
  14. zasedání zastupitelstva obce se konalo 19. září 2005. Zastu-
pitelstvo schválilo rozpočtové změny č. 1/2005. Zastupitelé na základě 
výsledků výběrových řízení na dodavatele stavebních prací schváli-
li tři smlouvy o dílo: smlouvu č.139/2005 na stavbu „Řepiště - oprava 
ulice Lipová“ se společností Lesostavby a.s., Frýdek-Místek, smlouvu
č.17/2005 na stavby „Bezpečný přístup ke škole - Řepiště“ a „Základní
škola Řepiště - izolace základů a obnova oplocení“ s firmou Vala - realizace 
staveb a smlouvu č. 19-2005 na stavbu „Dětské hřiště Rakovec“ s firmou 
Investik - Ing. Jan Střítežský. Zastupitelé byli seznámeni s předběžným 
záměrem základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Řepištích 
darovat obci stavbu budovy Domu zahrádkářů na ulici Selské. Uvedená 
budova stojí na pozemcích, které jsou historickým majetkem obce Ře-
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piště. Místostarosta honebního společenstva, které sdružuje vlastníky 
honebních pozemků, informoval přítomné o uvedení honitby Vratimov-
-Řepiště-Horní Datyně do souladu se zákonem a o uzavření smlouvy
o nájmu této honitby Mysliveckému sdružení Hubert k provozování 
práva myslivosti od 1.9.2005. Dále zastupitelé uložili starostovi vyhlá-
sit záměr pronájmu části parcely č. 764/6 k výstavbě a provozování 
venkovních sportovišť (plocha u Společenského centra Řepiště). V zá-
věrečné diskusi byly předneseny stížnosti na hlučnost v blízkosti tratě 
Českých drah z důvodu zvýšeného provozu spojeného s vybudováním 
vlečky na haldu OKD a dále na hlučnost při opravě věžového vodojemu 
a hlučnost zařízení mobilních operátorů namontovaných na vodojemu 
pískání při větru. Příští zasedání zastupitelstva proběhne v prosinci.

Zpravodaj č. 82
vyšel 16. 12. 2005

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, organizacím, občan-
ským sdružením a firmám, kteří se podíleli na činnosti obce v roce 2005. Ve-
lice si jejich práce a pomoci vážíme a doufáme, že spolupráce bude výborná 
i v roce příštím.    Jan Kožušník – starosta
       Rostislav Kožušník - místostarosta 

Sdělujeme Vám termíny čištění komínů pro rok 2006 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. Šputa Ladislav   

J.Trnky 72, 738 02 Frýdek-Místek, Tel: 558 434 61

Vítání občánků
27.listopadu 2005 jsme v Osvětovém domě v Řepištích přivítali nejmenší občán-
ky naší obce – Natálii Valasovou, Matouše Rašku, Šimona Navrátila a Kateřinu 
Žiškovou. Celým programem, ve kterém vystoupily děvčata Souboru lidových 
písní a tanců Malá Ostravica s pásmem písní a říkadel,  Lenka Adamusová
a Alice Nespěšná, se nesla atmosféra lásky a klidu, a také blížících se Vánoc. 
Pro naše nejmenší byl připraven pamětní list obce a vkladní knížka s příspěv-
kem, pro maminky kytička a pro vystupující děti malé občerstvení. 
Novým občánkům přejeme hodně zdraví a lásky rodičů.
P.S. V r. 2005 komise SPOZ zorganizovala celkem tři vítání občánků s počtem dětí 18.

R.K.
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Rok se s rokem sešel a máme tu opět adventní čas. Z kuchyní voní cukroví, děti se těší na Ježíška a dospělí neví kudy kam. Přejeme 
Vám pokojné prožití vánočních svátků ve společnosti Vašich nejbližších, hodně zdraví, štěstí a dobré mysli v novém roce 2006.

