
(III.st. mimořádných výhod), osoby provádějící výcvik psů urče-
ných 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 myslivosti). Je-li držitelem psa poživatel invalidního, 
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 
sazba poplatku 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 neprodle-
ně odstranit znečištění způsobené svými psy na veřejných pro-
stranstvích!!! Další důrazné upozornění se týká zákazu volného 
pohybu psů.

Jízdní řády pro mobilní telefony

Dopravní podnik Ostrava a.s. rozšiřuje nabíku svých 
služeb cestujícím. Na internetových stránkách dopravce
(www.dpo.cz) je k dispozici zdarma ke stažení SW aplikace 
do mobilních telefonů, která uživatelům umožní vyhledá-
vat spojení a zpřístupní jízdní řády všech linek městské
hromadné dopravy provozovaných Dopravním podnikem 
Ostrava a.s.

 Program s jízdními řády do mobilních telefonů zpro-
středkuje jeho uživateli okamžitý, bezplatný a rychlý přístup 
k jízdním řádům, a to bez nutnosti připojení k internetu anebo 
využití služby WAP.
Aplikace, kterou si uživatel instaluje do svého mobilního tele-
fonu, totiž v sobě obsahuje kompletní databázi všech spojů 
na linkách, které provozuje Dopravní podnik Ostrava, a nabízí 
především vyhledání  konkrétních zastávkových jízdních řádů 
na linkách podle výběru se všemi poznámkami ke spojům, 
vyhledání linek zastavujících na konkrétních zastávkách nebo 
časy průjezdů spojů všemi zastávkami. Aplikace umožňuje
také vyhledání konkrétních spojení mezi uživatelem zadanou 
výchozí a cílovou zastávkou, a to včetně případných přestupů.
Novinka je určena pro všechny typy mobilních telefonů, které 
umožňují instalaci aplikací JAVA (MIDP-2.0).
 Na internetových stránkách www.dpo.cz je uveden jak 
návod na instalaci aplikace do mobilních telefonů, tak i návod na 
používání programu. Cestující tak získávají možnost vyhledání 
platných jízdních řádů kdykoli a kdekoli se zrovna nacházejí.

Dopravní podnik Ostrava a.s.



Zástupce Finanční a sociální poradny OS při Svazu důchod-
ců bude dne 17. března 2009 přítomen v naší obci, a to 
od 9.00 hod.  do 17.00 hod. v Osvětovém domě. Zájem-
ci mohou získat slevu na pojištění domácnosti, nemo-
vitosti, na pojištění zákonné i havarijní os.automobilu, 

Poplatek za komunální odpad pro rok 2009 
Poplatek je možno zaplatit do 30 .6. 2009 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 / 2009.

* zimní období je od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců

     Oznámení termínu svozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2009
      Pravidelný sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v r. 2009 proběhne v termínech: 
      • pátek 3. dubna 2009 od 15.00 - 19.00 hod.,
      • pátek 25. září 2009 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 nebudou ve sběrně přijímány a je nutné s nimi naložit

v souladu s platnou legislativou.

Cesta kolem světa 2008 – 2009

Lukáš Najman se svoji přítelkyní Loret se vydali v říjnu 2008 na 
cestu kolem světa. Jejich zážitky a dobrodružství můžete shléd-

nout na: www.cestakolemsveta.com.

Expedice K&K Everest - Cho Oyu 2009
Přípravy na Everest jsou v plném proudu, členové expedice 
Libor Uher, Petr Mašek, Radim Slíva a Ing. Petr Valchař se 
připravují kondičně i technicky. V rámci příprav je testováno 
vybavení. Expedice startuje 23.3.2009.  Jejich zážitky a dobro-
družství budete moci shlédnout na: www.liboruher.cz

2009

dále slevy na elektrickou energii, plyn a jiné slevy na kli-
entské karty. Tato poradna je určena nejen pro držitele  
ZTP, ale i pro seniory, důchodce, sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi.



