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vyšel 15. 12. 2008

Poděkování
  Poděkování v tomto předvánočním čísle patří všem zastu-
pitelům, mým kolegyním  na obecním úřadě a zaměstnancům  
technické čety za jejich celoroční práci pro obec. Dále bych rád
poděkoval všem členům finančního a kontrolního výboru a všem 
členům komisí: školské a kulturní, komise pro sociální a občanské
záležitosti a komisi stavební a územního plánování.

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši práci pro obec
Rostislav Kožušník - starosta

Rekonstrukce mateřské školy
  Při generální rekonstrukci mateřské školy došlo ke zpo-
ždění termínu dokončení stavby. Důvodem je mnoho změn, které 
při tak rozsáhlé rekonstrukci celého objektu vyvstaly v průběhu 
realizace díla, a další stavební práce, které obec objednala nad 
rámec původního projektu, a které jsou opodstatněné. Termín pře-
dání stavby byl posunut na konec prosince 2008 a pevně věřím, 
že bude ze strany firmy Jamteko dodržen. Myslím, že výsled-
né dílo bude dlouho účelně sloužit našim dětem a věřím, že se 
budou do nové mateřské školky v Řepištích těšit. Děkuji všem
zaměstnancům školy a školky za perfektní práci v provizorních 
podmínkách a rodičům dětí mateřské školy za trpělivost. 

Rostislav Kožušník

11. zasedání zastupitelstva obce se konalo 24. září 2008
v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na 
vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z 10. zasedání zastu-
pitelstva obce z 12. 6. 2008; zprávu z jednání finančního výboru 
z 22. 9. 2008; jmenování Mgr. Martiny Pollové do funkce ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Řepiš-
tě k 1.8.2008; zprávu ředitelky příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Řepiště; schválení výjimky z počtu dětí
v mateřské škole s počtem 28 dětí ve třídě pro školní rok 
2008/2009; schválení výjimky z počtu dětí v základní škole
s počtem dětí 12,75 dětí ve třídě pro školní rok 2008/2009; zprávu 
o rekonstrukci mateřské školy; rozhodnutí Regionální rady regio-
nu soudržnosti Moravskoslezsko o výběru projektu „Tělocvična 
Řepiště“ pro poskytnutí dotace z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Moravskoslezsko a časový harmonogram projektu; 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Dotační management pro projekt Tělocvična Řepiště“; 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku „Uspořádání výběrového řízení na dodavatele stavební 
části projektu Tělocvična Řepiště“, se společností Stavební porad-
na, spol. s r.o., České Budějovice; realizaci zakázky „Uspořádání 
výběrového řízení na dodavatele stavební části projektu Tělocvič-
na Řepiště“ dle opatření rady obce č.j. R039/2008 z 10. 9. 2008 
na základě mandátní smlouvy se společností Stavební poradna, 
spol. s r. o. , České Budějovice, za cenu maximálně 65 450,- Kč
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vč. DPH dle způsobu výběrového řízení; zprávu o realizaci projektu 
„Klubovna mladých hasičů Řepiště“; opatření rady obce Řepiště; 
zprávu o plnění rozpočtu k 8/2008; zprávu o činnosti svazku obcí 
Region Slezská brána; zprávu o dotacích; nabídku na správu 
aktiv pro Obec Řepiště; zprávu o skládce průmyslových odpadů
Řepiště a zprávu o konání voleb do krajských zastupitelstev
a senátu.

Zastupitelstvo obce schválilo:
  Dofinancování části platu pedagoga na základě udělené 
výjimky z počtu dětí v základní škole pro školní rok 2008/2009 navý-
šením neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Řepiště z rozpočtu obce; Návrh zadání 
územního plánu obce Řepiště dle přílohy č. 1; zpracování vyhod-
nocení vlivů územního plánu obce Řepiště na životní prostředí dle 
požadavku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje; uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Frýdek-Místek
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků; 
přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady z Regionálního operač-
ního programu Moravskoslezsko na projekt „Tělocvična Řepiště“ 
CZ.1.10/4.1.00/01.00102 ve výši 23 464 847,41 Kč; realizaci zakáz-
ky „Dotační management pro projekt Tělocvična Řepiště“ dle opat-
ření rady obce č.j. R038/2008 z 10. 9. 2008 na základě mandátní 
smlouvy se společností Renards s.r.o., Brno, za cenu 178 500,- Kč 
vč. DPH; realizaci zakázky „Uspořádání výběrového řízení na doda-
vatele stavební části projektu Tělocvična Řepiště“ dle opatření rady 
obce č.j. R039/2008 z 10. 9. 2008 na základě mandátní smlouvy 
se společností Stavební poradna, spol. s r. o. , České Budějovice; 
zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení 
k provedení stavby „Řepiště, přípojka NN pro projekt Společenské 
centrum Řepiště“ na základě smlouvy o dílo s Vítem Novákem,
Frýdek-Místek, za cenu 29 750,- Kč vč. DPH; prodej nemovi-
tého majetku plynárenského zařízení v majetku obce Řepiště 
dle zveřejněného záměru čj. R036/2008 společnosti SMP Net,
s. r. o., Ostrava, za cenu 4 000 000,- Kč na základě kupní smlouvy 
č. 1-20-119/08, DMS 1308000362; dodatek č. 1 úvěrové smlou-
vy č. 593/2007 o poskytnutí úvěru z úvěrového fondu na opravu 
a modernizaci bytů ze dne 12. 12. 2007, s paní Marií Přikrylo-
vou, Slezská 103, Řepiště, kterým se snižuje výše poskytnuté-
ho úvěru a mění se výše měsíčních anuitních splátek; dodatek
č. 1 úvěrové smlouvy č. 603/2007 o poskytnutí úvěru z úvěrového 
fondu na opravu a modernizaci bytů ze dne 12. 12. 2007, s paní
Michaelou Hečkovou, Na Obleskách 33, Řepiště, kterým se snižu-
je výše poskytnutého úvěru a mění se výše měsíčních anuitních 
splátek; přijetí daru pozemku parc. č. 508/7 zahrada o výměře
415 m2 k.ú. Řepiště zapsanou na LV č. 271 do majetku Obce 
Řepiště na základě darovací smlouvy; přijetí daru pozemku parc. 
č. 509/6 zahrada o výměře 156 m2 k.ú. Řepiště zapsanou na LV
č. 187 do majetku Obce Řepiště na základě darovací smlouvy; 
směnu pozemků parc. č. 1519/17 orná půda o výměře 170 m2, 
1520/3 ostatní plocha o výměře 57 m2, 1519/15 orná půda o výměře
77 m2 a 1519/13 orná půda o výměře 14 m2, všechny k.ú. Řepiště 
zapsaných na LV č. 198 za pozemek parc. č. 1519/9 orná půda
o výměře 838 m2 k.ú. Řepiště v majetku obce Řepiště zapsanou
na LV č. 1 dle zveřejněného záměru ze dne 7. 7. 2008 na zákla-
dě směnné smlouvy; směnu pozemků parc. č. 1519/12 orná půda
o výměře 184 m2, 946/2 ostatní plocha o výměře 87 m2, 944/8 
zahrada o výměře 228 m2, která je součástí pozemkové parcely 
PK (662/1), 15/2 ostatní plocha o výměře 246 m2 a pozemkové par-
cely PK (661) o výměře 186 m2, všechny k.ú. Řepiště zapsaných 
na LV č. 783 za pozemky parc. č. 946/1 ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 133 m2 a 1519/10 orná půda o výměře 516 m2, k.ú. 
Řepiště v majetku obce Řepiště zapsané na LV č. 1 dle zveřej-
něného záměru ze dne 7. 7. 2008 na základě směnné smlouvy; 
finanční příspěvek na zájezd klubu důchodců ve výši 3.000,- Kč za 
rok 2008; partnerství obce Řepiště Římskokatolické farnosti Vrati-

