
Projekt „Rekonstrukce kapličky sv. Floriana v Řepištích“ získal dotaci

Poděkování
V tomto čísle zpravodaje bych rád poděkoval všem občanům, 

kteří jakýmkoli přičiněním podpořili projekt na rekonstrukci kapličky 
sv. Floriana v Řepištích, rodině Matějkové za bezplatné převedení 
této stavby na obec, hasičům, dětem základní školy a především 
společnosti Plzeňský Prazdroj za udělení grantu ve výši 100 tis. Kč 
a radě reprezentantů za výběr našeho projektu v rámci Občanské 
volby. Dále bych rád poděkoval hasičům za provedení zednických 
prácí při výměně oken v naší hasičárně, jmenovitě Petru Kozlovi, 

Vítězslavovi Kukučkovi, Tomáši Černému, Mariovi Pechalovi a Luká-
ši Macháčkovi. Děkuji panu Ing. Ryšavému za krásný vánoční strom, 
který letos zdobí obec. Děkuji paní Anně Čelinské za celoroční vede-
ní kroniky naší obce. A můj velký dík a obdiv patří Liboru Uhrovi, který 
je řepišťským rodákem a v letošním roce pokořil jednu z nejtěžších 
osmitisícovek světa, himalájskou K2, a to jako druhý Čech v historii.

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši práci, podporu a reprezentaci 
obce. 

Rostislav Kožušník

Projekt na Rekonstrukci kapličky sv. Floriana v Řepištích se 
stal projektem rady reprezentantů Občan-
ské volby a získal od společnosti Plzeňský 
Prazdroj dotaci ve výši 100 tis. Kč. Společ-
nost Plzeňský Prazdroj již pátý rok podpo-
ruje vybrané projekty v regionu a celkem 
už rozdělila 12 mil. Kč. Symbolický šek na 
100 tis. Kč jsme převzali společně s další-
mi šesti oceněnými projekty ve frýdeckém 
divadélku Čtyřlístek dne 20.11.2007 přímo 
z rukou generálního ředitele společnos-
ti Plzeňský Prazdroj pana Mike Shorta. 
Atmosféra byla radostná a slavnostní.

Uvedený projekt mi udělal velkou radost, 
a to nejenom fi nančním grantem, ale podpo-
rou vás občanů, komunitní spoluprací více 

subjektů (hasiči, děti z naší školičky, pan farář). Pevně věřím, že výsled-
ná realizace projektu bude stejně úspěšná.

Občanská volba společnosti Plzeňský 
Prazdroj je velmi dobrým nástrojem, který 
pomáhá dlouhodobě a velmi konkrétně, 
se silnou vazbou na potřeby občanů, 
rozvíjet kvalitnější život v regionu. Mys-
lím si, že ostatní podnikatelské subjekty, 
které se v regionu nachází, by si měly vzít 
příklad ze společnosti Plzeňský Prazdroj 
a přijmout odpovědnost za život v blíz-
kém okolí svých podniků také jako jeden 
ze svých cílů. Tímto společnosti Plzeňský 
Prazdroj ještě jednou děkuji a přeji ji hod-
ně úspěchů.

Rostislav Kožušník

Zpravodaj č. 91
vyšel 14. 12. 2007
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Region Slezská brána
Dne 18.12.2007 proběhne poslední zasedání sněmu staros-

