
  13. zasedání zastupitelstva obce se konalo 15. června 2005. 
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Řepiště za rok 2004 – souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelé rovněž projed-
nali zprávu auditora o kontrole hospodaření obce za rok 2004, jejíž závěr 
byl, že při kontrole hospodaření obce Řepiště nebyly shledány nedostatky. 
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu kontrolního výboru za rok 2004.  Poté  
zastupitelé projednali a schválili smlouvy: smlouvu o provedení auditu 
na rok 2005 se společností OK – AUDIT spol. s r.o.; mandátní smlouvu 
o správě domů s realitní agenturou REBIO – pan Ivo Svoboda; smlouvu 
o dílo se společností DEC-PLAST, spol.s r.o., na dodávku a montáž plas-
tových oken v obecních bytech; dohodu o budoucí realizaci stavby „Silnice 
III/4794 Paskov most event.č. 4794-4“ se Správou silnic Moravskoslezské-
ho kraje, příspěvkovou organizací; smlouvu o prodeji plynovodu a smlouvu
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o zprostředkování prodeje plynovodu finančně výhodnější nabídce. 
smlouvu o prodeji plynovodu a smlouvu o zprostředkování prodeje ply-
novodu finančně výhodnější nabídce. Zastupitelstvo v návaznosti na 
nový školský zákon přijalo dodatek č.2 ke zřizovací listině základní školy, 
kterým se změnil název na „Základní a Mateřská škola Řepiště, příspěv-
ková organizace“ a doplnilo se závodní stravování zaměstnanců školy. 
Rovněž byla schválena výjimka z počtu žáků pro školní rok 2005/2006. 
Ředitelka příspěvkové organizace Mgr. Miluše Lipinová informovala 
přítomné o situaci v základní a mateřské škole. Zastupitelé vzali na vě-
domí zřízení školské rady od 1.9.2005 a stanovení počtu členů rady na 
šest. Zastupitelé schválili vyhlášení záměru pronájmu nebytových pro-
stor v budově Osvětového domu v Řepištích. Závěrem proběhla diskuse 
s přítomnými občany.

Zpravodaj č. 81
vyšel 24. 08. 2005

Vítání občánků
Vítání nových občánků obce se konalo 26.června 2005 v Osvětovém domě 
v Řepištích. Programem, ve kterém vystoupil Soubor lidových písní a tanců 
Malá Ostravica s pásmem písní a říkadel,  jsme přivítali tyto děti: Agnesu 
Nebi, Moniku Lohnickou, Ester Hovjackou, Adama Kuboše a Veroniku Hr-
báčkovou. Sbor pro občanské záležitosti připravil pro děti pamětní list obce 
a vkladní knížku s příspěvkem, maminky byly obdarovány kytičkou. Spolu 
s paní Alicí Nespěšnou a Lenkou Adamusovou se na slavnostní atmosféře 
podílel také Ing. Petr Najman, který pravidelně vítání občánků dokumentuje 
svými fotografiemi. Děkujeme paní Dagmar Hruškové, která zajistila sladkos-
ti a občerstvení pro děti i rodiče. 

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a lásky rodičů.
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Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Oznamujeme občanům, že pravidelný podzimní sběr a svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 
v pátek 23. září 2005 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.

Cvičení žen a dětí
Na pracovní schůzce zastupitelstva 20.7.2005 zastupitelé se zabývali mj. 
pronájmem souboru místností v Osvětovém domě v Řepištích. Ze dvou 
předložených nabídek byla po pečlivém uvážení vybrána nabídka  TJ Řepiš-
tě týkající se cvičení žen a dětí. Jelikož v obci nejsou prozatím odpovídající 
prostory pro tyto aktivity, zastupitelé rozhodli o pronájmu místnosti po bývalé 
prodejně Tempo pro tento účel, i když se jedná o řešení provizorní a místnosti 
nebyly pro tento účel postaveny. Svou úlohu v rozhodování sehrála i skuteč-
nost velkého zájmu žen a dětí o tyto aktivity a fakt, že v případě nenalezení 
odpovídajících prostor, by hrozilo ukončení cvičení.