mov při přípravě, financování a realizaci projektu „Oprava varhan
v kostele Sv. Arch. Michaela v Řepištích“; finanční příspěvek na rea-
lizaci projektu „Oprava varhan v kostele v. Arch. Michaela v Řepiš-
tích“ pro Římskokatolickou farnost Vratimov ve výši 108 000,- Kč 
na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Řepiště
č. D12/2008; převod částí obchodního podílu ve společnosti Koordi-
nátor ODIS s. r. o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostra-
va – Moravská Ostrava, IČ 64613895 , a to:

a) statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava -  Moravská Ostrava, IČ 00845451, části
v rozsahu 11/920 a za kupní cenu 11.000,- Kč,

b) Moravskoslezskému kraji, se sídlem na adrese 28. října 117, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692, části v rozsahu 
11/920 a za kupní cenu 11.000,- Kč.

  Zastupitelstvo obce dále schválilo uzavření smlouvy o pře-
vodu obchodního podílu se statutárním městem Ostrava, se sídlem 
na adrese Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava -  Moravská Ostrava, 
IČ 00845451 a s Moravskoslezským krajem, se sídlem na adrese 
28. října 117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70890692 
dle přílohy č. 2  předloženého materiálu; dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o závazku veřejné služby  ve  veřejné linkové dopravě č. ODB 
20080031 uzavřené dne 21. 1. 2008 s dopravcem Dopravním pod-
nikem Ostrava, a.s., Ostrava, a Koordinátorem ODIS s. r. o., Ostra-
va, kterým se navyšuje částka úhrady prokazatelné ztráty nově 
na 784 745,- Kč pro rok 2008; úhradu za užívání pozemku parc.
č. 895/3 o výměře     629 m2 k.ú. Řepiště od 1. 7. 2003 do 31.10. 
2008 v celkové výši 23.499,- Kč vlastníkovi Pozemkovému fondu 
ČR, Praha; úhradu za užívání pozemku parc.č. 1521/3 o výměře
232 m2 k.ú. Řepiště od 1.7.2003 do 31.10.2008 v celkové výši 
1.238,- Kč vlastníkovi Pozemkovému fondu ČR, Praha; realizaci 
zateplení stropní konstrukce objektu požární zbrojnice na základě 
smlouvy o dílo č. 16808-SL se společností IP Izolace Polná, s.r.o., 
za cenu 28 781,- Kč vč. DPH; podání žádosti do OP ŽP na projekt 
„Výsadba stromové aleje na cyklotrase Paskov-Řepiště- Sedliště“ 
na základě vyhlášené výzvy; přijetí dotace od Moravskoslezské-
ho kraje  na projekt „Cyklotrasa Řepiště – Rakovec“ a následnou 
realizaci projektu; vyhlášení záměru darovat nemovitosti budovu 
č.p.222 na parcele č. 1295/1 a stavbu garáže na parcele 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); realizaci 
projektu sedlové střechy a půdní vestavby denní místnosti a sociál-
ního zázemí pro pracovníky  obce na objektu garáže při obecním 
úřadě v Řepištích; uzavření úrazového pojištění pro uvolněné členy  
zastupitelstva obce pro případ pracovního úrazu; rozpočtové opat-
ření č. 2/2008.
  Zamítá nabídku vlastníka na prodej pozemku parc.
č. 759/8 o výměře 141 m2 k.ú. Řepiště pod místní komunikací části ul.
Slezská obci Řepiště za cenu 100,- Kč/m2 a ukládá starostovi 
zajistit neprodleně u projektanta zpracování návrhu územního plá-
nu Řepiště dle uzavřené smlouvy; zajistit výběrové řízení a realizaci 
bodu II./3; podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu II./4; podepsat 
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt 
„Tělocvična Řepiště“ CZ.1.10/4.1.00/01.00102; realizovat pokračo-
vání činností přípravy a realizace projektu „Tělocvična Řepiště“ dle 
harmonogramu; uzavřít smlouvy dle bodu II./6-15, 18, 20, 21, 24, 
26; uhradit příslušné částky dle bodu II./22 a 23; odpovědět vlast-
níkovi pozemku parc. č. 759/8 k. ú. Řepiště; přepracovat projekt a 
podat žádost dle bodu II./25; vyhlásit záměr dle bodu II./27; zadat 
zpracování projektové dokumentace dle bodu II./28; ověřit možnosti 
dotací na realizaci oprav místních komunikací z fondů EU; prověřit 
možnost využití budovy starého nádraží a možnosti převodu budovy 
vč. pozemku na obec Řepiště; zajistit předběžné nabídky na nákup 
služebního auta pro potřeby obce.