Členové zastupitelstva obce a zaměstnanci obecního úřadu

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2006
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly schváleny nové ceny 
vodného a stočného s účinnosti od 1.1.2006
Voda pitná (vodné)  21,84 Kč (cena včetně DPH/m3)
Voda odvedená  19,77 Kč (cena včetně DPH/m3)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2006, 
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a doda-
vatelem.          Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28.října 169, Ostrava

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval Krajskému úřadu a Zastupitelstvu Mo-
ravskoslezského kraje za poskytnutí dotací na projekty „Základní škola 
Řepiště - izolace základů a obnova oplocení“, „Bezpečný přístup ke škole 
- Řepiště“ a „Dětské hřiště Rakovec“.
Děkuji všem sponzorům, kteří finančně podpořili projekt „Dětské hřiště Ra-
kovec“ při Dětském domově bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích, a 
to konkrétně společnosti Biocel Paskov a.s., společnosti Portaflex s.r.o. 
Ostrava a nejmenované fyzické osobě.
Děkuji rovněž firmám, které realizace uvedených projektů úspěšně provedly.
    Jan Kožušník – starosta

Keramický kroužek vystavuje
O úspěšné práci keramického kroužku naší školy jsme již informovali něko-
likrát, na veřejnosti jsme se prezentovali výstavou v knihovně v Řepištích a 
Sviadnově, která měla velký úspěch. Nyní jsme dokončili betlém, který po-
putuje na výstavu do muzea v Hlučíně, následovně pak do Slavkova. Práce 
nás moc baví a děkujeme paní Ing. Šodkové za vzorné vedení.  
                                  Mladí keramici ZŠ a MŠ Řepiště

Pozvání na tradiční vánoční koncert
Školská a kulturní komise při Obecním úřadu Řepiště si Vás dovoluje pozvat na 3.vánoční koncert, který se koná dne 26.prosince 2005 v 16.00 hodin v kostele Sv. 
arch. Michaela v Řepištích.Vystoupí Komorní sbor DAJŠ Ostrava – Svinov (duchovní hudba českých i světových mistrů) a soubor Gloria Ostrava
               



Co je potřeba vědět
Již od 1. ledna 2003 pracuje mateřská škola a základní škola pod jedním vedením 
a tvoří jednu organizaci. Ta má svého ředitele, statutárního zástupce a zástupkyni 
ředitele pro mateřskou školu, kterou se stala od 1. září 2005 natrvalo p. uč. No-
žičková. Nově nastoupila do školní družiny paní vychovatelka  Sachová, která má 
aprobaci pro vychovatelství ZŠ i MŠ. Skloubení těchto dvou činností umožňuje kva-
lifikované zastupování, což jsme již několikrát praktikovali. Nová paní vychovatelka 
je místní, velmi obětavá a velkým přínosem a podporou součastného učitelského 
kolektivu. Platný název naší organizace od 1. listopadu 2005:

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace, 
Mírová 56, 739 31 Řepiště, IČO: 75 029 278, TČ: 558 671 940

Při vyřizování veškerých náležitostí je nutno obracet se vždy na kompetentní osoby 
a uvědomit si, že každá organizace má svá pravidla a řád, který je nutno respekto-
vat a dodržovat. Totéž platí pro naše dodavatele, které žádáme o přesné uvádění 
názvu naší organizace. 

                                                                                               Mgr. Miluše Lipinová
                                                                                         ředitelka příspěvkové organizace

Představujeme se: 
Základní škola a Mateřská škola Řepiště

Naše motto

 Já školička maličká                    Ať je jaro nebo zima   
 jak kouzelná písnička                        v naší školce
 radost každému vtisknu                     je vždy prima.
 do jeho srdíčka.

