
     9. zasedání zastupitelstva obce se konalo 23. června 2004. Zastupi-
telstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2004 a 2/2004. Na zastupitel-
stvu byla schválena realizace stavby „Bezpečnost chodců v lokalitě Návsí“ 
firmou Vala – realizace staveb – v souladu s výsledkem výběrového řízení za 
celkovou cenu 9,7 mil. Kč vč. DPH. Rovněž byly zastupiteli schváleny kupní 
smlouvy na pozemky pod uvedenou stavbou za jednotnou cenu 70,- Kč/m2. 
V dalších bodech svého jednání zastupitelstvo schválilo darovací smlouvy 
na pozemky do majetku obce (pod místními komunikacemi), věcné břemeno 
pro SME a.s. na ul. Zemědělskou a Pisárky, smlouvy o dílo s firmou Digis 
s.r.o. na aktualizaci GIS obce a s firmou Atlas Consulting s.r.o. na software 
sbírky zákonů. Zastupitelstvo obce schválilo zásady pro poskytování ces-
tovních náhrad členům zastupitelstva obce a v souladu s nařízením vlády 
upravilo měsíční odměny zastupitelům.
     10. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. září 2004. Zastupitelstvo 
rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné soutěži na zhotovitele 
stavby „Společenské centrum Řepiště“ v souladu se zprávou komise pro 
hodnocení nabídek. Nejvhodnější nabídkou byla nabídka firmy Tchas, 
spol.

OBECNÍ ÚRAD INFORMUJE

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo obce Řepiště a pracovníci obecního úřadu přejí všem občanům 
pokojné prožití Vánoc, hodně zdraví a životního elánu v roce 2005.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVOOBECNÍ ZASTUPITELSTVO

OBECNÍ ÚRAD INFORMUJEOBECNÍ ÚRAD INFORMUJE
     Svoz komunálních odpadů v závěru r. 2004 a na počátku r. 2005
Na základě upozornění svozové firmy oznamujeme občanům, že svozy popelnic proběhnou následovně:
pátek 24.12.2004 (Štědrý den) - sudý týden - svoz týdenních popelnic (zelené)
pátek 31.12.2004 (Silvestr) - lichý týden - svoz všech popelnic (zelené i červené)
pátek 7.1.2005 - pozor!!! opět lichý týden -  svoz všech popelnic (zelené i červené)
pátek 14.1.2005 - sudý týden - svoz týdenních popelnic (zelené) atd.

     Vodné pro r. 2005
Na základě oznámení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava 
a.s. sdělujeme cenu vodného pro r. 2005 (vodné) 20,43 Kč/m3 vč. DPH.

     Rozšíření hřbitova
Upozorňujeme občany, že z kapacitních důvodů je ukončen návoz 

zeminy do prostoru pod hřbitovem. Plocha byla upravena a není 
možné zde ukládat další zeminu.

     Ladislav Šputa, provozovna kominictví, J.Trnky 72, 738 02 Frýdek-Místek
Sdělujeme Vám termíny čištění komínů pro rok 2005 v obci Řepiště
3.-4. ledna, 4.-5. dubna, 1.-2. srpna, 1.-2. listopadu

—       v případě ztížených povětrnostních podmínek, 
nebo nemoci zaměstnanců je možná změna termínů.

s r.o., za celkovou cenu 69,7 mil. Kč vč. DPH. Zastupitelé schválili rovněž 
smlouvu o dílo s uvedenou firmou. Zastupitelé dále schvalovali smlouvy 
(o výpůjčce, o smlouvě budoucí a darovací) na pozemky pod silnicí III. třídy 
(ul. Cihelní) s Moravskoslezským krajem z důvodu přípravy generální opra-
vy mostu do Paskova a opravy uvedené silnice. Dále byla schválena kupní 
smlouva se Zemědělským obchodním družstvem Řepiště na pozemek na 
ul. Zemědělské, ukončení nájmu nebytových prostor s paní Bednářovou 
v budově Osvětového domu k 31.10.2004 a vyhlášení záměru pronájmu 
uvedených prostor, smlouva o zajištění zvláštní odborné způsobilosti pro 
zaměstnance úřadu a dodatek smlouvy o dílo na „Bezpečnost chodců v lo-
kalitě Návsí“. Zastupitelstvo se rozhodlo zadat přezkum hospodaření obce 
za rok 2004 auditorovi a schválilo v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
žádost TJ Řepiště na užívání obecního znaku pro reprezentaci obce. 
V závěru zasedání vystoupil starosta sboru dobrovolných hasičů p. Ada-
mus a informoval přítomné o oslavách 80. let od vzniku SDH v Řepištích. 
Zasedání bylo ukončeno diskusí s přítomnými občany.