Výměna občanských průkazů na obecním úřadě v Řepištích 20. 9. 2005
Dle nařízení vlády č.612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou státní občané České republiky povinni 
provést výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů vydaných       -     do 31.prosince 1994 nejpozději do 31.prosince 2005
       -     do 31.prosince 1996 nejpozději do 31.prosince 2006
       -     do 31.prosince 1998 nejpozději do 31.prosince 2007
       -     do 31.prosince 2003 nejpozději do 31.prosince 2008

s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného 
roku. V letošním roce končí zejména občanské průkazy typu knížka, které 
vlastní převážně starší občané. Ve spolupráci se zaměstnanci Městského 
úřadu ve Frýdku - Místku je zajištěn dne 20. září 2005 v době od 9.00 hod. - 15.00 hod. na Obecním úřadě v Řepištích příjem žádostí o vyhotovení nových občan-
ských průkazů. V tomto termínu je v prostorách obecního úřadu zajištěn také fotograf  (zhotovení fotografie na občanské průkazy do 10 minut – 4 ks za 139,- Kč), lze možno 
vyfotit i nepohyblivé občany přímo v domácnosti (cena 200,- Kč za 4 ks). V případě zájmu volejte na telefonní číslo OÚ Řepiště: 558 671 925 nebo 558 672 450.

R.K.

R.K.
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Poděkování
Obec Řepiště by ráda touto cestou poděkovala panu Jaroslavu Michenkovi
z ul. Selské za výrobu a montáž stojanu na kola na konečné zastávce v Řepištích 
„U Kříže“. Věříme, že tato součást obecního mobiliáře bude dlouho sloužit svému 
účelu ke spokojenosti občanů. Ještě jednou děkujeme.

Investiční akce
     Obci Řepiště na základě podaných žádostí o dotace z rozpočtu Moravskoslezské-
ho kraje a rozhodnutí Zastupitelstva moravskoslezské kraje byly přiznány dotace na 
podporu následujících projektů:

„Základní škola Řepiště - izolace základů a obnova oplocení „ - dotace ve výši 200 
tis. Kč při celkových nákladech 565 tis. Kč, jedná se o opravu oplocení ze západní 
a jižní strany budovy a odizolování základů svislou izolací a drenáží ze západní a části 
jižní strany školy,

„Bezpečný přístup ke škole - Řepiště“ - dotace ve výši 260 tis. Kč při celkových 
nákladech 347 tis. Kč, projekt řeší vybudování chodníku podél školy od vchodu z ul.
Mírové k přechodu a dále až k zastávce autobusů, výměnu a vydláždění stávající
zastávky a úpravu přechodu pro chodce.

„Dětské hřiště Rakovec“ - společný projekt s Diecézní charitou ostravsko-opavskou, 
dotace 200 tis. Kč při celkových nákladech 634 tis. Kč., projekt řeší položení umělého 
trávníku na stávající betonovou plochu, opravu oplocení, dětských průlezek, apod. 
     
Uvedené projekty budou po výběru dodavatelů realizovány v měsících září a říjen 2005.

     Místní knihovna Řepiště informuje
      z důvodu dovolené bude knihovna ve dnech 23. 8. (úterý) a 30. 8. 2005 (úterý)  

Z A V Ř E N A
      v prostorách knihovny probíhá výstava fotografií
      Václava Illka s názvem „Fotografie“.
      Výstava potrvá do 2.9.
      nabízíme:
       -     internet zdarma do r. 2008,
       -     prezenční půjčování CD-Romů,
       -     rezervace knih,
       -     ON-LINE katalog našeho fondu,
       -     souborný katalog knihoven Čech a Moravy,
       -     výstavy, besedy, knihovnické lekce, soutěže,
       -     přijímáme darem staré knihy a dětské časopisy.

Ohlédnutí za výstavou
„KERAMIKA HROU ANEB FANTAZIE DĚTÍ 

V KERAMICKÉ TVORBĚ“
     V měsíci červnu a červenci proběhla v knihovně nádherná výstava prací našich dětí, 
kteří pod vedením paní keramičky Šárky Šodkové vytvořili opravdu okouzlující díla 
a dílka. Pohádkové postavičky, postavy z biblických příběhů, zvířata a zvířátka, 
kachle, „zeměkoule a hlavičky“ a mnoho dalších krásných motivů a nápadů vytvořily 
naše děti v keramické dílně v naší škole. Jsem rád, že naše škola nabízí žákům tuto 
mimoškolní aktivitu nad rámec svých „školních povinností“ a že děti tak mohou využít 
svůj volný čas pro tvořivou a krásnou práci.
    Děkuji tímto všem našim mladým keramikům a keramičkám, místní knihovně, paní 
Šodkové a paní ředitelce Lipinové, a už se těším na další výstavu a všem vám fandím.