Informace k novele zákona
o dani z nemovitostí

 Pro rok 2009 dochází u daně z nemovitostí k řadě změn. 
Pro vaši informaci uvádíme ty nejdůležitější:
I. Změna výše daně z nemovitostí u zemědělských
pozemků, k níž dochází v návaznosti na vyhlášku č. 412/2008 Sb., 
kterou byly změněny průměrné ceny zemědělských pozemků
ve všech katastrálních územích v místní působnosti Finančního úřa-
du ve Frýdku-Místku.
II. S účinnosti k 1. lednu 2009 byl zákonem č. 1/2009 Sb., nove-
lizován poměrně zásadním způsobem zákon č. 338/1922 Sb.,
o dani z nemovitostí. Tato novela zákona:
• zrušuje osvobození od daně ze staveb nových staveb obyt-
ných domů a bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g) 
zákona o dani z nemovitostí. Od 1. 1. 2009 již nelze nově přiznat 
nárok na osvobození u staveb nebo bytů, které byly dokon-
čeny v průběhu roku 2008. Nárok na osvobození přiznaný již
v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytuje
naposledy ve zdaňovacím období 2009.
• zrušuje osvobození od daně ze staveb, u nichž byly pro-
vedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti sta-
vebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení 
(dále jen „zateplení“) podle § 9 odst. 1 písmeno r) zákona o dani 
z nemovitostí. Od 1. 1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na 
osvobození u staveb nebo bytů, bylo-li jejich zateplení prove-
deno v průběhu roku 2008. Nárok na osvobození přiznaný již
v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytuje
naposledy ve zdaňovacím období 2012.
• vyjímá z místního koeficientu upraveného ustanovením
§ 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné půdy, chmel-
nic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů 
tak, že u nich nedochází ke zvýšení daňové povinnosti z titulu 
úprav místních koeficientů.
III. Od zdaňovacího období r. 2009 se uplatňují změny v koe-
ficientech, vyplývajících z obecně závazných vyhlášek, přija-
tých některými obcemi.
Poplatníkům daně z nemovitostí proto DOPORUČUJEME:
 S úhradou platby daně vyčkejte do doby, kdy se dozvíte 
správnou výši daňové povinnosti na rok 2009. Změny ve výši 
daně budou sděleny hromadným předpisným seznamem, 
který bude zveřejněn v příslušné obci po dobu 30 dnů. Správ-
ná výše daňové povinnosti vám bude sdělena také poštovní 
poukázkou (není zpoplatněna poštovným), rozesílanou na 
přelomu dubna a května 2009.
 Budete-li přesto chtít daň zaplatit dříve než ke konci 
zákonného termínu (kterým je letos 1. 6. 2009), ověřte si před 
uskutečněním platby u příslušného pracovníka správce daně 
správnou výši vaší daňové povinnosti u daně z nemovitostí 
na rok 2009.

N A Š I  J U B I L A N T I

Leden
Hrdá Anežka  
Klika Bohuslav  
Bednář Miroslav  
Hrazdílková Jana  
Janák Zdeněk  
Kuboš Jaroslav
Kuchtová Zdenka
Frydrych Vladimír
Jodlovská Marie
Přívětivý Bohumil  
Adamusová Marie
Chovančíková Milada

Únor  
Tvarůžka Jan 
Pawellková Ludmila
Pechalová Milada
Šolc Miroslav
Hrbáčková Zdenka
Michenková Anna
Křístková Hana
Kružlík Dušan
Gemrotová Miluše
Kroviář Radislav

             Blahopřejeme

Březen 
Pokludová Eva
Kaloč Stanislav
Čelinský Josef
Chovančík Jiří
Kroviář Drahomír
Supíková Jana
Dudová Eliška
Friedl Mikuláš