         Naši hasiči oslavili 80. let
V sobotu dne 13. listopadu 2004 se v hostinci „U Máně“ konala slavnostní valná hromada u příležitosti 80. let založení Sboru dobrovolných hasičů Řepiště. Začala 
nezvykle obědem. Poté se hodnotilo, vzpomínalo, volilo, vyhodnocovalo a děkovalo. Rádi bychom se prostřednictvím zpravodaje ještě jednou připojili ke gratulantům, 
popřáli hodně úspěchů a mladých následovníků celému sboru a hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody jednotlivým členům. Děkujeme vám za vaši práci a ochotu 
pomáhat druhým, za reprezentaci naší obce a trpělivost při práci s dětmi.
Z bohaté historie jsme vybrali  ze slavnostního projevu, který byl přednesen na valné hromadě několik řádek:

Zpravodaj č. 79
vyšel 20.12.2004
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     ...K založení pomohla náhoda. 29. 5. 1924 pozval místní učitel a zakladatel hasič-
ského sboru Ondřej Zahradník redaktora novin ,,Slezský hasič“ a vzdělavatele hasičů 
na Těšínsku bratra Karla Šmuka, aby projednali založení hasičského sboru. A právě 
týž den vyhořely stáje velkostatkáře Františka Metze, což založení sboru významně 
uspíšilo. 26. 7. 1924 byla po dohodě s místním odborem Matice lidové osvěty svolána 
poradní schůze občanů, na které opět vystoupil bratr Šmuk, který hovořil o důleži-
tosti a úkolech českého hasičstva, zvláště pak na Těšínsku. Byl vytvořen přípravný 
výbor, který začal pracovat na právních otázkách a později i na stanovách sboru. 
6. 8. 1924 byla na Zemskou politickou správu v Opavě odeslána žádost o ustanovení 
dobrovolného hasičského sboru v Řepištích. Přesně o měsíc později pak bylo Okresní 
politickou správou ve Frýdku vydáno povolení k založení sboru.
     Tímto se otevřela cesta k samotnému založení našeho sboru. Slavnostní okamžik 
nastal v neděli 23. 11. 1924, kdy byla do místní školy svolána ustavující schůze Sboru 
dobrovolných hasičů v Řepištích. Přítomných bylo 17 členů výboru a jen dalších 10 
občanů, mezi nimi i starosta obce Josef Musálek. Fakt, že hostů bylo méně než členů 
výboru svědčí o tom, že nedůvěra a lhostejnost občanů nebyla ještě překonána. Schů-
zi zahájil a řídil předseda přípravného výboru a zakladatel sboru  p. Ondřej Zahradník. Po 
pronesených referátech se přítomní dohodli na oslovení ,,bratře, sestro“ a byl zvolen 
první výbor sboru, řídící další činnost, ve složení: Ondřej Zahradník – starosta, Josef 
Lyčka – velitel, Bohumil Urbanec – jednatel, Adolf Bartek – vzdělavatel, Antonín Musá-
lek – hospodář, Jan Adamus – dozorce nářadí, Jan Vašíček – náčelník sboru, Antonín 
Pavlok – podnáčelník, Jan Lyčka a Rudolf Záruba – přísedící, Rudolf Musálek a Josef 
Musálek – revizoři účtů. Členy Sboru dobrovolných hasičů Řepiště při jeho založení 
se stalo všech 27 přítomných.
     Začátky SDH ale nebyly vůbec snadné. Otázkou nejpalčivější, stejně i jako dnes, 
byl především nedostatek financí. Na druhou stranu však tuto skutečnost vyvažovalo 
odhodlání a nadšení k práci nejen pro sebe, ale hlavně pro druhé při ochraně a ne-
zištné pomoci před ohněm a živelnými pohromami. Jako zdroj příjmů slouží pořádání 
kulturních akcí pro občany (plesy, taneční zábavy, letní slavnosti, divadelní předsta-
vení) a dary občanů. výtěžek z prvního plesu byl základem k zakoupení starší ruční 
stříkačky tažené koňmi za tehdejších 2 500 korun. Roku 1925 pak proběhlo první 
veřejné cvičení s touto stříkačkou.
      V následujících letech se rozrůstá členská základna (1926 - 46 členů) a přibývá 
i různá výzbroj a výstroj. Vyvstává proto myšlenka na zakoupení pozemku a postavení 
hasičské zbrojnice. V roce 1930 zakoupil sbor pozemek od bratra Františka Metze. 
Stavbu hasičárny oddálila tehdejší hospodářská krize. Stavět se začalo roku 1933 
a ještě téhož roku byla stavba svépomocí dokončena. O rok později byl dokončen 
i byt zbrojmistra. Celkově si stavba vyžádala náklady 25 521 korun a 1 031 hodin. Za 
účasti okolních sborů byla nová hasičská zbrojnice slavnostně předána k užívání 
29. 7. 1934, tedy před 70 lety. 
     Sbor nadále rostl. V roce 1935 měl už 62 členů a hodnota majetku činila téměř 
40 000 korun. V roce 1940 došlo k zakoupení motorové stříkačky Sigmund s výkonem 
1 200 l za minutu. Ta začala přitahovat zvláště mládež, a tak bylo založeno i družstvo 
dorostu. To už ale rok trvá 2. světová válka, během níž byla činnost sboru silně ome-
zena a povolen byl vlastně jen výcvik a zásahy. V roce 1942 byli gestapem popraveni 
bratři Jan a František Musálkovi a Gustav Urbiš. Jejich památku nám dodnes připomí-
ná pamětní deska na naší hasičské zbrojnici. Také veškerý majetek sboru musel být 
předán obci, která také rozhodovala o dalších náležitostech sboru. Není proto divu, že 
činnost sboru pomalu upadala. V květnu 1945 však válka skončila a v euforii 
z osvobození nastalo i oživení činnosti sboru.