Rostislav Kožušník

 Dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích
(tisková zpráva)

     Dětský domov blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové byl jako církevní škol-
ské zařízení zřízené biskupem Ostravsko-opavské diecéze zařazen do sítě školských 
zařízení MŠMT ČR. Diecézni charita ostravsko-opavská byla pověřena řízením pro-
jektu.
Dětský domov se bude co nejvíce blížit podmínkám běžné funkční rodiny. Domov 
povede manželský pár, cílová kapacita je 10 dětí, které budou přijímány postupně
v průběhu 1-3 let. Do dětského domova budou vybírány děti s perspektivou dlouhodo-
bého pobytu na základě doporučení příslušného diagnostického ústavu. Budou zde 
moci zůstat i po dosažení dospělosti a být podporovány „rodiči“ při zahájení vlastního 
samostatného života. Díky zapojení do běžného života vícečetné rodiny získají dobré 
předpoklady pro budoucí začlenění do společnosti, nalezení pracovního uplatnění
a vytvoření vlastní funkční rodiny.
   Domov bude vybudován v prostorách bývalé školky v obci Řepiště na Frýdecko-
místecku. Objekt bude rozsáhle rekonstruován tak, aby v prvním podlaží vznikly pro-
story vlastního dětského domova (ložnice dětí a rodičů, herna, pracovna) a v druhém 
podlaží společenské prostory (dílny, víceúčelový sál, internetová klubovna) určené 
k sociální integraci dalších osob ohrožených sociálním vyloučením. K domu patří
i zahrada a hřiště.
     Na provedení stavební rekonstrukce již bylo vydáno stavební povolení a zpracována 
projektová dokumentace. Celkové náklady na přestavbu dosahují výše cca 6 mil. Kč. 
Diecézní charita ostravsko-opavská financování předpokládá financování projektu
z prostředků Společného regionálního operačního programu EU, další finanční zdroje 
na potřebné spolufinancování získává prostřednictvím darů. Za tímto účelem vyhlá-
sila veřejnou sbírku. Finanční prostředky lze poukázat na účet: 351765720207/100
u Komerční banky Ostrava.Rekonstrukce Dětského domova by měla být dokončena
v průběhu roku 2005. Zahájení vlastního provozu se předpokládá v lednu 2006. 
Kontaktní osoby: RNDr. Pavel Obluk, e-mail: pavel.obluk@caritas.cz
                          Ing. Jiří Hořínek, e-mail: jiri.horinek@caritas.cz
email: domov.repiste@caritas.cz

Poznámka: Přestavba má být ukončena v měsíci srpnu 2005. Po kolaudaci stavby by 
měl být Domov uveden do provozu v září 2005.

Kostel v Řepištích na Gastro v Hradci Králové
     Dne 22. dubna 2005 se v Hradci Králové uskutečnila mezinárodní soutěž kuchařského
a cukrářského umění. Je to největší soutěž tohoto typu u nás a jedna z největších
v Evropě. Na této výstavě bylo možno 
shlédnout i náš kostelík, který si jako 
námět na svůj cukrářský výrobek vy-
brala Marie Hrbková, která reprezen-
tovala SOU Frýdek – Místek. Soutěžila
s výrobkem dortu, na kterém byl ka-
kaomalbou na marcipánu ztvárněn 
řepišťský kostel. Dort si sama navrhla 
a vyrobila. S tímto výrobkem získala
v kategorii Junior z 57 soutěžících zla-
tou medaili a v kategorii regionálních 
týmů získala 1. místo spolu s Tomášem 
Mohylou a Ondřejem Dubovským.

Nejúspěšnější studenti kraje dostali ocenění
  Vedení kraje ocenilo 28 nejúspěšnějších studentů středních škol v Moravsko-
slezském kraji v uplynulém školním roce. Ocenění žáci splnili předem daná
kritéria – mají vynikající prospěch, úspěšně reprezentují školy na soutěžích, mají 
mimořádné výsledky krajského významu v mimoškolních aktivitách. Mezi těmito 
oceněnými studenty byla také Marie Hrbková z Řepišť.

