ZPRAVODAJ
Zpravodaj č. 111
vyšel 3. 8. 2012

Vesnice roku 2012
Vážení občané,
Ve zpravodaji naleznete pozvánku na slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2012. V pátek 10. srpna 2012 za
účasti mnoha významných hostů převezme obec Řepiště z rukou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského Zlatou stuhu jako
vítěz krajského kola 2012 s právem užívat titul „Vesnice Moravsko-

Návštěva celostátní komise soutěže
Vesnice roku 2012
Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova již má své finalisty, kteří postupují do celostátního kola. Mezi nimi
je i naše obec Řepiště jako vítěz krajského kola soutěže. V letošním
roce bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí ze třinácti
krajů České republiky. Obce oceněné v krajském kole získávají příslib
dotace pro rok 2013 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tis. Kč za Modrou, Bílou a Oranžovou stuhu
a 1 mil. Kč za Zlatou stuhu. Vítěz celostátního kola získá příslib dotace
v celkové výši 2 mil. Kč.
Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském
kole, tedy i Řepiště) postupují dále do celostátního kola, které se uskuteční v termínu od 2. do 8. září 2012. Výsledky celostátního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj dne
15. září 2012 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského

slezského kraje roku 2012“. Na přípravě a programu tohoto vyhlášení
a slavnosti se podílí mnoho z vás a já vám všem moc a moc děkuji.
Společně připravujeme krásnou a důstojnou oslavu našeho vítězství
a pevně věřím, že se nám akce povede.
Těším se na setkání všech řepišťanů v pátek od 17 hod. u naší
tělocvičny.
Rostislav Kožušník – starosta

folklorního festivalu Písní a tancem. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola ve vítězné vesnici proběhne 12. října 2012.
Ve středu 5. září 2012 v 8 hodin přijede do naší obce 14-členná
celostátní hodnotitelská komise. Hodnocení komisařů bude 4-hodinové. Pro komisi je nutné nachystat prezentaci obce a připravit bohatý
program. Proto opět tímto žádám všechny občany, spolky a sdružení,
kteří by chtěli a mohli pomoci s přípravou programu a organizačním
zajištění, aby se kontaktovali na obecní úřad, nebo přímo na mě či
paní místostarostku. Zároveň vás milí řepišťané žádám o údržbu vašich pozemků, úklid kolem domů, ale i veřejných prostor v blízkosti
vašich domů. Ať ukážeme naši obec co možná nejkrásnější. Určitou
„generálkou“ bude slavnostní vyhlášení dne 10. 8. 2012. Věřím, že pro
celostátní komisi připravíme krásnou prezentaci obce Řepiště a společenského života v ní, a představíme malebnost a krásu naší vesničky.
Vždyť už postup mezi třináct nej vesnic České republiky je historickým
úspěchem nás všech.
Rostislav Kožušník – starosta

Vesnice roku 2012 - přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy)
Název kraje

Jihoēeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký

Poēet
Oranžová stuha za
pƎihlášených
spolupráci obce a
obcí
zemĢdĢlského subjektu

Zlatá stuha
za vítĢzství v krajském
kole

Modrá stuha
za spoleēenský život

Bílá stuha
za ēinnost mládeže

Zelená stuha
za péēi o zeleŸ a životní
prostƎedí

Obec \epice
(okres Strakonice)

Obec Pištín
(okres eské BudĢjovice)

Obec Tálín
(okres Písek)

Obec KestƎany
(okres Písek)

Obec KuēeƎ
(okres Písek)

31

Obec Tvarožná Lhota
(okres Hodonín)

Obec Otnice
(okres Vyškov)

Obec Tvrdonice
(okres BƎeclav)

Obec Chvalovice
(okres Znojmo)

Obec Rudka
(okres Brno-venkov)

22

Obec KƎižovatka
(okres Cheb)

19

ocenĢní budou zveƎejnĢna na slavnostním krajském vyhlášení

Obec Vrbice
(okres Rychnov n. KnĢžnou)

Obec Konecchlumí
(okres Jiēín)

Obec Lovēice
(okres Hradec Králové

Obec NahoƎany
(okres Náchod)

Obec SovĢtice
(okres Hradec Králové

20

Obec Studenec
(okres Semily)

Obec MƎíēná
(okres Semily)

Obec Nová Ves nad Nisou
(okres Jablonec n. Nisou)

Obec Karlovice
(okres Semily)

Obec Všelibice
(okres Liberec)

15

Obec \epištĢ
(okres Frýdek-Místek)