     V roce 1946 bylo založeno družstvo žen pod vedením Antonie Vašíčkové a  poz-
ději pod vedením Marie Musálkové. Toto družstvo s malými obměnami reprezentovalo 
sbor až do 70. let. Dva roky po válce bylo zakoupeno auto.
     Po neblahém roce 1948 dochází ke změnám i v organizaci hasičů. Dochází k pře-
jmenovávání, aby nic nemohlo připomínat minulá léta. Ze sboru dobrovolných hasičů 
se stává místní požární jednota a požární sbor, ze starosty se stává předseda, z valné 
hromady výroční členská schůze, z hasičů požárníci. Činnost sboru se rozvíjí podle 
úkolů z ústředí v Praze přes krajské a okresní výbory. Přesto však pokračuje, i když se 
do ní promítá politika a úkoly strany.
     V roce 1949 byl valnou hromadou zvolen nový výbor, v jehož čele stanul starosta 
Josef Vašíček, který vedl sbor až do roku 1975. V roce 1950 se utvořilo mladé doros-
tenecké družstvo, které cvičil bratr Oldřich Ferfecký..
    Velkým svátkem pro náš sbor byl rok 1960, kdy nám bylo přiděleno nové 
auto T 805 s hasičským vybavením, včetně PS 8. Tuto techniku přebíral nově zvolený 
velitel Oldřich Musálek. A o tom, jaká péče byla této technice během let věnována, 
svědčí i skutečnost, že je dodnes funkční a provozuschopná. Zisk nového vybavení 
se pozitivně odrazil i v lepším umístění soutěžících v okrese. V průběhu 60. let také 
docházelo k opravám a úpravám hasičské zbrojnice (ústřední topení, omítky aj.).
     Na počátku 70. let dochází ke změně na postu velitele sboru. Oldřich Musálek 
předal štafetu bratru Jaromíru Adamusovi. Stejně tak došlo v roce 1975 po 26 letech 
v čele sboru ke změně i zde, kdy na místo  starosty Josefa Vašíčka nastoupil bratr 
Břetislav Bednář. V 80. letech pak funkci starosty zastával i bratr Oldřich Musálek.
     70. a 80. léta byla ve znamení plnění socialistických závazků, kdy většina sil byla 
vkládána do údržby a oprav techniky a tvoření žňových hlídek a brigád. Dařila se 
i práce s mládeží, o níž nejvýmluvněji vypovídají kroniky sboru.
     Sestry a bratři, vážení hosté, přicházíme k roku 1989, který byl zlomový nejen pro 
naši společnost, ale i pro činnost a fungování sboru. Znovu se vracejí názvy jako hasič, 
sbor dobrovolných hasičů, pořádají se valné hromady, v čele stojí starosta a členové 
se oslovují bratře, sestro, popřípadě pane, paní. V našem sboru dochází k omlazení 
výboru – velitelem se stává Vítězslav Kukučka a starostou Jaromír Adamus. Také jsme 
dostali přiděleno nové auto – Avia 31 spolu s PS 12, což byla pro náš sbor nutnost, 
neboť ani při nejlepší vůli nemohla stařičká T 805 konkurovat novým potřebám a náro-
kům sboru, především v práci s mládeží. Teď je T 805 naší chloubou a v klidu odpočívá 
v hasičské zbrojnici jako připomínka a pamětnice historie našeho sboru.
    Naši členové také pracují ve vyšších hasičských funkcích, jmenovitě Jaromír 
Adamus jako člen vedení Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů a Josef 
Šnajder jako dlouholetý člen odborové rady mládeže a rozhodčí pro soutěže mla-
dých i dospělých.
    Počátkem 90. let se uskutečnila větší oprava hasičské zbrojnice, kdy byl zrušen 
byt a odizolovány zdi. Nejnovější kabát, který můžete vidět dnes – tedy nová fasáda, 
střecha a nový plášť věže – dostala hasičská zbrojnice v letech 1999 – 2000. To vše 
ale nebylo možné realizovat jen z výtěžků našich plesů či jiných akcí, a proto bylo 
přikročeno za souhlasu téměř celé členské základny k převedení objektu H Z na obec 
s tím, že je využíván SDH a klubem důchodců. 
     Závěrem je třeba zdůraznit, že náš sbor během osmdesátileté historie měl mno-
ho příležitostí ukázat, že jeho fungování je nutné a že něco dokáže. Od likvidování 
prvních požárů ve 30. letech přes požáry středisek JZD až po pomoc při povodních 
v letech 1960, 1963, 1972 a hlavně při poslední velké povodni v létě 1997, která je 
dosud v živé paměti a kde se naše jednotka velmi osvědčila....