Informace:
Internetová adresa pro orientaci občanům správního obvodu sta-
tutárního města Frýdek-Místek, kde lze nalézt zejména příslušnou 
administrativní budovu Magistrátu města Frýdek-Místek.
http://www.frydek-mistek.cz/radnice text/tel seznam.php

Policie České republiky informuje
Rád bych Vás touto cestou informoval, že od 1.ledna 2009 dojde 
u Policie České republiky k organizačním změnám, kdy mimo jiné 
dochází k zániku okresního ředitelství policie a vznikají dva územní 
odbory pořádkové policie a kriminální policie přímo řízené Policií 
České republiky Krajským ředitelstvím Severomoravského kraje
v Ostravě. V souvislosti s touto změnou dochází rovněž ke změ-
nám služebního obvodu některých obvodních oddělení policie.
 Policejní služby v obci Paskov, Oprechtice, Žabeň
a Řepiště byly do současné doby zabezpečovány Policií České 
republiky Obvodním oddělením ve Vratimově. Od 1.1.2009 bude 
výkon policejních činností v obci Řepiště zajišťovat Policie České 
republiky Obvodní oddělení Brušperk.
 Tímto bych Vás chtěl ujistit, že organizační změnou
v žádném případě nedojde ke zhoršení bezpečnostní situace ve 
Vaší obci.

 plk.Mgr.Tomáš Václavík, ředitel

Kontakty na OOP Brušperk včetně vedoucího oddělení:
Tel.: 558666222, 974732701

Fax: 558432308
Internetová adresa: fmoopbrusp@pcr.cz

Internetová stála služba: fm.oop.brusperk@pcr.cz

Internetová adresa pro orientaci občanům správního obvodu sta-
tutárního města Frýdek-Místek, kde lze nalézt návody pro řešení 
různých životních situací, které je kompetentní vyřizovat Magistrát 
města Frýdku-Místku.
http://www.frydek-mistek.cz/radnice text/tiskopisy/index.php

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
konaných 17.-18.10.2008 v obci Řepiště 

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů      1342
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  686
Počet odevzdaných úředních obálek   682
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem   625

Politická strana  Počet získaných hlasů
1. ODS      224
2. ČSSD     212
3. KSČM     96
4. KDU-ČSL     44
5. Strana zelených    10

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
konané 17.-18.10.20088 – první kolo

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů 1342
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  681
Počet odevzdaných úředních obálek   670
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 598

Kandidát       Volební strana         Počet získaných hlasů
Eva Richtrová  ČSSD   220
František Kopecký ODS   166
Svatomír Recman KSČM   93
Petr Hartmann  KDU-ČSL  75
Libor Tobola  NEZ/DEM  44

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
konané 24.-25.10.2008 – druhé kolo

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu
voličů 1342
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky  467
Počet odevzdaných úředních obálek   465
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 464

Kandidát       Volební strana         Počet získaných hlasů
Eva Richtrová  ČSSD   290
František Kopecký ODS   174

Zvýšení průměrné ceny zemědělských pozemků
Na základě vyhlášky č.412/2008 Sb., o stanovení seznamu kata-
strálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
zemědělských pozemků, s účinností od 1.1.2009 je stanovena 
průměrná základní cena zemědělského pozemku v obci Řepiště 
na 7,62 Kč.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2009
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1.ledna 2009 takto:
Cena včetně DPH
Voda pitná (vodné)  28,62 Kč/m3

Voda odvedená (stočné) 25,92 Kč/m3

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následu-
jícím po 1.lednu 2009, popřípadě bude postupováno dle uzavře-
ných smluvních vztahů mezi odběratele a dodavatelem.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
                                                 28.října 169, 709 45  Ostrava 1

     

CENY JÍZDNÉHO 2009
Vážení cestující,
od 01. 01. 2009 dochází k úpravě cen:
  •  cena 15minutové jízdenky bude zvýšena z 10,- Kč na 12,- Kč
  •  cena 60minutové jízdenky bude snížena z 21,-Kč na 20,-Kč
  •  dojde ke zrušení 45minutové jízdenky

Snížení počtu druhů vydávaných dlouhodobých jízdenek 
ODIS
  •  14denní dlouhodobá přenosná časová jízdenka
  •  30denní dlouhodobá časová jízdenka pro zavazadla,
     psy a ostatní zvířata
  Ceny dlouhodobých časových jízdenek se nebudou zvyšovat
  Dále dojde ke zvýšení ceny 24hodinové jízdenky - slevněná
  z 24,-Kč na 27,-Kč / neslevněná z 48,- Kč na 54,-Kč

Sleva pro děti ve věku do 6 let – zdarma pouze pro max. 3 děti.
Jízdné v tarifní oblasti REGION se zvyšuje u základní ceny 
30denní dlouhodobé časové jízdenky pro 1 regionální zónu z ny-
nější ceny 195,- Kč (od níž jsou ostatní ceny odvozeny) na cenu
205,- Kč. Dle struktury tarifu tak dojde k plošnému nárůstu ceny 
jízdného o 5% pro všechny kombinace s regionálními zónami.