tů svazku obcí Regionu Slezská brána v letošním roce. Region 
Slezská brána udělal v letošním roce kus společné práce. Za nej-
důležitější věc považuji zpracování a schválení strategického plá-
nu rozvoje Regionu Slezská brána, který vznikl na základě spo-
lupráce s Moravskoslezským krajem díky projektu Partnerstvím 
k prosperitě. Tohoto dokumentu si považuji nejenom za jeho 
obsah a vytýčení společných projektů na období 2007-2015, ale 
především za to, že vznikl společnou prací starostů a místosta-
rostů obcí, že vznikl v diskusi a prohloubil vzájemnou komunikaci 
a spolupráci mezi jednotlivými obcemi. Opravdu jsem rád, že se 
představitelé jednotlivých obcí dokázali shodnout na společných 
projektech a strategický plán byl schválen všemi zastupitelstvy. 
Dalším úspěšným společným projektem je zahájení zpracování 
projektové dokumentace cyklotrasy Ostrava-Beskydy, na který se 
svazku obcí podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje ve výši 635 tis. Kč. Projekt propojí již postavené úseky ve 
Vratimově a Sviadnově. Vlastní výstavba cyklotrasy je plánovaná 
na r. 2009. Tyto činnosti Region Slezská brána zajišťuje s roč-
ním rozpočtem 22 tis. Kč, což do budoucna nelze udržet. Proto 
na posledním zasedání bude sněm starostů schvalovat zvýšení 
příspěvků obcí na 2,50 Kč/obyvatele a rok. Dalšími body progra-
mu bude rozpočtový výhled svazku obcí, rozpočtové opatření 
a rozpočtové provizorium na r. 2008.

Rád bych tímto poděkoval všem starostkám, starostům, mís-
tostarostkám a místostarostům, tajemnici a účetní svazku obcí za 
výbornou spolupráci a popřál jim hodně zdraví a optimismu pro 
rok 2008.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí 
Region Slezská brána Zpráva z TJ  Řepiště k závěru roku 2007

Celý rok 2007 byl pro naši TJ úspěšný. Úkoly, které jsme si 
stanovili na začátku roku sice úplně nevyšly, ale i tak jsme udě-
lali kus práce pro naše mladé i pro občany obce Řepiště. Mimo 
každoroční činnosti jsme měli letos velkou, úspěšnou akci – náv-
štěvu sportovců a zástupců družební obce Repište ze Slovenska. 
Všechny naše oddíly vykazovaly úspěšnou činnost – členové 
nohejbalu a volejbalu uspořádali turnaje v našem novém areá-
lu, kopaná bojuje v okresním přeboru se střídavými úspěchy. Na 
podzim jsme založili nový oddíl v kopané – mladé hráče do 10 let. 
Ti úspěšně zvládli první turnaj v životě, v krásné hale v Brušperku 
a pravidelně trénují každé úterý v tělocvičně v Lískovci. Chtěli 
bychom tento mladý oddíl posílit, a proto žádáme další zájemce o 
přihlášky do kopané TJ Řepiště.

Konec roku přináší i pěkné chvíle v životě lidí. Vánoce a pře-
lom do dalšího roku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
našim příznivcům za aktivní podporu našich oddílů a pozvat je k 
aktivní činnosti v našem novém areálu v Řepištích.

Chceme poděkovat našim sponzorům a hlavně vedení obce 
Řepiště za vstřícný přístup k podpoře sportovců v obci. Přejeme 
všem krásné prožití svátků vánočních a hodně úspěchů do roku 
2008. Příští rok bychom chtěli všechny občany pozvat na naše 
další plánované akce. Nejblíže pořádáme Country bál 16.února 
2008 ve 20.00 hod. v restauraci „U Máně“, pak lyžařské závody 
„O pohár starosty obce“ na Visalajích – 8.března 2008. A samo-
zřejmě budeme hrát fotbalovou soutěž – okresní přebor mužů.