     Šedesátníci v řepišťské škole
     
     Velice milou návštěvu uvítali jedno sobotní odpoledne žáci a učitelé 
ZŠ Řepiště. Dostaveníčko si zde dali bývalí žáci, současní šedesátníci, kteří 
v letech 1950 – 1955 navštěvovali tehdy trojtřídní Obecnou školu v Řepištích. 
Záměr organizátorů, Ing. Miroslava Lera, Jana Kožušníka a Libuše Hol-
manové, byl korunován úspěchem. Srdečná a přátelská atmosféra, 
slzičky dojetí, květiny, dárečky, kulturní vystoupení dětí a učitelů, to vše 
provázelo pohodový podvečer. Vzpomínky nad fotografiemi, kroniky, pří-
běhy ze školních lavic, konfrontace současnosti s minulostí, se prolínaly 
s prohlídkou celého interiéru školy. Hosté nešetřili slovy uznání nad útulností 
a vybavením školy, souhrou dětí a učitelů. Obdivovali také houslový minikon-
cert nejmladší učitelky Mgr. Martiny Pavloskové, která touto formou hosty 
pozdravila. Důkazem této nevšední, avšak o to příjemnější události, je 
básnické vyjádření jednoho z účastníků setkání.                                                                                      

          Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Řepiště pořádá v sobotu 22. ledna 2005 v hostinci „U Máně“ od 20.00 hodin hasičský bál.
Hudba, občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Přijďte se s námi pobavit.