Obec Jeseník nad Odrou
(okres Nový Jiēín)

***

Obec Rohov
(okres Opava)

Obec Otice
(okres Opava)

12

Obec Radslavice
(okres PƎerov)

Obec Hradēany
(okres PƎerov)

Obec Dlouhá Louēka
(okres Olomouc)

Obec Citov
(okres PƎerov)

Obec Skalka
(okres ProstĢjov)

20

Pardubický
PlzeŸský

Obec eské HeƎmanice (okres
Ústí nad Orlicí)

Obec Horní \edice
(okres Pardubice)

MĢsto Strážov
(okres Klatovy)

Obec Pustá Kamenice
(Okres Svitavy)

Obec DobƎíkov
(okres Ústí nad Orlicí)

Obec BoƎice
(okres Chrudim)

21
25

ocenĢní budou zveƎejnĢna na slavnostním krajském vyhlášení

Obec Kamýk nad Vltavou
(okres PƎíbram)

Obec Vlkaneē
(okres Kutná Hora)

Obec Teplýšovice
(okres Benešov)

Obec Dolní BƎežany
(okres Praha-západ)

Obec Petrovice
(okres PƎíbram)

21

Ústecký

Obec Koštice
(okres Louny)

Obec Klapý
(okres LitomĢƎice)

Obec Obrnice
(okres Most)

Obec Srbská Kamenice
(okres DĢēín)

Obec MnetĢš
(okres LitomĢƎice)

22

Vysoēina

Obec KƎižánky
(okres Žěár nad Sázavou)

Obec Jakubov u Moravských
BudĢjovic (okres TƎebíē)

Obec Martínkov
(okres TƎebíē)

Obec MysliboƎice
(okres TƎebíē)

Obec Rozsochatec
(okres Havlíēkƽv Brod)

33

Obec Žlutava
(okres Zlín)

Obec Lužná
(okres Vsetín)

Obec Vysoké Pole
(okres Zlín)

Obec Machová
(okres Zlín)

Obec Pitín
(okres Uherské HradištĢ)

17

StƎedoēeský

Zlínský

celkem pƎihlášených obcí

278

ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 20.6.2012 proběhlo od 17 hod. v Osvětovém
domě v Řepištích 10. zasedání Zastupitelstva obce
Řepiště. Zastupitelé přijali na svém zasedání usnesení
č. 10/296 – 10/326.

305.

Usnesení:
296. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Janu Kubošovou, navrhovateli usnesení pana Jana Kukučku a pana Jaroslava Jeřábka a ověřovateli zápisu pana Miroslava Lyčku a pana
Jana Kožušníka.
297. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje následující program 10. zasedání:
1. Zahájení,
2. Kontrola usnesení,
3. Zpráva finančního výboru,
4. Závěrečný účet obce za rok 2011 vč. zprávy auditora,
5. Hospodaření obce k 31.5.2012,
6. Usnesení rady obce,
7. Region Slezská brána,
8. Realizace investičních projektů,
9. Schválené dotace,
10. Soutěž Vesnice roku 2012,
11. Různé,
12. Rozpočtové opatření č. 1/2012,
13. Závěr.
298. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.4.2012.
299. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zápis z finančního
výboru ze dne 13.6.2012.
300. Zastupitelstvo obce Řepiště uzavírá Závěrečný účet obce Řepiště
za rok 2011 včetně projednání Zprávy auditora za rok 2011 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
301. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje provedení přezkoumání
hospodaření obce Řepiště za rok 2012 auditorem na základě
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se společností
OK-AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246, Ostrava-Mariánské Hory,
IČ: 47682833, za cenu 19.000,- Kč bez DPH.
302. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozbor hospodaření
obce Řepiště k 31.5.2012:
celkové příjmy:
8.536.820,47 Kč (38,8% rozpočtu),
celkové výdaje:
5.469.621,59 Kč (24,9% rozpočtu),
saldo (přebytek):
3.067.198,88 Kč.
303. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí rozhodnutí rady obce
R016/2012 – R021/2012 v období duben - květen 2012.
304. Zastupitelstvo bere na vědomí zrušení Pravidel Obce Řepiště pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona

306.

307.

308.

309.

310.