Autobusem na Lysou horu
     Senátorská kancelář Františka Kopeckého a Občanské sdružení Beskydčan ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. zavádí novou autobusovou linku na Lysou horu 

(T I S K O V Á    Z P R Á VA ze dne 28. 6. 2005)
    ČSAD Frýdek-Místek a.s. zavedlo novou autobusovou linku na vrchol Lysé hory, 
která by měla zpřístupnit nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd zejména méně 
zdatným či tělesně postiženým zájemcům. Tato nově zaváděná služba pro širokou 
veřejnost je výsledkem společného vyjednávání mnoha zainteresovaných stran. Došlo 
k nalezení společné dohody o otázkách rozvoje turistického ruchu a ochrany přírody, 
při možnosti využití soukromé účelové komunikace vedoucí na vrchol.
    Zkušební jízda proběhla v pátek 24. 6. 2005 za účasti zástupců všech zaintereso-
vaných subjektů (České radiokomunikace a.s., ČSAD Frýdek-Místek, Lesy ČR a.s., 
CHKO Beskydy, Policie ČR, Moravskoslezský kraj), vzácných hostů a zástupců médií.

R.K.



     „Jsem rád, že se nám společným úsilím podařilo připravit výjezd autobusu na 
Lysou horu. Dokážu si představit, že také budu jednou starý a třeba také méně 
zdatný či méně pohyblivý a určitě zatoužím se ještě podívat do svého rodné-
ho kraje z dominanty našich Beskyd. Jsem přesvědčen, že to lidé s obdobným 
názorem využijí a pevně věřím, že toho nezneužijí. Děkuji všem za spolupráci
a vstřícné jednání, je to i pro mě vzorový příklad nalezení společné řeči,“ řekl 
František Kopecký.“ Je to krok správným směrem. Podpořili jsme tuto aktivitu,
neboť se domníváme, že takto řízený rozvoj turistického ruchu, je zárukou trvale 
udržitelného využívání hodnot regionu“, podotýká lesní inženýr Leo Košťál 
z místní ekologické organizace Beskydčan a pokračuje: „Velice si ceníme postupu pana
senátora Kopeckého, který zvolil strategii širokého projednání a bez zbytečných 
prodlev tak přivedl celý záměr ke zdárnému řešení.“
    Autobus vyjíždí každý pátek z Raškovic od hotelu Ondráš v 8:30 hod. Zpět 
(z Lysé Hory do Raškovic) odjíždí v 11:20 hod. Cesta na Lysou Horu stojí 50 Kč, cesta tam
i zpět 80 Kč. Děti do 15 let mohou cestovat se slevou za 40 Kč, resp. 60 Kč.
Autobus nepřepravuje jízdní kola, není nízkopodlažní.Jízdenky je možno zakoupit také 
předem na místeckém autobusovém nádraží, případně rezervovat na čísle 558 432 515. 
Autobus bude na Lysou Horu jezdit do konce září.

ROZLOSOVÁNÍ - MUŽI - TJ   ŘEPIŠTĚ - podzim 2005  
  2. NE.   21.8. 16:30 Hukvaldy          Řepiště
  3. SO.   27.8. 16:30 Řepiště          Čeladná
  4. SO.     3.9. 16:30 Staříč          Řepiště
  5. SO.   10.9. 16:30 Řepiště          Lučina
  6. NE.   18.9. 16:00 Písek           Řepiště
  7. SO.   24.9. 16:00 Řepiště          Hnojník
  1. STŘEDA   28.9. 16:00 Řepiště          Oldřichovice
  8. NE.   2.10. 10:15 St.Město „B“     Řepiště
  9. SO.   8.10. 15:30 Řepiště          Václavovice
10. NE. 16.10. 15:00 Bukovec           Řepiště
11. SO. 22.10. 14:30 Řepiště          Chlebovice
12. SO. 29.10. 13:30 Řepiště          Ostravice
13. SO.   5.11. 13:30 Nošovice          Řepiště

Podzimní fotbalová liga – TJ Řepiště

ROZLOSOVÁNÍ  DOROST - TJ ŘEPIŠTĚ - PODZIM 2005
  3. SO.   27.8. 14:00 Řepiště          Ostravice
  4. SO.     3.9. 14:00 Kunčice p.O.     Řepiště
  5. SO.   10.9. 14:00 Řepiště          Hukvaldy
  6. SO.   17.9. 13:30 Řepiště          Čeladná
  7. SO.   24.9. 13:30 Řepiště          St. Město
  8. NE.   2.10. 13:00 Metylovice        Řepiště
  9. SO.   8.10. 13:00 Řepiště          Václavovice
  2. NE. 22.10. 12:00 Fryčovice          Řepiště