Koordinátor ODIS s.r.o.
Na Hradbách 1440/16, 

   702 00  Ostrava-Mor. Ostrava



Poplatek za komunální odpad pro rok 2009 
Na rok 2009 se zvyšuje poplatek  za svoz komunálního odpadu
o cca 3%. V cenách jsou zahrnuty tyto činnosti: sběr a pře-
prava odpadu; pořízení, opravy a rozmisťování nádob na 
sběr odpadu; odstraňování odpadu spočívající v jeho třídění,
ukládání na skládky vč.poplatku za uložení odpadu a v jiné

likvidaci. Dále cena zahrnuje nakládání s nebezpečným odpadem,
objemným odpadem a separovaný sběr. Poplatek je možno 
zaplatit od 5.1.2009 osobně na obecním úřadě nebo převodem
z účtu na účet obce u ČS a.s., č. ú. 1682051319/0800, do varia-
bilního symbolu pro identifikaci plátce napište číslo popisné
domu / 2009.

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

Termíny svozu komunálního odpadu v období vánočních svátků jsou:
sobota 27. prosince 2008, sobota 3. ledna 2009.

Knihovna roku 2008
Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 
2008“ se uskutečnilo ve čtvrtek 9. října 2008 od 11.00 v Zrcadlové
kapli Klementina (prostory Národní knihovny ČR). Místní 
knihovna Řepiště byla jako vítěz krajského kola mezi třinácti
nominovanými knihovnami v kategorii „základní knihovna“. Ceny
předal ministr kultury Václav Jehlička za přítomnosti zástupců
dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů. V kate-
gorii „základní knihovna“ získala hlavní cenu Obecní knihovna
v Pavlovicích u Přerova z Olomouckého kraje. Zvláštní ocenění
a diplom v této kategorii získaly Obecní knihovna Mokrá-Horákov 
z Jihomoravského kraje a Obecní knihovna v Praskačce z Králo-
véhradeckého kraje. Výběr nejlepší knihovny v této kategorii je 
spojen se soutěží Vesnice roku, kde činnost knihovny patří mezi 
hodnotící kritéria. Hlavní cena v kategorii „významný informační 
počin“ nebyla letos komisí udělena, zvláštní ocenění a diplom zís-
kala v této kategorii Městská knihovna Český Těšín.
 Paní knihovnice Marika Zajíčková společně s panem 
starostou Rostislavem Kožušníkem převzali v Zrcadlové kapli od 
PhDr. Víta Richtera, předsedy Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR, čestné uznání za široký záběr činnosti knihovny
a plnění komunitní role v obci, kytici a sponzorské dary. Akce byla 
zakončena prohlídkou veřejnosti nepřístupných prostor Klemen-
tina.
 Rád bych tímto poblahopřál paní knihovnici Marice Zajíč-
kové a paní ředitelce Mgr. Haně Pščolkové za vítězství v krajském 
kole soutěže Knihovna roku 2008, postup do celostátního kola
a k udělení čestného uznání a výbornou reprezentaci obce. Velmi 
mě těší, že naše knihovna patří mezi třináct oceněných nejlepších
knihoven v České republice. Děkuji jim za jejich práci a nadšení,
se kterým se starají nejenom o naši knihovnu, čtenáře a knihy, ale
kulturní a společenský život v naší obci.

Rostislav Kožušník - starosta

Vážení a milí čtenáři a příznivci knih,
 po úspěšném roce 2008, doufám, bude následovat i nemé-

ně úspěšný rok 2009, který bude opět nabitý výstavami a besedami 
jak pro veřejnost tak i děti  základní a mateřské školy. První měsíc 
v roce se v knihovně představí výstavou fotografií  Jiří Kluska,
člen Fotoklubu Art Collegia Frýdek-Místek, s názvem „Místecké
náměstí“. Výstava potrvá od  9. ledna do 10. února 2009. Zhlédnout 
ji bude možno v době provozu knihovny - v úterý od 10-12 a od
13-17 h. a v pátek od 9-12 a od 13-15,30 h. Jste srdečně zváni.
V únoru navštíví zdejší ZŠ spisovatelka Petra Braunová, která si 
připravila pro žáky poutavou besedu, na kterou se již mohou děti 
těšit. Přesný termín konání besedy je stanoven na 12. únor 2009. 
Beseda je připravována ve spolupráci s Městskou knihovnou Vra-
timov. V nadcházejícím novém roce přeji všem čtenářům i náv-
štěvníkům knihovny rok splněných přání, pevné zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.

Marika Zajíčková - knihovnice

Vážení a milí čtenáři a příznivci knih,
po úspěšném roce 2008, doufám, bude následovat i neméně 
úspěšný rok 2009, který bude opět nabitý výstavami a besedami 
jak pro veřejnost tak i děti  základní a mateřské školy. První měsíc 
v roce se v knihovně představí výstavou fotografií  Jiří Kluska, 
člen Fotoklubu Art Collegia Frýdek-Místek,  s názvem „Místecké 
náměstí“.
Výstava potrvá od  9. ledna do 10. února 2009. Zhlédnout ji bude 
možno v době provozu knihovny - v úterý od 10-12 a od 13-17 h. 
a v pátek od 9-12 a od 13-15,30 h. Jste srdečně zváni.
V únoru navštíví zdejší ZŠ spisovatelka Petra Braunová, která si 
připravila pro žáky poutavou besedu, na kterou se již mohou děti 
těšit. Přesný termín konání besedy je stanoven na 12. únor 2009. 
Beseda je připravována ve spolupráci s Městskou knihovnou Vra-
timov.                                 

Marika Zajíčková
knihovnice

Jaroslava Bezecná

Termíny čištění komínů
V roce 2009 bude v obci Řepiště prováděno čištění komínů 
v následujících termínech:
12., 13. ledna, 2., 3. dubna, 4., 3. srpna, 3., 4. listopadu.

V případě zhoršených povětrnostních podmínek, nebo nemoci 
zaměstnanců je možná  změna termínů.