Šedesátníci ve škole v Řepištích

Přišli jsme na svět v době války
a každý v jiném koutu vesnice.
Navlékajíce sny své jak korálky,

dotkla se dětská ruka lavice.
(Vzpomínka – paní učitelka Kubínková

s trpělivostí světice).

Byla to škola – obecná či pohádková?
Trojtřídní a čekalo nás roků pět.

Tam napsali jsme prvá slova
a jak jim chtěli rozumět!

Na hledání a omyly jsme měli trošku času
a ten se právě nachýlil.

Poznali jsme lásku, přátelství a krásu?
Vždyť to je život jaký byl!

Teď díváme se z velké dálky,
že u školy nám moudrý předek kostel i hřbitov zanechal.

Tak dáme své sny do obálky 
a po vnucích je pošlem dál.                            Miroslav Ler 

                                                                                   Sobota 18.září 2004
žáci a učitelé ZŠ Řepiště



Ordinace praktického lékaře v Řepištích

Oznamujeme pacientům, že od 27. – 31. prosince 2004 bude ordinace 
otevřena. 
Bližší informace na tel.č. 558 672 029.

Přejeme všem svým pacientům krásné a pokojné Vánoce a hodně 
zdraví do nového roku 2005.
                                       MUDr. Jan Šimeček a zdravotní sestra Radka Valentová

Ordinační hodiny od 3. 1. 2005
Po: 6.30 - 9.30
Út:          11.30 - 14.30
St: 9.00 - 12.00
Čt: 6.30 - 9.30
Pá: 6.30 - 9.00
Odběry vždy ráno 6.30-7.30 (nalačno) v pondělí, čtvrtek a pátek.

Úprava a rozšíření ordinačních hodin platné od 1. 1. 2005
Ambulance praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Radovan Hranický
Frýdecká 819, 739 32 Vratimov
telefon: 59 678 37 90  fax: 59 678 37 91
Mobil: 602 823 848
E-mail: amb.rh@email.cz Web: www.amb-rh.wz.cz

Ordinační hodiny:
Po:  08:00 - 12:30 16:00 - 20:00
Út: 08:00 - 12:30
St: 08:00 - 12:30
Čt: klinický den 16:00 - 20:00
Pá: 09:00 - 12:30
navíc jen pro zvané a individuálně objednané:
Po,Út,Pá:   13:00 - 15:00
preventivní prohlídky a ZPP:
Pá:  07:30 - 09:00
Návštěvy – denně – dle domluvy s lékařem
Odběry – denně mimo úterý 07:00 - 08:00

Zveme Vás na Detský karneval, který se koná 
29.ledna 2005 od 15.00 hodin v prostorách mateřské školy v Řepištích.

Tombola, občerstvení a dobrá zábava zajištěna.!!

     Místní knihovna  ŘEPIŠTĚ  i n f o r m u j e:

     provoz v prosinci - Úterý 28. 12. 2004     10 - 12     13 - 17 
                                    - Pátek 31. 12. 2004     zavřeno
     
     čtenáské poplatky na r. 2005 - dospělí     60,- Kč
                                                       - mládež     30,- Kč

   novinky - spuštění vysokorychlostního veřejného internetu – místní 
knihovna získala dotaci z Ministerstva kultury ČR na zavedení a provoz 
vysokorychlostního veřejného internetu po dobu tří let. Občané mohou 
uvedenou službu využívat bezplatně v provozní době knihovny, t.j. během 
týdne v úterý 10-12 a 13-17 hod a v pátek 9-12 a 13-15.30 hod.

     pozvánka na výstavu - Gabriela Turková a Klarisa Ondráčková pořá-
dají výstavu výtvarných prací žadatelů o azyl přijímacího střediska Vyšní 
Lhoty. Potrvá od 11.ledna 2005 do 1.února 2005 v prostorách knihovny.