Statistika evidence obyvatel za rok 2008
Počet obyvatel k 31.12.2008 – 1643

Úmrtí 17 občanů –10 žen a 7 mužů
Narodilo se 18 dětí – 8 holčiček a 10 chlapců
Stěhování:  přihlášeno 50 občanů (10 žen, 14 mužů, 13 chlapců,         
        13 dívek)
        odhlášeno 48 občanů (24 žen, 21 mužů, 3 chlapci)

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:

Adamusová Anna
Pavlovská Zdeňka
Kavková Jiřina
Kubenka Vítězslav
Musálková Vlasta, Chmielová Vanda

Narodili se:
Jakub Gemrot, Kateřina Tichá
Adéla Kučerová, Ondřej Petronec,
Vojtěch Šnajder

V posledním čísle zpravodaje bylo chybně uvedeno
příjmení u Václava Moravce. Tímto se rodině Moravcové omlouváme.

Ohlédnutí za neobyčejným během
do Rakovce

 V neděli 18.1.2009 proběhl za krásného slunečného 
počasí nultý ročník běhu na lyžích.
 Někteří přítomní se nemohli dočkat startu a tak příště 
budou moci běžet jako předjezdci v zahřívacím kole!
Cesta do Rakovce nebyla jen tak, běžkaři museli absolvovat
3 stanoviště, kde měli odpovídat na otázky, týkající se naší obce 
a to zvládli všichni opravdu dobře! A tak všichni v cíli byli odmě-
něni rukavicemi, děti dostali něco dobrého na zub a dospělí něco 
na zahřátí, nálada byla opravdu  bezvadná,všem bylo asi fajn, 
protože se všichni pospolu vraceli ne už za sluníčka, ale již za 
krásného svitu měsíce!
 Chtěla bych moc poděkovat všem organizátorům z naší 
komise, ale i všem, kteří si našli v neděli odpoledne čas  a strávili 
ho pohybem, ale i vstřícností k ostatním!!!
 Děkuji i Rostislavu Mojžíškovi za sponzorský dar, který 
všem přišel vhod.
 Doufám, že v příštím roce se tato sportovní akce zase 
uskuteční, ale bude mít zase jiný ráz - těšte se!!!

Za školskou a kulturní komisi
                                                                 Marie Bednářová



Rozpis jaro 2009 dorost Řepiště Rozpis jaro 2009 muži 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 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

   •  ( KUCHYNĚ, POSTELE, SCHODY, ATYPICKÉ                               

      VÝROBKY ZE DŘEVA, LAMINA, DÝHY)

   •  POKLÁDKA PODLAH, MONTÁŽ SÁDROKARTONŮ

   •  PALUBEK, ZAHRADNÍ NÁBYTEK.

   •  TESAŘSTVÍ – ALTÁNY, PLOTY, PŘÍSTŘEŠKY,

      ZAHRADNÍ    DOPLŇKY

Kontakt: Michal Novák , tel 732 586 776
E-mail: mntruhlarstvi@centrum.cz

www.mntruhlarstvi.ic.cz

VÝROBA Z LAMINA, 
MASÍVU, DÝHY,

INTERIÉR A EXTERIÉR 
OD A DO Z

POZOR-VÝHODNÁ NABÍDKA MOTORISTŮM
Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!
 Akce VENKOV platí nadále-sleva 20%
 Od 1.2.09 bonus 50% bez potvrzení-na 

     2 rozmezí „kubatúr“1351-1450 a 1851-2000ccm

Příklady cen:     akční cena              s max.bonusem 45% 

Do 1000 ccm:    2800,-  1540,-

1001-1350 ccm:      3600,-  1980,-

1351-1450 ccm:      Pozor!! 50% bon. 2784,- AKCE!