     Prosinec u nás ve škole i školce je vždy neopakovatelně krásným těšením. Za-
čínáme veselým Mikulášem, který sice letos zavítal jen do školní družiny, pro nás 
však zanechal punčochy plné dobrot pořádně ukryté ve skrýši. Nesmí také chybět 
vánoční koncert, návštěva divadla, pečení cukroví, vánoční besídka a slavnostní 
oběd s předáváním dárků. Ozdobený stromeček příjemně voní, celý interiér se 
chlubí nevšední výzdobou, všude zní koledy, flétničky, písničky. Tvořivé ruce vyrá-
bějí zajímavé ozdoby a dárečky. Všichni se moc těší na Vánoce. 
     Paní Zima dostala dopis, aby byla letos taková ta správná  a pořádná zima. Tak 
uvidíme. Přejeme vám všem pěkné vánoce a pevné zdraví v novém roce. Příště 
vám zase napíšeme, třeba o tom, jak jsme ve škole i školce rádi, máme se dobře, 
kolik navštěvujeme kroužků a co všechno podnikáme. 
Zdraví vás v předvánočním čase dětičky a předškoláci z MŠ, žáci a žákyně ze ZŠ. 

Tak šťastné a veselé.
K dětem se připojují všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ s přáním spokojeně prožitých 

vánoc a úspěšným vykročením do nového roku 2006.

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Řepiště
za rok 2005

   Tradičně každým rokem naši činnost zahajujeme hasičským plesem a aby byl 
pohodový a vydařil se, v tom nás podporuji kromě členů a příznivců z řad občanů
i podnikatele v naší obci jako sponzoři.
   Na 1. květen jsme připravili a uskutečnili nultý ročník cyklistické soutěže „Hasičská 
galuska“ nejen pro hasiče, ale i pro rodiče s dětmi a další zájemce,  kde garantem 
této akce byli Josef a Blanka Kukučkovi. Trasa byla vybrána 20 km po cyklistických 
stezkách s minimálním kontaktem s hlavní silnici od hasičské zbrojnice přes Vratimov 
Zadky - Horní Datyně – Václavovice do Sedlišť na Bezručovou vyhlídku, kde byla 
pro účastníky připravena kvizová soutěž a pak zpět k hasičské zbrojnici, kde pro-
běhly ještě další soutěže pro děti, bylo provedeno vyhodnocení a společné posezení
s občerstvením. Že to byl zkušební 0. ročník, dá se hodnotit pozitivně a je na nás aby-
chom tuto akci zapracovali do plánu naši činnosti na další léta a příští rok uskutečnili
1. ročník.  Tato akce bude v předstihu vyhlášena.   
   V srpnu jsme byli osloveni místním sdružením ODS, zda bychom se mimo jiných 
složek také nepodíleli na obnovení krmašových slavnosti pro veřejnost (v dávné mi-
nulosti i jako dožínkové slavnosti) a to provedením některých akci a soutěží pro děti. 
Bylo připraveno pět  soutěžních disciplín ze soutěží mladých hasičů (MH). Tuto akci 
můžeme hodnotit výborně, protože nám přispěla k propagaci naší práce s dětmi. Ro-
diče, kteří měli zájem se podívat, jak pracujeme s dětmi, se  mohli sami přesvědčit
o činnosti kolektivu MH.  Dokonce nám nějaké děti přibyly. 
   Mezi společenské události v našem sboru lze tak jako v loňském roce i letos za-
znamenat dvě svatby naších členů, a to instruktorů MH Jana Kukučky a Lenky Hrdé. 
Ale bohužel, Lenku jsme tím ztratili, neboť se nám odstěhovala do Chrudimi a tím 
ukončila u nás svou činnost. Její aktivitu a nápady  převzala Pavla Polachová. Lence 
děkujeme za činnost, děti ji měly rády, a přejeme ji hodně štěstí v novém bydlišti.