Děkuji Šputa Ladislav, tel.: 558 434 661



Vánoční nálada na naší škole
 Vánoční náladu vykouzlily děti v naší škole již k první 
adventní neděli. Vyzdobenou školu provoněl i živý vánoční stro-
mek. Dětem, které se pochopitelně nemohly dočkat štědrovečerní 
večeře a samozřejmě rozbalování dárků, odměřoval čas advent-
ní kalendář a čekání zpestřovaly různé školní akce. V prvním 
adventním týdnu navštívily akci DDM Vratimov „Vánoční dílna“, 
kde si vyrobily krásné výrobky. Nejatraktivnější činností bylo zdo-
bení perníčků, při kterém se jim sliny jen sbíhaly. 
 Ve druhém adventním týdnu dostaly děti za úkol zjistit 
vánoční tradice jak v Česku, tak ve světě. Výsledky jejich práce 
zdobí školní nástěnky a pro čtenáře vybíráme z kategorie české 
vánoční tradice tu, kterou možná neznáte. Nazývá se „Klepání na 
kurník“: Svobodná dívka klepe střevícem na kurník. Ozve-li se sle-
pice, dívka zůstane svobodná. Pokud se ale objeví kohout, brzy 
se vdá. 
 Třetí adventní týden byl ve znamení „co vše my děti 
dokážeme“. 16. prosince děti navštívily vánoční koncert ZUŠ Vra-
timov. Mnohé z dětí na tomto koncertě samy účinkovaly, ostatní 
viděly, co jiní dokážou. A co dokážou ony samy, předvedou na 
vánoční akademii školy 18. prosince, na kterou se pilně připravují. 
A tady již nastane první opravdové nadělování. Obdarováni budou 
nejen dospělí, ale i děti. Tento týden naše škola zakončí tvůrčí 
dílnou nazvanou „Vánoční tvoření“. A o co vlastně půjde?
 19. prosince se učitelé i žáci naladí na stejnou notu již 
vánočně vyzdobené školy. Budou pracovat ve čtyřech třídách na 
projektu, který svým názvem zve k vánočnímu tvoření a těšení 

se nejen z krásných žákovských výrobků. Každá třída si vybere 
svůj název: Vánoční stromek, Štědrý den, Koledování a koledy, 
Vánoční zvyky a tradice. Žáci se dozví o historii zdobení vánoč-
ního stromečku, významu Štědrého dne, co to je koledování a co 
znamenají různá pořekadla o vánočních zvycích. Cílem projektu 
je společné tvoření žáků, zapojení se do tvořivých dílen,  týmová 
spolupráce, rozvoj fantazie, vytváření vztahu ke společně vytvo-
řeným věcem, uvědomělé vytváření krásného prostředí, které 
můžete s námi sdílet i vy, rodiče nebo přátelé školy. 
 A čtvrtý týden? To nás přece čekají vánoční prázdniny.
A přání nejen pro naše děti, ale pro všechny lidi dobré vůle. 
Dovolte, abychom vám všem popřáli klidné prožití vánočních 
svátků, zdraví, pohodu v rodinném kruhu, spokojenost a úspěch 
v roce 2009.

Kolektiv pedagogů ZŠ Řepiště

ZŠ a MŠ Řepiště se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ
Tento projekt vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na 
naší základní škole. Nově zahajujeme sběr baterií a použitých 
drobných elektrozařízení. Učitelé ZŠ chtějí prohloubit znalos-
ti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Za sběr použitých 
baterií a drobných elektrozařízení, plnění úkolů o třídění odpadů 
a správné odpovědi v testech z oblasti odpadové problematiky, 
bude naše škola získávat body! Ty, v případě velkého bodové-
ho zisku, vymění učitelé za dárky pro žáky pomocí internetového 
obchodu (sportovní náčiní, praktickou elektroniku, vstupenky do 
kina,…)
 Myslíme si, že  projektem RECYKLOHRANÍ podpoříme
u žáků zájem o třídění odpadu a že se děti naučí myslet 

na přírodu. Současně si mohou žáci zasoutěžit o pěkné ceny. 
Nádoby na použité baterie, nebo drobné elektrozařízení budou
v průběhu měsíce září umístěny v suterénu základní školy a jsou 
k dispozici širší veřejnosti. 
 Samozřejmě horlivě pokračujeme i ve sběru papíru
a sběru kaštanů a žaludů. Ti žáci, kteří přispějí velkým 
množstvím, budou v rámci školní soutěže odměněni.
 Velmi se těšíme na spolupráci školy s žáky a  rodiči žáků 
na zajímavém projektu.
                                                                                                 

za kolektiv učitelů
Mgr.Martina Pavlosková

Školská a kulturní komise
S letošními prázdninami jsme se rozloučili závody na koloběžkách.
V sobotu 30.8.2008 se konal 2.ročník závodu na koloběžkách
a to ve 3 kategoriích.

1. kategorie: 2 - 5 let vítězem se stal Tadeáš Přikryl
  na 2. místě se umístil Jan Králík
  na 3. místě skončila Anička Lerachová
 2. kategorie:  6 - 10 let vítězem se stal Matěj Voráč
  na 2. místě se umístil Tomáš Staniševský
  bronzovou medaili si odnesl Vašek Kožušník
3. kategorie:  11 -15 let vítězem se stal Dominik Plaček
  na 2. místě se umístil Ondra Oháňka
  na 3. místě skončil Michael Garnol
 
Letošní koloběžkové závody se jely dvoukolově za povzbuzo-
vání přihlížejících, za velmi příznivého počasí a skvělé sportovní
atmosféry.

 Po sportovních výkonech si děti i dospívající mohly zkusit 
jízdu na čtyřkolkách, za což patří poděkování Jakubovi Hausovi
a dospělí se mohli pobavit u Café baru při malém občerstvení.
 Nakonec kdo chtěl, zvláště děti, si mohly vyzkoušet 
svá pěvecká umění v Karaoke, které zajistila rodina Hausových,
za což jim moc děkujeme! Celé akce se zúčastnilo 39 soutěží-
cích a mnoho přihlížejících, taky organizátoři, kterým bych chtě-
la moc poděkovat - p.J.Bezecné, p.R.Šrubařovi, p.K.Kišové,p.
R.Oháňkovi. Sponzorským darem pro občerstvení dětí přispěl 
Ing. T. Břenek - děkujeme! Děkujeme i p.Pawellkovi za technické 
zajištění celé sportovní akce.