Děkujeme za další aktivní podporu sportu v Řepištích.  
TJ Řepiště

Mladí hasiči
Vážení občané, chtěli bychom Vás seznámit s naší činností 

v roce 2007.
O výsledcích v jarním kole jsme Vás již informovali. Snad stojí 

za to připomenout, že 4. místo v mladší kategorii okresního kola 
hry Plamen je pro nás velkým úspěchem. A taky to, že třídenní 
výlet do Karlové Studánky jsme si opravdu užili a rádi na něj vzpo-
mínáme. Naší další úspěšnou akcí byla soutěž ve Vratimově, kde 
jsme na memoriálu Lukáše Pastrňáka získali 3. místo v mladší 
kategorii ze 17-ti družstev. Také jsme si zajeli zaplavat na krytý 
bazén do Frenštátu pod Radhoštěm, kde jsme současně navští-
vili místní muzeum. Jsme velice rádi, že jsme se mohli zúčastnit 
besedy s Liborem Uhrem, která se nám moc líbila. Nyní se věnu-
jeme výtvarným pracím na téma nová klubovna, kterou bychom si 
moc přáli. Ještě bychom chtěli poděkovat panu Michalu Matějkovi 
za fi nanční příspěvek pro naši činnost. A na závěr přejeme všem 
do nového roku 2008 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a spoustu 
radostných okamžiků. 

Pavla Polachová

ČINNOST místní knihovny ŘEPIŠTĚ v roce 2007
Za letošní rok  knihovnu navštívilo přes 1900 návštěvníků.
Registrovaných čtenářů má knihovna celkem 143. Od ledna 

doposud se přihlásilo celkem 9 nových čtenářů, z toho 4 čtenáři 
do 15 let.

Celkem se uskutečnilo 9 výstav a 4 besedy pro veřejnost, 
7 knihovnických lekcí pro základní školu, 6 lekcí ON-LINE kata-
log, 4 besedy pro děti z mateřské školy.

V Týdnu knihoven (celostátní akce) od 2.10. do 5.10. se usku-
tečnila beseda pro veřejnost i pro děti MŠ.

Knihovna se může pochlubit novým počítačem k využívání 
internetu pro veřejnost a také novou tiskárnou.

Ve výstavním prostoru již brzy budou místo stolů výstavní vit-
ríny, což umožní vystavovatelům lepší podmínky pro své výrobky 
apod.

Byl zřízen „koutek“pro propagační materiály Region Beskydy.
Knihovna informuje všechny čtenáře, že v příštím roce dojde 

k úpravě ceníku služeb za nedodržení výpůjční lhůty a to:

1. upomínka již bude za  30,- Kč
2. upomínka                    40,- Kč         
3. upomínka                    70,- Kč         
4. upomínka                  100,- Kč

Děkuji za pochopení.

Přeji všem úspěšný rok 2008, 
pevné zdraví a dostatek času 
ke čtení.
                      Marika Zajíčková

Změny cen vodného a stočného od 1.1.2008
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 

byly schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 
1. ledna 2008.

Cena včetně DPH
Voda pitná (vodné)  25,88 Kč
Voda odvedená (stočné) 23,44 Kč
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel násle-

dujícím po 1.lednu 2008, popřípadě bude postupováno dle uza-
vřených smluvních vztahů mezi odběratele a dodavatelem.

 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

28.října 169, 709 45  Ostrava 1

Termíny čištění komínů
V roce 2008 bude v obci Řepiště prováděno čištění komínů 

v následujících termínech:
2., 3. ledna; 3., 4. dubna; 4., 5. srpna; 3., 4. listopadu
V případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo nemoci 

zaměstnanců je možná změna termínů.
     Ladislav Šputa, 

J.Trnky 72, Frýdek-Místek, Tel.: 558 434 661



Ohlédnutí za činností „Školské a kulturní komise“
Naše komise zahájila svou činnost v únoru 2007, bylo plno 

nápadů, které jsme vcelku uskutečnili, jen počasí nám nepřálo 
při 2.ročníku závodu ve slalomu „O Pohár starosty obce“, který 
se tedy neuskutečnil.

Neplánovaná, ale velice zajímavá, byla prezentace Libora 
Uhra, přemožitele K2. Taky určitě zajímavá a pokračující spor-
tovní akce byl volejbalový turnaj „O pohár Medarda“, na který se 
budeme těšit i v příštích letech.

S rokem 2007 se rozloučíme tradičním koncertem v kostele 
dne 26.12.2007, na který jste všichni  zváni. 