   Činnost jednotky PO obce v tomto hodnotícím  období, co se týká aktivity, lze hod-
notit vzestupně i když účast na soutěžích byla ještě slabá. Byla absolvovaná okrsková 
soutěž O pohár sv. Floriána a I. kolo  soutěže v požárním sportu, pohárová soutěž ve 
Vratimově a v Krmelíně. Ač v letošním roce již došlo k omlazení jednotky, další soutě-
že nebyly obsazovány z důvodu velké opravy stroje PS 12, bez kterého se soutěže, 
ale i zásahy nedají dělat. Oprava nás vyšla na cca 21 tisíc Kč a spoustu času, i když 
hlavní oprava byla provedena v dílně firmy RK Knězek v Palkovicích. Zde bychom 
chtěli vyzdvihnout elán naších dorostenců, se kterým se pustili do této náročné opra-
vy a dotáhli ji do konce a věřme, že v příštím roce začnou sbírat přední umístění na 
soutěžích, která budou absolvovat. Je na nás všech členech SDH, abychom je v této 
aktivitě podporovali a na veliteli, aby vycvičil perspektivní družstvo a jednotku PO 
nejen pro soutěže. 
   Mimo tuto aktivitu se jednotka podílela na uspořádaní soutěže pro MH z okrsku, kde 
již několikátým rokem, počínaje únorem až do dubna, tyto soutěže pro děti v okrsku 
probíhají. Družstvo se podílelo na technické pomoci při krajském kole soutěže hry 
Plamen, která proběhla ve Vratimově. Že to není jen zábava, ale někdy i náročná 
práce, se přesvědčili i  dorostenci, kteří se do technické čety zařadili. 
  Ale nejde jen o soutěže. Výjezd k zásahu byl pouze jeden a to v dubnu k lesnímu 
požáru v Rakovci. V závěru podzimu bylo provedeno okrskové námětové cvičení
v Horních Datyních, kterého se jednotka zúčastnila v počtu 7 členů. 
    Další aktivitu si vyžádala údržba výstroje, výzbroje, techniky a HZ v počtu 110 hodin, 
preventivní činnost 25 hodin.
     I když jsme jen jednotka požární ochrany obce kategorie JPO 5, je nutné mimo 
výše zmíněnou činnost a aktivitu mít na paměti školení a výcvik, aby členové byli při-
pravení i na jiné mimořádné události, než požáry. Příroda nám neustále dokazuje, že 
je pánem na zemi. I když v naší obci převládá relativně klid, nevíme kdy bude potřeba 
třeba jen fyzické pomoci, někde jinde.
     Činnost a práce s mládeží u nás představuje přípravu a účast kolektivu MH na 
celostátní soutěži hry „Plamen“, kde si náš kolektiv v ročníku 2004/2005 vedl vcel-
ku průměrně a skončil v okrese na 37 příčce. V ročníku  2005/2006 po podzimním 
kole jsou zatím na 13 místě. Dorostenci se v tomto ročníku zúčastnili jako jednotlivci
a vedli si velmi dobře – Petr Nemeth na 14, Jirka Čmiel na 10, Richard Hečko,
Tomáš Laník a Jakub Venglař na 9, 8 a 7 místě, v požární všestrannosti pak Tomáš na
4. a Jakub na 1. místě.  
     Mimo to byly organizovány  volnočasové aktivity dětí jako výlety do Beskyd, na ba-
zén do Frenštátu pod Radhoštěm a okrsková Mikulášská besídka ve Václavovicích. 
A co chystáme nejen pro nás v příštím roce?
   Z počátku roku to bude opět ples na který zveme širokou veřejnost, dále úzká 
spolupráce s naší školou v soutěží „Požární ochrana očima dětí“, abychom napravili
pasivitu v této činnosti v minulosti. Soutěž vyvrcholí v březnu vyhodnocením nejlep-
ších prací, které budou odeslány do okresního kola.   Dále 1. ročník „hasičské galus-
ky“, soutěže pro MH, návštěvu Hasičského muzea v Ostravě, výstavku o naší činnosti 
v místní knihovně a další akce o kterých budeme informovat později.
    Toto je stručný výčet z naší činnosti a informace i pro naše členy seniory, kteří ze 
zdravotních důvodů mezi nás nemohou zavítat.
    Závěrem bychom chtěli upozornit - Dbejte bezpečnosti při oslavách spojených
s pyrotechnickou zábavou. Zvláště dbejte na své děti při jejich aktivitách spojených 
s touto činnosti.   
    Děkujeme za přízeň všem občanům, přejeme hezké a spokojené vánoce bez
nepředvídaných mimořádných události. Těšíme se na přízeň i v roce 2006.   