Za rok se budeme těšit na další ročník!!

Za školskou a kulturní komisi
PaedDr.Marie Bednářová



Drakiáda se vskutku vydařila!!!
V neděli 12.10.2008 se na fotbalovém hřišti kolem 15 hod. začali 
shromažďovat dospělí i děti s draky. Draci byli různí, někteří si dali 
opravdu záležet.12 soutěžících se snažilo soupeřit s draky vlastní 
výroby a dalších 44 účastníků řídilo draka z našich obchodních 
sítí. Počasí bylo ideální, protože foukal vítr a přitom svítilo slu-
níčko. Zanedlouho jsme spatřili téměř všechny draky v oblacích
a bylo jich opravdu požehnaně.
 Bylo tedy pro nás těžké rozhodnout, který drak vyhraje.
A jak to nakonec dopadlo? Soutěžilo se ve 2 kategoriích.

1.kat.-“kupovaní draci“:      1.místo -Kiš Lukáš
                      2.místo-Krasula Kamil
                      3.místo-Pieronkiewiczová Eva 
2.kat.-“Draci ručně vyrobeni“:  1.místo-Staniševský Tomáš
                      2.místo-Kuráková Adriana
                      3.místo-Hanák Michal   
Za estetičnost dostali cenu:   Pavelka Vojtěch
                      Urbišová Anežka a Eliška
                      Šircová Barborka
 
Za snahu a odvážnost si odnesli všichni soutěžící s vlastními dra-
ky také maličký dárek, a nakonec dostal každý účastník malou 
pozornost. Na závěr děti i dospělé čekalo překvapení, o které se 
zasloužila p.Jana Lerachová, která přinesla vlastnoručně upeče-
né „Muffiny“a bylo jich 160!! Každému moc chutnaly, a také jí za 
to patří velký dík.
 Chtěla bych poděkovat všem účastníkům, zvláště orga-
nizátorům této akce p.J. Bezecné, p.R.Šrubařovi, p.K.Kišové za 
organizaci celé akce. Za rok se těšíme na další setkání.

Za školskou a kulturní komisi
PaedDr.Marie Bednářová

Ohlédnutí za pořádanými akcemi kulturní a školské komise
V letošním roce naše komise opravdu nezahálela, pořádali jsme 
tyto akce: 
 •  organizace 4. ročníku Poháru starosty ve slalomu 
 •  Pohár Medarda ve volejbale a následně 24hodinovka  
    ve volejbale.
 •  závody na koloběžkách s posezením pro rodiče
 •  drakiáda

Všechny pořádané akce měly hojnou účast, což svědčí o zájmu 
lidí, aby se zapojili do dění v naší obci. Na konec roku jsme 
pro Vás, vážení, připravili již tradiční Vánoční koncert v kostele
sv. archanděla Michaela dne 26.12.2008.
 Mikulášský turnaj ve stolním tenise bude přesunut prav-
děpodobně na měsíc leden.
 Chtěla bych moc poděkovat všem členům školské a kul-
turní komise za ochotu a vstřícnost při pořádaní všech akcí, bez 
kterých by tyto akce nebyly.
 Doufám, že naše komise bude mít i nadále dosti nápadů 
a poté příznivců našich akcí a přeji jim hlavně zdraví!!!!
                      

Za školskou a kulturní komisi
PaedDr.Marie Bednářová

Poděkování sociální komisi
Sociální komise ve složení paní Alice Nespěšná, paní Lydie 
Čtveráčková, paní Pavla Zárubová, paní Zdenka Vojtková, paní
Marta Najmanova a  paní Anna Slonková má bohatou činnost, 
jako například: 

 •   pravidelné návštěvy starších občanů, a to zejména při  
jejich životních jubileích, 
 • návštěvy našich spoluobčanů, kteří jsou umístěni
v pečovatelských domovech nebo v domovech důchodců 
 •  ve spolupráci s charitou každoroční humanitární sbírku
 •  pravidelné vítání občánků, v tomto roce se uskutečnily
tři a přivítaly jsme 20 dětí

V posledních letech narůstá potřeba umísťování starších
občanů v domovech s pečovatelskou službou a v domovech
důchodců, a proto je obtížné takové umístění zabezpečit.
Z obce Řepiště v těchto domovech žije 5 našich spoluobčanů.
I když úroveň vybavení a služeb v pečovatelských domech
i domovech důchodců je v současnosti na vysoké úrovni,
většina těchto lidí vděčí za každou návštěvu z obce, která
jim pomáhá překonávat hluboké odloučení. Ani ten
nejmodernější ústav ale nemůže nahradit domov. Proto si
poděkování zaslouží všichni, kteří pomáhají osamělým starším 
spoluobčanům, byť jen dobrým slovem.   
       
    za soc.komisi  Jaroslava Bezecná

MLADÍ HASIČI 
Ještě dříve, než začala škola, zahráli jsme si přátelské fotbalo-
vé utkání mezi mladými hasiči a ministranty z blízkého okolí pod 
vedením pana faráře Adriana Wykreta. Příjemné odpoledne jsme 
ukončili opékáním párků u hasičské zbrojnice. 
 Školní rok jsme zahájili okrskovou soutěží v Horních 
Datyních. Soutěžilo se ve střelbě a v hodu granátem na cíl. 
Zúčastnily se tři pětičlenné družstva - jedno starší a dvě mladší.
V hodu granátem se starší družstvo umístilo na 2. místě a mladší na
3. místě. Ve střelbě se starší družstvo umístilo na 3. místě a mlad-
ší na 2. místě. Střelba se hodnotila i jednotlivě, v mladší kategorii 
se umístili Tomáš Staniševský na 2. místě a Rostislav Vašíček na
1. místě. Dále jsme se zúčastnili 14.ročníku Memoriálu L.Pastrňáka 
ve Vratimově, kde se opět našim dětem dařilo.Ve starší kate-