1451-1850 ccm:      5280,-  2904,-

1851-2000 ccm:    Pozor!! 50% bon. 2904,- AKCE!

nad 2500 ccm:  12240,-  6732,-

Kontakt:       M. +R. Bednářovi

        Tel.: 558 671 121, mob.: 777 161 671

       E-mail: radomir_bednar@generali.cz

 
Nabízíme Vám rovněž INVESTIČNÍ i KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ A ÚRA-
ZOVÉ POJIŠTĚNÍ, pro Vás i Vaše děti (FAMILY,LVÍČEK,CLEVER 
INVEST, PENZIJNÍ POJ.-NEJVĚTŠÍ ZHODNOCENÍ ZA
R.2007-4,1 %!! u jedné z největších světových pojišťoven,která působí 
na našem území od r.1832…
-   Od října 2008 se stala GENERALI pojišťovna kapitálově
    nejsilnější poj. v Evropě!!

-   V r.  2007 koupila GENERALI  majoritní podíl 51% České pojišťovny.
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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)

 

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
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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 ve 

výši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku
• Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši až

6 600,- Kč ročně, v případě připojištění rodinného příslušníka činí pří-
spěvek až 7 200,- Kč za rok

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

vek 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

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

!!!  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

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

ELEKTROINSTALACE
OPRAVY A REVIZE

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
HROMOSVODŮ A SPOTŘEBIČŮ

Bohuslav Nožička

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

Kocourek Josef Vám nabízí
-  čištění koberců a sedacích souprav  -

-  půjčování stroje Kärcher  -
-  mytí oken  -

-  úklidové práce i nastálo  -
Mobil: 606 363 300, tel.: 596 713 871

Pěstitelská pálenice a moštárna
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

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

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 •

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 KÄRCHER?

Pak volejte 774 907 588
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Výuka řízení motorových vozidel v Řepištích.
Informace na uvedené adrese nebo telefonu
Autoškola ANVAMI - Musálek Václav

Na Výsluní 499, Řepiště, Tel.: 606 716 124

Nabídka sekaného dříví
- bukové, dubové, jasan
- velikost standardní 20*30
- cena do 1400,- Kč za 1 prm
- palivo nejvyšší jakosti
- možnost dovozu nákladním autem
- cca 9 prm (objem korby 9m3)

Telefon.: 731 915 488, kdykoliv

Vinotéka DŽBÁN
Suterén nákupního centra Vratimov

Výběr čepovaných odrůdových vín z Moravy, výběr jakostních
a přívlastkových lahvových vín. Přiveďte své přátele a ochutnejte 

společně – jistě najdete svou oblíbenou odrůdu,
nebo vyberete vhodný dárek.

PONDĚLÍ – PÁTEK     8.30 – 11.30    13.30 – 17.30
SOBOTA      8.30 – 12.00

Srdečně zveme k návštěvě a ochutnávce.

Vydává Obecní úřad Řepiště, Mírová 178, 739 31  Řepiště • Tel.: 558 671 925, 558 672 450, www.slezskabranarepiste.cz, e-mail:repiste@applet.cz 
Grafická úprava, sazba a tisk: Tiskárna Kleinwächter

  

Svých lásek zapomínám jména
/inspirováno setkáním spolužáků ročníku 1944 dne 2. 12. 2008/

Na setkání v hospodském halasu a vtipu
schovávám bolesti svých uplynulých let.

Každý z nás už dosáhl na vrchol svého Řípu
a ve vzpomínkách měníme svůj dnešní vzhled.

Možná, že retro optika nás trošku mýlí
a nám se změnil dětský sen.

Štěstí je velmi vzácné jak léčivé býlí
a podzim života je darem jeho léta jen.

Jak rád bych školní houbou svého mládí
citlivě omyl silokřivky čar kol tvojích úst.

Mé vzpomínky mě stále ještě svádí
na chodby školy – dětských her a múz.

Že roky předběhly mou moudrost stáří
to neustále vštěpuje mi moje žena.
Snad počkají a v básních se to daří

tak proč – svých lásek zapomínám jména?

V Paskově, dne 2. 12. 2008                Miroslav Ler

 
 

   ... a něco pěkného na závěr