                                                                                                          Sbor dobrovolných hasičů.

P.S.   Za Obec Řepiště bychom chtěli poděkovat všem hasičům za jejich práci a zároveň popřát 
pokojné Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2006. Děkuji starostovi hasičů panu Jaromíru 
Adamusovi jménem obce a ředitelky školy za pomoc při zajištění požární kontroly v naší škole.
                         Rostislav Kožušník

Zpráva o činnosti Kulturní a školské komise
při Obecním úřadě v roce 2005

  I v tomto roce se členové komise snažili zorganizovat nebo finančně podpořit akce 
pro děti, rodiče i veřejnost. Komise podpořila Maškarní karneval, Slavnost slabikářů, 
sportovní akci o Pohár starosty a rozloučení s žáky 5. třídy.
  Ve spolupráci s místní knihovnou podpořila besedu s cestovatelem Martinem Stille-
rem, besedu o Bělorusku, kterou organizovala studentka Adéla Sojková. Velice zdaři-
lá byla akce pro děti ZŠ a MŠ ,, Malování pro děti“ s ilustrátorem Radimem Dudkem.
Komise organizovala i financovala pro rodiče s dětmi návštěvu hornického muzea
a vystoupení Vladimíra Hrona v KD Vratimov pro babičky a dědečky našich dětí. Při-
spěla peněžitou částkou na akci v ZŠ ,,České Vánoce“.

V příštím roce připravuje tyto akce.
• S místní knihovnou opět podpoří akci pro děti i dospělé.
• Zakoupení ceny na Pohár starosty.
• Podpoří jarní kloboukový bál, výlet pro rodiče s dětmi, akci pro důchodce, drakiádu,      
Zahradní slavnost v MŠ, slavnost k 80. založení Základní školy a Vánoční koncert
v závěru roku.

Kulturní a školská komise přeje všem našim občanům pěkné vánoční svátky a 
v příštím roce šťastný a spokojený život.

Místní knihovna informuje
• Půjčovní doba v prosinci 2005
23. 12.  (pátek)  9 – 12  13 – 15,30
27. 12.  (úterý) (dovolená)               KNIHOVNA ZAVŘENA
30. 12.  (pátek) (dovolená) KNIHOVNA ZAVŘENA
• Registrační poplatky v roce 2006:
Dospělí       60 Kč
Mládež        30 Kč
• Výstava v lednu 2006„ Zima“ – práce dětí MŠ a ZŠ Řepiště



Slavnostní posvěcení Dětského domova
bl. Marie Antoníny Kratochvílové v Řepištích - Rakovci

Dne 3. listopadu 2005 bylo v Rakovci rušno. Mnoho významných hostů přijalo po-
zvání na slavnostní svěcení nového dětského domova. Biskup ostravsko-opavský 
Mons. František Václav Lobkowitz požehnal Dětskému domovu bl. Marie Antoníny 
Kratochvílové. Ředitel Diecézni charity ostravsko-opavské Ing. Jiří Hořínek poděkoval 
všem, kteří se podíleli na vzniku celého projektu a na úspěšné realizaci tohoto výji-
mečného zařízení, které otevírá nové možnosti v péči o opuštěné děti.  Dětský domov 
už má i své obyvatele, kterými jsou manželé Filatovi společně s pěti dětmi. K nim mají 
přibýt do Vánoc další, neboť se počítá s tím, že zde najde rodinu deset dětí.
Přejeme rodině Filatových mnoho radosti z jejich práce a šťastný domov u nás v obci.
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MATTYS GROUP
Jiří Fluxa