Dárci krve
Krev je tou nejvzácnější tekutinou, jejíž vzácnost se potvrzuje
v okamžiku, kdy ji potřebuje zejména někdo z blízkých
a známých. Touto cestou děkujeme Ing. Martinu Kaločovi,
ul. Na Obleskách 45, Řepiště a paní Šárce Velčovské,
ul. Mírová 328, Řepiště, kteří převzali prostřednictvím 
Českého červeného kříže ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy za 80 bez-
příspěvkových odběrů krve. Dále patří poděkování paní
Jarmile Viskupové, ul. Na Výsluní 414, Řepiště, které byla
udělena nejvyšší zlatá medaile prof.MUDr.J.Janského za 40
bezpříspěvkových odběrů.
       
              Jaroslava Bezecná

gorii se umístili ze 17 družstev na 5.místě a v mladší kategorii  
z 12 družstev na 2.místě. 
 Máme již také za sebou první okresní  kolo hry PLAMEN,
a to závod požární všestrannosti. Letos se konal v Oprechticích. 
Do hry PLAMEN jsme zapojeni v kategorii starších žáků, kde jsme 
se umístili na 9. místě z 33 družstev.
 Dětem přejeme mn ho dalších úspěchů, a také bychom
chtěli poděkovat touto cestou rodičům za jejich pomoc při
odvozech dětí na soutěže a za podporu hasičského sportu. Ješ-
tě připomínáme, že pravidelné  schůzky  mladých hasičů jsou
každý pátek. Pro děti do 8 let od 16 hod. do 17 hod. a ostatní
od 17 hod.do18 hod.                                     
                   Pavla Polachová



Klubovna mladých hasičů
Dne 22. října 2008 od 17.00 hodin proběhlo v Řepištích slavnost-
ní předání klubovny mladým hasičům. V průběhu 3 měsíců se 
podařilo zrekonstruovat nevyužité půdní prostory budovy hasič-
ské zbrojnice a vybudovat plnohodnotné prostory pro nejmladší 
hasiče. Již v průběhu roku 2007 projekt získával konkrétní podo-
bu, kterou mu dávaly děti společně se svými vedoucími. Psa-
ly, malovaly a také modelovaly své představy o tom, jak by „ta 
jejich klubovna“ měla vypadat. Z jejich prací byla v únoru 2008
uspořádána výstava v místní knihovně a o měsíc později 

byla podána žádost o dotaci. Projekt obce Řepiště „Klubovna 
mladých hasičů Řepiště“ byl podpořen Ministerstvem pro
místní rozvoj, z programu Podpora obnovy venkova, dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
 života v obci částkou 209 tis. Kč.  
 Malí hasiči mají krásnou klubovnu, na kterou se nedočka-
vě těšili, a která byla postavena snad dle jejich představ a k jejich 
plné spokojenosti.
     Jaroslava Bezecná

Sloupek prevence SDH Řepiště
Topidla a komíny – Zásady bezpečného vytápění

Topná sezona je již v plném proudu a do statistiky požárnosti se 
už zapisuji první výjezdy hasičů související s provozem topidel
a komínů. Žádná topná sezona se bez požárů souvise-
jících s topidly (ať už plynná, elektrická či na tuhá paliva)
a komíny neobejde. Stačí určitá nedbalost, nepozornost
a katastrofická situace je tu. Proto několik rad a infor-
mací při užívání topidel: – Každé topidlo a komín je
konstruován na určitý druh paliva a jeho používání je nutné 
dodržovat. Pokud přejdeme z jednoho druhu paliva na
jiný (např. plyn-dřevo) je nutno nechat komín odborně
zkontrolovat, zda je pro tuto změnu vhodný.
 Pro topení nepoužívejme nic co do kamen nepatří
(např. igelity, pet láhve apod.) Má to nejen nezanedbatelné ekolo-
gické důsledky, ale zvyšuje se riziko poškození topného systému 
a tím i nebezpečí vzniku požáru.
 Dávejme pozor na spalování mokrého či vlhkého dřeva, 
komín se tím více zanáší a zvyšuje se riziko požáru, klesá výhřev-
nost, odpařená voda navíc negativně působí na konstrukci komína 
a odvod spalin. Kamna na pevná paliva neroztápíme pomoci hoř-
lavých kapalin, vždy hrozí vznícení hořlavých par a vážné zraně-
ní. V případě topidel na pevná paliva dbejme bedlivě na ukládání 
žhavého popela, v žádném případě do hořlavých nádob nebo
v blízkosti hořlavých hmot. Komíny a kouřovody se musí udržovat
v řádném stavebně technickém stavu, i starší komíny musí být 
neporušené a v půdním prostoru omítnuté. 
 V okolí komína v půdních prostorách, nesmí být ve vzdá-
lenosti 1m od komína ukládán žádný hořlavý materiál, riziko
zvyšuje zvláště textil a seno.    
 Používání komínů u nichž byly zjištěny závady, je zaká-
záno do doby než bude závada odstraněna a komín opět odborně 
zkontrolován.
 Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot dodržujeme
i u elektrických přímotopů.
 Pryč jsou doby, kdy kominík měl povinnost obcházet dům 
od domu a hlídat svůj rajon. Dnes řádné čištění a kontrolu komí-
nů si musí zajistit majitel objektu prostřednictvím kominické firmy 
sám. U komínů na pevná paliva 4x a u plynu 2x ročně.
A co dělat, když hoří?
 Požár sazí v komíně nikdy nehasíme vodou, může dojit 
k jeho popraskání nebo výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžeme 