ROZLOSOVÁNÍ - ŽÁCI - TJ ŘEPIŠTĚ - PODZIM 2005  
pohárový SO.   20.8. 16:30 Řepiště          Metylovice
  3. SO.   27.8. 10:00 Řepiště            Hukvaldy
  4. NE.     4.9. 14:30 Metylovice        Řepiště  
  5. SO.   10.9. 10:00 Řepiště            Janovice
  6. SO.   17.9. 13:30 Lískovec          Řepiště
  7. SO.   24.9. 10:00 Řepiště          Raškovice „B“
  1. STŘEDA   28.9. 10:00 Řepiště          Sedliště
  8. NE.   2.10.   8:30 St.Město „B“     Řepiště
  9. SO.   8.10. 10:00 Řepiště          Václavovice
10. SO. 15.10.   9:30 Pržno          Řepiště
11. SO. 22.10. 12:30 Řepiště          Staříč „B“
  2. SO. 29.10. 10:00 Řepiště          Čeladná

Roz louč i l i  j sme  s e 
s e  z e snu l ým i

Rozloučili jsme se s zesnulými:
Matějová Věra

Kožušníková Albína
Tobola Stanislav

Koza Robert
Lisková Verona

Sucháncová Kristina
Keruľ Josef

Ondejčík Štefan
Závodný Jiří

Musálková Marie

NAŠ I  JUB I L ANT I

KVETEN       

Hrdá Anežka  
Novák Ludvík  
Horák Vlastimil 
Kolková Ludmila 
Janíková Blaženka 
Březina Pavel  
Tesariková Jiřina 
Dostál Miroslav 
Ivanková Stanislava 
Musálková Věra 

ČERVEN

Hrnčárková Helena
Vitásek František
Lipinová Marie
Doškářová Jarmila
Čmielová Anna
Pospíšilová Eliška
Hrdá Miluše
Vojtková Ludmila
Bendlová Jana

Narod i l i  s e

duben - Veronika Hrbáčková, Klára Gemrotová, 
květen - Matouš Raška

ČERVENEC       

Michenka Rudolf  
Baláčová Vilemina  
Kaločová Anna   
Jelínek Radomír  
Garnol Oldřich   
Garel Viliam   
Micherdinský Vlastimil  
Chyba Zdeněk   
Žiška Stanislav   
Šimík Petr 

SRPEN

Adamusová Božena
Chlupatá Jindřiška
Kozlová Věra
Krásný Rudolf
Mrázová Bohunka
Vašíčková Ludmila
Tisoňová Eliška
Slíva Karel
Gombalová Marcela

BL AHOPREJEME
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Autoškola CARAD
1000 Kč pro začátek stačí, možnost dlouhodobého 
splácení i po zkouškách, výcvik A,B,C,D,E
Řepiště, před OÚ, úterý 30. 8. 2005 v 19.00 hodin
Sleva studentům a nezaměstnaným
- i na 6 měsíčních splátek
- prodej učebnic
- nejlevnější kondiční jízdy
- školení řidičů včetně profesního přezkoušení
- jízdy z místa bydliště
www.carad.cz autoskola@carad.cz
tel.:558 671 288, informace nonstop: 724 200 040

Znalecké posudky
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení, 

tržní ocenění bytů a nemovitostí Vám vypracuje
MARIE KRUŠINOVÁ

znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

U společenského domu 3/1042, Vratimov
Tel.č. 596 732 520, 603 530 
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HYPO-stavební spořitelna
                   
            - státní podporu ve výši  15 % (až 3000,- Kč)
            - u nás úrok z vkladu 3%

        Možnost uzavřít u HVB banky i penzijní 
        pojištění a další produkt : „Peníze“2 –
        kombinace důchodového a stavebního spoření
        Osobní poradci:PaedDr.M.Bednářová+R.Bednář
        Tel.:558 671 121, mob.:777 161 671 
        E-mail:  rabem@email.cz

Je možnost zajistit hypotéky a úvěry jak pro fyzické osoby,
tak i pro podnikatele (firmy).
R. Bednář, tel.: 558 671 121, mob: 777 161 671