Rozloučení se starým rokem bude dne 29.12.2007 v 9.00 
v Malenovicích u horského hotelu Bezruč-výstup na Lysou 
horu pod vedením Libora Uhra, zájemci o autobusovou 
dopravu hlaste se na obecním úřadě do 20.12.2007!  Na obec-
ním úřadě je možno si zakoupit krásný kalendář pana Libora 
Uhra s fotografi emi z výstupu na K2 za cenu 240,- Kč.

O uskutečnění všech akcí během celého roku se zasloužili: 
p.místostarostka J.Bezecná, p.K.Kišová p.ředitelka M.Lipinová, 
p.R.Šrubař, p.R.Oháňka, děkuji jim za spolupráci a za kreativní 
nápady!!!

Výsledky Mikulášského turnaje ve stolním tenise
V sobotu 8.12. proběhl 1. ročník turnaje ve stolním tenise, 

kterého se zúčastnilo 21 hráčů, 2 děti.Turnaj probíhal s vysokým 
sportovním nasazením hráčů a skončil následovně.

1. místo: Bohumil Přívětivý
2. místo: Ladislav Hudeček
3. místo: Bohdan Hlaváč
Děkujeme všem zúčastněným a budeme se těšit na další 

ročníky.
Za školskou a kulturní komisi          PaedDr.Marie Bednářová

Komise sociální a pro občanské záležitosti
letos hospodařila s částkou 76.000,- Kč, která  byla použita 

zejména na: dárkové balíčky pro jubilanty k životním výročím od 
80 let, od 85 let věku každý rok; vítání občánků; vánoční balíčky 
pro občany obce žijící v domovech důchodců.

Přivítali jsme 20 občánků, navštívili 30 jubilantů, komise pro-
jednala a doporučila ke schválení příspěvek ve výši 500,- Kč na 
poplatek za svoz komunálního odpadu pro občany nad 75 let, 
samostatně žijící v domě; doporučila přidělení volných obecních 
bytů; rozdělila fi nanční prostředky ve výši 20 000,- rodinám s více 
dětmi.

Děkuji všem členkám, jmenovitě paní Alici Nespěšné, paní 
Lydii Čtveráčkové, paní Pavle Zárubové, paní Zdence Vojtkové, 
paní Martě Najmanové a paní Anně Slonkové, za obětavou celo-
roční práci.

Jaroslava Bezecná

Vánoční koncert
Kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem

Řepiště si vás dovolují pozvat na vánoční koncert

Akademického pěveckého sboru VŠ
pod vedením sbormistra pana Jana Mlčocha

ve středu  26. prosince 2007 v 17:00 hod. v místním 
kostele sv. archanděla Michaela v Řepištích.

Na programu bude výběr z vánočních a duchovních písní.
Vstupné dobrovolné

Termíny svozu komunálního odpadu v období 
vánočních svátků jsou:

sobota 29. prosince 2007, sobota 5. ledna 2008. 

Pro rok 2008 nebude zvýšen poplatek  za svoz komunálního 
odpadu. Platí stejné částky a to:

nádoba plastová 70 l s odvozem 1 x 14 dní            1130,- Kč
nádoba plastová 70 l s odvozem 1 x   7 dní            1950,- Kč
nádoba kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní            1390,- Kč
nádoba kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní            2360,- Kč
nádoba kovová 110 l s odvozem 1 x 14 dní v létě
                                                    1 x 7 dní v zimě    1960,- Kč
nádoba kovová 110 l s odvozem 1 x   7 dní v zimě  1550,- Kč
Poplatek je možné zaplatit od 2.1.2008 osobně na obec-

ním úřadě nebo převodem z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 
1682051319/0800, do variabilního symbolu pro identifi kaci plátce 
napište číslo popisné domu / 2008.                Jaroslava Bezecná

Country bál
Tělovýchovná jednota Řepiště zve všechny sportovce a své 

příznivce na tradiční country bál v sobotu dne 16. února 2008 
v hostinci „U Máně“. Začátek ve 20.00 hod., k tanci  hraje sku-
pina Argument.