STŘECHY – provádíme opravy, rekonstrukce a výměny     
        střešních krytin
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
TESAŘSKÉ PRÁCE
OBKLADAČSKÉ  A DLAŽDIČSKÉ PRÁCE
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE – novostavby, přestavby,  
              obklady, dlažby
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
AUTODOPRAVA VALNÍK NOSNOST  4t  DAF 
Volejte: Tel./fax.:558 647 555
  Mobil: 608 877 165
  Příborská 12/1585
  Frýdek – Místek (vedle Modré Labuti)
  E-mail: Matys.groupuick.cz
  www.matysgroup.cz

Obyvatelé Řepišť a okolních malých měst i vesnic!

Bezkonkurenční snížení
ceny za povinné ručení automobilů
pro občany měst a obcí do  30 000 
obyvatel !

• Sleva ve výši cca 20% a k tomu „vyjetý“
bonus    (od r.2000) ve výši až 30%.
• Uzavřením pojistky nyní, můžete ušetřit až
50% z ceny pro rok  2006!

Příklady cen: akční cena          s max.bonusem 30%
Do 1000ccm   2160,-           1512,-
1001-1350ccm:      2880,-           2016,-
1351-1850ccm:      4240,-           2968,-
1851-2500ccm:      6720,-           4704,- 

Kontakt:       M.+R.Bednářovi
             Tel.:558 671 121, mob.:777 161 671
      E-mail:  radomir_bednar@generali.cz

Nabízíme Vám rovněž ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
u jedné z největších světových pojišťoven,která působí 
na našem území od r.1832…

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.

 

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

Rozloučili jsme se s zesnulými:

Zdeněk Kusák
Libuše Madusioková
Božena Kroviářová
Emilie Kožušníková
Danuše Kanclířová

Alois Zbončák
Miroslav Mucha

NAŠ I  JUB I L ANT I

ZÁRÍ       

Kavková Jiřina  
Ferfecký Oldřich 
Nožičková Emilie 
Jiřík Václav  
Čelinská Alenka 
Nováková Anna 
Krasula Radomír 
Svobodová Eliška 
Bělovský Bohumil 
Kopaňáková Marcela
Dudek Bedřich  
Nekorancová Mária
Šolcová Dagmar 
Valas Miroslav  
Hlaváč Bohdan  

R Í JEN

Zwijasová Ludvíka
Bednář František
Bolfa Viliam
Bolfová Markéta
Kašpárková Božena
Pavloková Blažena
Pastorková Zdenka
Tanušková Alžběta
Hrdý Jaromír
Michenka Jiří
Oháňková Hildegarda
Václavek Petr
Michenka Ladislav
Kaňková Drahoslava
Vengřinová Eva 

Narod i l i  s e
srpen - Šimon Navrátil 
září - Kateřina Žišková, Emma Slaman

L I STOPAD       

Supíková Vítězslava
Šodková Marie  
Michenková Emilie 
Vichrová Božena 
Hradečná Drahomíra
Sklářová Oldřiška 
Přikrylová Bohumila
Ent František  
Jodlovský Miroslav 
Supík Karel  
Holková Anna  
Žižková Marie
 

PROS INEC

Slonka František
Doškář Jaroslav
Sasýnová Věra
Březinová Zdeňka
Skybík Jozef
Zárubová Anna
Klobásová Věra
Sojka Radislav
Skulina Dušan
Velčovský Jiří
Kreisel Werner

B

L

A

H

O

P

R

E

J

E

M

E

Tříkrálová sbírka

Na začátku měsíce ledna proběhne tříkrálová sbírka organizovaná 
Českou katolickou charitou. Koledníci, kteří k Vám zavítají, budou 
děti a dospělí z Dětského domova bl. M.A.Kratochvílové  Řepiště. 
Podíl 65% z vybrané částky se vrátí zpět dětskému domovu a tato 
bude využita na vybavení dětského hřiště nebo na koupi bazénu.
                                   