Nabídka na zákonné pojištění motorových vozidel u pojišťovny Generali
Využijte nabídky slevy ve výši 20% pro pojištění Vašeho auta a výhody toho, 
že bydlíte na vesnici a nebo ve městě, které má méně než 30 000 obyvatel! 
Pojišťovna Generali Vám přiznává bonusy od jiných pojišťoven, tento bonus 
může činit letos 25%. Veškeré formality za Vás vyřídím, svojí původní pojišťovnu 
nemusíte vůbec navštívit.
Generali pojišťovna – roční sazby pojistného
Vozidla s motorem  Bonus 25%
   60 měsíců bez nehody
       do 1000 cm3  1 620 Kč
1001 – 1350 cm3  2 160 Kč
1351 – 1850 cm3  3 180 Kč
1851 – 2500 cm3  5 040 Kč
    nad  2500 cm3  7 440 Kč
-     Nabízím možnost využití nového produktu pojištění Vašich dětí po 
názvem „LVÍČEK“ (nově od 1.7.2005). Věk 0-18 let. Možnost připojistit i 
rodiče. Garantujeme zhodnocení min. 2,25%. V případě smrti pojistníka 
přebírá další placení pojišťovna Generali – až do konce platnosti smlouvy. 
Možnost mimořádných vkladů, přerušení placení pojištění apod.
-     „GENERALI  LIFE“ – životní a úrazové pojištění pro celou rodinu! Na jednom  
návrhu je možno pojistit až dvě dospělé osoby a až 4 děti a to vše u největší 
životní pojišťovny v Evropě! Druhá dospělá osoba platí zhruba jen polovi-
nu částky osoby první. Minimální měsíční platba je jen 300 Kč!
Kontakt: Radomír Bednář, Řepiště č.447
Telefon: 558 671 121, mobil: 777 161 671
e-mail: rabem@email.cz

ODJÍŽDÍTE NA DOVOLENOU ?
Nezapomněli jste na cestovní pojištění?

Nepodceňujte rizika, které Vám mohou velice znepříjemnit Vaší dovolenou 
v zahraničí!

- Pojištění léčebných výloh v zahraničí
- Úrazové pojištění
- Pojištění zavazadel
- Pojištění odpovědnosti za škodu
- Asistenční služby
Toto a další zajištění Vám nabízí Allianz pojišťovna a.s., navíc od 15.6.2005-
30.9.2005 s letní slevou pojistného.
Veškerá pojištění (cestovní pojištění, pojištění osob, pojištění majetku, 
autopojištění a penzijní připojištění) Vám ochotně dle Vašich požadavků 
vypracuje a sjedná reprezentant Allianz pojišťovny a.s.
Josef Kukučka, Úvozová 55, Řepiště, tel.: 558 671 887, mobil: 605 261 223.

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE EL.ZAŘÍZENÍ
(KONZULTACE)

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

Café bar Vás zve k příjemnému posezení
Pracovní doba:      Út – Ne     16.00  –  dle hostů

Dagmar Hrušková

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

  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       

Revize el. zařízení a hromosvodů, opravy el. nářadí
provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky

tel.: 605942406
Příjem zakázek:  Po – Čt  15.00 – 18.00

INTERNET V ŘEPIŠTÍCH - letní prázdninová SLEVA
Po dobu letních prázdnin 2005 nabízíme všem, kteří mají zájem o 
připojení k bezdrátovému Internetu následující slevy:
- INSTALAČNÍ POPLATEK JIŽ OD 2 200 KČ BEZ DPH,
- „LETNÍ PRÁZDNINOVÝ“ INTERNET ZDARMA.

Nabízíme připojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, měsíční paušál 
300,- Kč bez DPH.

Kontakt: OrbisNet, s.r.o., Vinohradská 483, 739 32  Řepiště
Tel. 558 672 086, GSM: 603 730 179, 

E-mail: zmusalek@orbisnet.cz.

Mladá rodina hledá v Řepištích a okolí pronájem domu nebo bytu o velikosti 
minimálně 3+1. Pokud byste měli prostory k pronájmu, prosím volejte na toto 
mobilní číslo: 603 83 83 13.

Rodina se 2 dětmi hledá k pronajmutí rodinný dům na dobu minimálně jednoho roku.
Volejte na tel.č.: 558 638 960  nebo  737 564 722.

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

Břenek Tomáš
605 119 538       Selská 468,  739 31  Řepiště