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště pořádá v sobotu 19. led-

na 2008 v sále hostince „U Máně“ od 20.00 hod. hasičský ples. 
Hudba, občerstvení a bohatá tombola jsou zajištěny. Přijďte se 
s námi pobavit a „uhasit“ žízeň.

Společenský večírek
Pátek 25. ledna 2008 – společenský večírek Klubu 

důchodců – restaurace „U Máně“ – začátek v 16 hod., k tanci 
i poslechu hraje skupina RUMI, zajištěno občerstvení i tombola, 
srdečně zvou pořadatelé. N A Š I  J U B I L A N T I

Prosinec   
František Šmíra
Eva Urbancová
Marie Kozlová
Drahomíra Hurtová
Josef Žižka
Julie Kročková
Arnošt Spitzer
Milan Marek
Karel Svoboda 

  
Vladimír Vašíček
Marie Přikrylová
Miroslava Kolářová
Bohuslava Žišková
Jaroslav Golík
František Ručka
Jiří Hradečný
Jarmila Viskupová
Marie Peterková
             Blahopřejeme

Narodil se: 
Antonín Sovadina

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
listopad - Alžběta Kliková, Jarmila Kubo-
šová, Dorota Kolková, Radomír Štaffa

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných 
porostů pro majitele a uživatele pozemků

Z důvodů zabezpečení rozvodného zařízení, kvalitní dodávky 
elektřiny, snížení ztrát v sítích a zajištění bezpečnosti osob, na 
základě energetického zákona č.458/2000 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, vyzýváme majitele a uživatele pozemků v obci ke káce-
ní a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických 
rozvodných zařízení.

OKLEŠTĚNÍ  DŘEVIN  PROVEĎTE  V  TERMÍNU  
od 1.prosince 2007 – 31.prosince 2007
Bližší informace na úřední desce Obecního úřadu Řepiště nebo 

na www.slezskabrana.repiste.cz (elektronická úřední deska).

ČEZ Distribuční služby, s.r.o., Úsek provoz a poruchová služba
28. října 3123/152, 709 02 Moravská Ostrava



Linka č. 73 pojede od 5. ledna 2008 i o sobotách.
Linka č. 74 nová autobusová linka, která posílí dopravu v 

oblasti Hrabové průmyslové zóny s trasou Hranečník – U Švasty 
– Radvance škola – Fryštátská – Vratimovská – Frýdecká – Důl 
Jeremenko (pouze ve směru do Hrabové) – Hrabová Tesco (jen 
ve směru do Hrabové v opačném směru zastavuje na zastávce 
Žižkovská) – Hrabová zóna sever – Hrabová zóna střed – Hrabo-
vá zóna jih a zpět.

Linka č. 79 je zrušeno zajíždění na zastávku Dubí lávka.
Linka č. 96 linka rozšiřuje přepravní nabídku v městské části 

Ostrava Jih. Trasa linky je okružní s několika novými zastávka-
mi: Náměstí Gen. Svobody, Belikovova, Kosmonautů, Korýtko, 
Krestova.

Linka č. 99 na lince je zastaven sobotní provoz.

CENY JÍZDNÉHO 2008
Vážení cestující,

od 01. 01. 2008 dochází k úpravě cen:
1) dlouhodobých časových jízdenek (kuponů)
 Prodej kuponů v době od 09.12. do 31.12.2007 bude probíhat 
následovně: 
 • kupony se začátkem platnosti do 13. ledna 2008 se budou 
  prodávat za dosud platné ceny, 
 • kupony se začátkem platnosti od 14. ledna 2008 a později 
  nelze v tomto období zakoupit. V prodeji budou od 1. ledna 
  2008 již za nové ceny. 
2) krátkodobých a 24hodinových jízdenek a jízdenek v doplň-
 kovém prodeji  u řidiče
 • do 31. ledna 2008 budou platit všechny krátkodobé 
  a 24hodinové jízdenky, u nichž došlo ke změně (po tomto 
  termínu pozbudou platnosti) 
 • do 29. února 2008 bude možno nevyužité krátkodobé 
  a 24hodinové jízdenky vyměnit za nové s vyšší nominální 
  hodnotou s doplatkem ve všech prodejnách jízdních dokladů 
  DP Ostrava a.s. 