                                                                   Předem děkujeme. Filatová
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  VÁM NABÍZÍ                                              
- granulované krmivo pro psy  „DUKÁT„
- granulované krmivo pro kočky  „CATMIX“
- krmné směsi pro chov a výkrm králíků s kokcidiostatiky
- krmné směsi pro chov a výkrm králíků bez kokcidiostatik
- krmné směsi pro nosnice, kuřata, krůťata 
- pšenici, ječný a kukuřičný šrot 
- vitaminózní doplněk pro zvířata „AXAVIT“
 ...při objednávce nad 100 kg  krmiv, doprava až k Vám.                           
                                                                     Příjem objednávek na tel.:  558 671 846              
                                              605 119 538       

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

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

Daruji tříměsíční koťata (kočky).
Kontakt: Kičmer Ivan, tel. 596716872 (do 9.00 hod. nebo po 18.00 hod.)

Břenek Tomáš
       Selská 468,  739 31  Řepiště

Vážení spoluobčané,
nabízíme Vám možnost 
uzavřít smlouvu na stavební spoření
u HYPO st..spořitelny,která jako jediná
nabízí úročení až 2,4% z vašich vkladů a k tomu
samozřejmě státní podporu ve výši 15% z ročně
naspořené částky (až 3000 Kč)… 
• NADSTANDARTní spoření
• Klienti,kteří již u nás mají smlouvy s tarifem
CMW si mohou navýšit cílové částky s tím,že jim
bude zachována státní podpora 
v původní výši 25% !!!

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

Hledám pronájem bytu 2+1/3+1 v rodinném domě v Řepištích. J.Adamusová 
tel.: 607 858 138

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.

Kritéria pro přijetí do pracovního poměru:
-   zdravotní stav bez omezení pro práci v dole
-   fyzické předpoklady pro náročné zaměstnání v podzemí
-   vyučení
-   NPE (prašná expozice) do 70%
-   v předchozích zaměstnáních neukončení pracovního poměru pro § 53/1b zákoníku práce           
     (porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem) a bez časté a vysoké absence z důvodu nemoci
-   čistý trestní rejstřík
-   po získání kvalifikace zájem pracovat v rubání a přípravách
Nabízíme mimo jiné výhody:
-   týden dovolené nad rámec zákonného nároku
-   důlní svačiny a přesnídávkové polévky
-   finanční příspěvek na dovolenou a na Vánoce
-   příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 6000,- Kč ročně
-   možnost přidělení bytu
-   firemní odměnu za věrnost firmě
   kontaktní adresa: OKD, a.s., Důl Paskov, 739 43 Staříč č.p.528, telefon: 558 492 280  
             Pollák Jan

Nabídka připojení k Internetu

Pořiďte si Internet „FLAT“ v naší skvělé nabídce a surfujte první měsíc 
za korunu. V této nabídce získáte rovněž zařízení a instalaci za
zvýhodněnou cenu 1 Kč.

Akční nabídka Internet „FLAT“
 -  aktivace a instalace: 1 Kč
 -  první měsíc surfování: 1 Kč
 -  připojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 -  množství přenesených dat není omezeno
 -  vysoká přenosová rychlost
 -  servis v pracovní dny od 8.00 – 17.00 hod
 -  telefonická technická podpora
 -  antivirový program pro Vaše PC zdarma

OKD, a.s. Důl Paskov
739 43  Staříč č.p.528

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

Daruji psa německého ovčáka do dobrých rukou
z důvodu stěhování do bytu

Tel.: 604 536 401 