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

Jiřina Kaločová
Marta Krasulová

Ludmila Berthová
Marta Golíková
Anna Matejová

Jaroslav Tománek
Vladislav Golík
Rudolf Kohut

Vladimír Krupa
Ladislav Klimánek

Miloš Pospíšil
Oldřich Šodek

NAŠ I  JUB I L ANT I

L I STOPAD

Supíková Vítězslava
Šodková Marie
Michenková Emílie
Heroldová Jiřina
Kraningerová Věra
Spitzerová Naděžda
Uher Jan 
Adamusová Helena
Válková Jarmila
Glombová Danuše
Prášková Stanislava
Kulhánek Jaroslav
Pavlok Bohuslav
Garnolová Marie
Ličková Libuše
Musálková Jitka
Šumanská Jaroslava
Muchová Emílie

PROS INEC

Musálková Milada
Golík Zdeněk

Trybula Tadeáš
Vasilíková Ludmila
Nováková Jarmila

Golíková Marie

Narod i l i  s e

únor –  Kateøina Šťastná
březen – Anna Moravcová
duben – Lukáš Slonka, Lukáš Kiš
květen – Anna Cagašová, Michaela Schönwälderová, 
Natálie Kaloèová, Matìj Klimánek
červen – Jan Pokorný, Lucie Krasulová, Aneta Musálková
srpen – Jan Gemrot
září – Eva Pieronkiewiczová
listopad – Denisa Michenková, Karolína Hrbáèková
prosinec – Antonín Hynèica
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Revize el. zařízení a hromosvodů
Opravy el. nářadí

provádí fa Ivo Hrbek, Řepiště u školky
tel.: 605 942 406

Příjem zakázek:  Po – Čt  15.00 – 18.00

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

Dagmar Hrušková

INTERNET PRO DOMÁCNOSTI - IŘEPIŠTĚ

- Nyní máte možnost surfovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, již od 
350 Kč bez DPH/měsíc.

- Množství přenesených dat není nijak omezeno. K této službě není               
nutné vlastnit pevnou linku.

Pro bližší informace kontaktujte: Megia s.r.o., Vinohradská 483, 
         739 32 Řepiště, tel.: 558 672 086, mobil: 603 730 179

Restaurace – Bowling Rakovec
obec Řepiště u Vratimova, 15km od Ostravy    

Od 23.12.2004  do  31.12.2004
24.12.2004 máme zavřeno

- vánoční Prázdniny s Bowlingem
- 50% SLEVA pro děti a studenty i s doprovodem

 tel.: 558 637 357
 fax: 558 637 356

 www.rakovecka.cz                   
 e-mail: info@rakovecka.cz

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

Tělovýchovná jednota Řepiště zve všechny sportovce a své příznivce na tra-
diční country bál v sobotu dne 26. února 2005 v hostinci „U Máně“. 

Začátek ve 20.00 hodin.

COUNTRY BÁL
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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

Bezkonkurenční snížení
ceny za povinné ručení automobilů
pro občany měst a obcí do cca 30 000 obyvatel !
Sleva ve výši cca 20% a k tomu „vyjetý“
bonus (od r.2000).Plánovanému dalšímu zdražení 
pojistek ve výši asi 10 % od 1.1.2005 se tímto
vyhnete!
Uzavřením pojistky nyní,můžete ušetřit až
40% z ceny pro rok  2005!

Příklady cen: akční cena          s max.bonusem 20%
1001-1350ccm:    2880,-  2160,-
1351-1850ccm:    4240,-  3180,-
1851-2500ccm:    6720,-  5040,- 
Kontakt: M.+R.Bednářovi
        Tel.:558 671 121, mob.:777 161 671
 E-mail:  rabem@email.cz

ELEKTROINSTALACE, OPRAVY A REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ
(KONZULTACE)

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

  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                                

                                                            
                                                    Břenek Tomáš

Selská 468,  739 31 Řepiště                                                                      

Holičství, kadeřnictví Lenka

Vratimov, ul.Frýdecká 59 (zdravotní středisko)
tel.: 608 147 747

pracovní doba: dle potřeb zákazníků
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