Jízdní řád ODIS 2007/2008 (oblast Ostrava) 
– přehled změn

Jízdní řád ODIS 2007/2008 vychází k 9. prosinci 2007, celo-
státnímu termínu změn jízdních řádů. Obsahuje jízdní řády všech 
linek ODIS v oblasti Ostrava. 

V době platnosti tohoto vydání předpokládáme následující 
termíny změn: 
• 3. března 2008 a 15. června 2008 (celostátní termíny změn), 
• od 29. června do 30. srpna 2008 (období letních školních 
 prázdnin) platí na linkách Dopravního podniku Ostrava a.s. 
 letní jízdní řády.

STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN
Linky č. 21 a 81 - číslem linky 21 jsou označeny pouze spoje, 

které byly dosud vedeny do Horní Datyně, všechny spoje linky 21 
jedou přes zastávku Důl Alexander. Spoje do Řepiště jedou jako 
nová linka číslo 81, všechny přes zastávku Králičí.

Linky č. 22 a 82 - linka číslo 22 má novou okružní trasu: 
Hranečník – Konečného – Na Jánské – Marešova – Fišerova 
– Záblatská – Pošta – Chrustova – Koněvova – Kepkova – VŠ 
podnikání – Důl P. Bezruč – Všehrdův sad – Bazaly – Kamenec 
– Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Kamenec a dále po shod-
né trase zpět na Hranečník. V úseku Důl Petr Bezruč – Nádraží 
Kunčice je linka číslo 22 nahrazena novou linkou 82.

Linka č. 24 jede pouze v pracovní dny. Náhradou za linku č. 
24 zajíždějí o sobotách a nedělích všechny spoje linky č. 42 přes 
zastávku Chemické závody osada.

Linka č. 28 úsek zastávek Bartovice Pod Tratí – Václavek 
obsluhuje linka číslo 28 pouze ve směru na Václavek.

Linky č. 46, 59, 76 zastavují na zastávce U Dluhoše i ve smě-
ru do Polanky.

Linka č. 50 v trase linky č. 50 je mezi zastávkami Mitrovice 
a Důl Paskov oběma směry zavedena nová zastávka s názvem 
Paskov břehy.

Linka č. 56 je zrušeno zajíždění na zastávku Jiřího Trnky.

• Permanentní vstupenky do plaveckých bazénů a fi t center
• Finanční ocenění dárců krve: za 40 odběrů – 2 000,- Kč, za 
 80 odběrů – 3 000,- Kč
• Zabezpečení autobusové dopravy na všechny směny ze smě-
 rů Frýdek-Místek, Ostrava, Nový Jičín a Havířov
• Po odpracování 5 let poskytujeme fi remní 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, 739 43 Staříč č.p. 528
Tel.: 558 49 2280  Jan Pollák, 558 49 2282  přijímací kancelář

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

Nabízíme Vám:
• Perspektivní zaměstnání s pravidelným výdělkem a možností 
 kvalifi kačního růstu
• 6 týdnů řádné dovolené v roce (tj. 2 týdny nad rámec zákonné-
 ho 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 příspěvek 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 zajišťuje-
 me bezplatné rekondiční pobyty v ozdravných pobytových zaří-
 zeních
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Dobrý den,
tímto Vás informuji o zprovoznění nových internetových stránek Policie ČR Frýdek – Místek: WWW.pcrfm.cz, kdy součástí těchto stránek 

budou i stránky Obvodního oddělení Policie ČR Vratimov. Stránky OOP ČR Vratimov jsou zatím v rozpracování, budou spuštěny do konce 
roku 2007.      

Zástupce vedoucího oddělení OOP ČR Vratimov npor. Mgr. Michal Berka