pokusit zkrotit plameny uzavřením přístupu vzduchu do topidla
a vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do 
komína. Pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektriku,
ze všeho nejdříve je nutno vypnout přívod energie. A i když se nám 
podaří oheň uhasit vlastními silami, z důvodu náhrady škody od 
pojišťovny by jsme měli zavolat hasiče - vyšetřovatele.
 Statistické údaje HZS ČR o požárech v souvislosti s pro-
vozem topidel a komínů. 
 V roce 2007 zasahovali hasiči celkem u 730 požárů,. Ško-
dy způsobené těmito požáry se vyhouply na 125,3 mil.Kč. Při těch-
to požárech přišlo o život 8 osob a 88 bylo zraněno. Za podstatnou 
část tohoto roku je už evidováno přes 370 požárů se škodami za 
58 mil.Kč. Zemřely 3 osoby a 57 bylo zraněno. Pro tento příspěvek 
byly použity materiály z odborného tisku HZS ČR. 
       
    Jaromír Adamus 

starosta SDH Řepiště
  
Vážení občané,
 dovolte mi krátce připomenout letošní krmášové slavnosti, 
které se v naší obci zabydlely a pomalu se stávají tradicí.
Počasí nám i v tomto roce přálo, snad jen mohlo být trochu tepleji. 
Organizátoři si vzali za své, aby si každý z návštěvníků, ať malý či 
velký, mohl najít to své, co jej zaujme či pobaví. A přesto, že ne 
všichni, kteří  účast přislíbili skutečně dorazili, bylo i letos z čeho 
si vybírat. Konferenciér rozdával dobrou náladu, dětské soutěže
a atrakce přitáhly pozornost nejen soutěžících, ale i řady přihlížejí-
cích. Ukázka leteckých modelů byla, tak jak jsme již zvyklí, na vel-
mi vysoké úrovni a ani cvičenci předvádějící  asijské bojové umění, 
se nedali zahanbit. Rovněž soutěž o nejlepší pálenku, spojená
s ochutnávkou slavila veliký úspěch a přitáhla zaslouženou pozor-
nost.  Kapela Šviháci, která hrála až do pozdních večerních hodin, 
se sice dočkala pozornosti až v pozdější dobu, zato potěšila řadu 
zájemců a svůj program prodloužila o celé dvě hodiny.  
 Velký dík patří všem sponzorům, bez jejichž finanční 
pomoci by konání této akce bylo nemyslitelné. V neposlední řadě 
chci poděkovat organizátorům z řad místní organizace ODS i dal-
ších aktivních občanů, kteří věnovali mnoho hodin ze svého vol-
ného času.Do budoucna jim chci popřát mnoho sil a úspěchů  při 
pořádání dalších ročníků.

           Ing. Jarmila Jusková

 

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště pořádá
v sobotu 14. února 2009 v sále hostince

„U Jarmilky“ od 20.00 hod.
„Hasičský ples“. Hudba, občerstvení

a bohatá tombola jsou zajištěny.
Přijďte se s námi pobavit a „uhasit“ žízeň.

Dětský karneval
Zveme Vás na DĚTSKÝ KARNEVAL, 

který se koná 21.února 2009
v 15.00 hodin v restauraci

„U Jarmilky“.
    

Rodičovské sdružení při ZŠ Řepiště



Pátek 30. ledna 2009
společenský večírek klubu důchodců 

v restauraci „U Jarmilky“
začátek v 16 hod.,

k tanci i poslechu hraje
skupina RUMI, zajištěno občerstvení
i tombola, srdečně zvou pořadatelé.

Tělovýchovná jednota Řepiště
zve všechny sportovce a své příznivce

na tradiční „Country bál“
v sobotu dne 24.ledna 2009
v hostinci „U Jarmilky“.

Začátek ve 20.00 hod.,
k tanci  hraje skupina Argument.

Country bálSpolečenský večírek

7.3.2008 od 20.00 hod.v restauraci „U Jarmilky“ 
ukončíme plesovou sezonu

„Pochováním basy“.
Přijďte se pobavit.  

                                      
  Srdečně zve p.Klichová Jarmila

N A Š I  J U B I L A N T I

Říjen
Bednář František  
Adamus Karel  
Šodek Josef  
Musálek Jaroslav  
Krasulová Marcela  
Rosíval Miroslav  

Listopad   
Supíková Vítězslava 
Šodková Marie
Michenková Emilie
Válková Anežka
Hrušková Věroslava
Adamusová Jaroslava
Hrouzová Libuše
Vitásková Libuše
Macurová Svatava
Duda František
Musálek Lubomír
Adamus Jaromír
Venglář Pavel
Michenka Miroslav
Přívětivá Karla
Kusák Václav
Janáková Juliana
Ječmínek Vladimír
Žižka Stanislav
Melníková Marie

             Blahopřejeme

Prosinec 
Kaločová Marie
Michenka Jaroslav
Musálková Květoslava
Kaletová Gizela
Kolecká Anna
Pastrňák Arnošt
Najman Peter
Bednářová Marie
Sedláček Josef

     

Rozloučili jsme se s zesnulými:
srpen :   Václav Jiřík, Ilonka Tvarůžková,
       Pavel Řeha, 
září:     Vladimír Adamus, Marie Garnolová,
       Libuše Pavelková
listopad:  Ludmila Kolková
prosinec: Oldřich Pavlovský

Narodili se:
Sebastián Šrubař, Marie Tomisová, 
Viktorie Přikrylová, Nikola Smichovičová, 
Matěj Chovančík, Kryštof Zika,
Anežka Kašíková, Václav Mindek

Vánoční koncert
Kulturní a školská komise ve spolupráci s Obecním úřadem Řepiště

si vás dovolují pozvat na vánoční koncert

Akademického pěveckého sboru VŠB - TUO
pod vedením sbormistra pana Jana Mlčocha

v pátek 26. prosince 2008 v 17:00 hod. v místním 
kostele sv. archanděla Michaela v Řepištích.

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

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
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