311.

na základě novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí informace z činnosti
svazku obcí Region Slezská brána, přidělení dotací z Moravskoslezského kraje na projekty „Projektový manažer V. a společné
akce Regionu Slezská brána“, „Informační systém cyklostezky
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“ a „Turistický informační systém Regionu Slezská brána“ a informace o pokračování
realizace projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje poskytnutí půjčky svazku
obcí Regionu Slezská brána na spolufinancování a předfinancování projektu „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ v souladu se Smlouvou o partnerství ve výši 3.000.000,- Kč
na základě Smlouvy o půjčce s úrokem 1,15% p.a. na dobu do
max. 31.12.2013.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vyhlášení záměru dlouhodobé výpůjčky pozemků ve vlastnictví obce Řepiště pod cyklostezkou Ostrava-Beskydy na dobu 5 let od ukončení realizace projektu
Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov, a to části
pozemku parc.č. 804/4 ostatní plocha a části pozemku parc.č.
1589/2 ostatní plocha, oba k.ú. Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí investiční dotace na
projekt „Rekonstrukce hřbitova v Řepištích“ ve výši max. 58,82%,
max. 500.000 Kč, předpokládané náklady 850.000,- Kč, termín
realizace do 30.6.2013, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a schvaluje realizaci projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí investiční dotace na
projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, odpočinkové místo pro cykloturisty u bývalého hotelu Balkán“ ve výši max. 68,96 %, max.
331.000 Kč, předpokládané náklady 480.000,- Kč, termín realizace do 30.10.2013, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a schvaluje realizaci projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje přijetí dotace na projekt
„Řepiště, Obnova dřevěného mlýnku a úprava okolí“ ve výši max.
70 %, max. 280.000,- Kč, předpokládané náklady 400.000,- Kč,
termín realizace do 30.10.2013, na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, a schvaluje realizaci
projektu.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Ve škole i v přírodě
cítíme se v pohodě“ na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příjemce dotace Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace,
IČ: 75029278, Mírová 56, Řepiště, ve výši max. 68,7 %, max.
53.200,- Kč převodem na účet zřizovatele, termín realizace projektu do 31.3.2013.

312. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku Nadace OKD na vystoupení Svatomichaelského pěveckého sboru Řepiště na hudebním festivale
v Pacově v říjnu 2012, celkové náklady 49.000,- Kč, požadovaný
příspěvek 32.000,- Kč.
313. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí ocenění obce Řepiště
v soutěži „Vesnice roku 2012“ zlatou stuhou jako vítěze krajského
kola 2012 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje
roku 2012“ a postup obce Řepiště do celostátního kola soutěže.
314. Zastupitelstvo obce Řepiště ukládá starostovi zajistit slavnostní
vyhodnocení soutěže Vesnice roku Moravskoslezského kraje dne
10.8.2012 v obci Řepiště a zajistit přípravu k hodnocení pro celostátní kolo v termínu 2. – 8. září 2012, kdy obec navštíví celostátní
komise.
315. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o pokračování
projekčních prací na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí projektu „PD – Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa“ a pověřuje
starostu vést jednání s vlastníky pozemků ohledně majetkoprávního vypořádání pozemků pod navrhovanou stavbou a pověřuje
starostu uzavírat smlouvy o právu provést stavbu.
316. Zastupitelstvo obce Řepiště pověřuje starostu zpracovat variantní
studii řešení 3. oddělení mateřské školy pro 25 dětí včetně realizačních a provozních nákladů.
317. Zastupitelstvo obce Řepiště ruší své usnesení č. 9/291 a č. 9/292
ze dne 25.4.2012.
318. Zastupitelstvo obce Řepiště souhlasí s navrženým Modelem jednotného financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském
kraji.
319. Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí výsledky sčítání počtu cestujících ve veřejné osobní dopravě a městské hromadné
dopravě v obci Řepiště v sobotu dne 16.6.2012.
320. Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje vzdání se věcného práva,
a to předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. vy-

Volby do krajských zastupitelstev
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 27. 6. 2012 byly
vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu
ČR. Jejich konání bylo stanoveno na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012. V obci Řepiště proběhnou pouze volby do krajského
zastupitelstva. Volby do Senátu v našem obvodu proběhnou až
v r. 2014. Volební místnost v Řepištích bude opět umístěna v budově základní školy v Řepištích na ul. Mírová č.p. 56. Veškeré
úkony k volbám sledujte na úřední desce obecního úřadu.
Rostislav Kožušník – starosta

Tašky na tříděný odpad ZDARMA
Obec Řepiště ve spolupráci se společností OZO Ostrava
s.r.o. přichází s novinkou, jež by měla všem obyvatelům obce
usnadnit třídění odpadu přímo v domácnostech – třídílným setem
tašek na třídění využitelných složek odpadu – zdarma. Věříme,
že oceníte jejich praktičnost – jsou pevné a omyvatelné, takže
jsou vhodné k opakovanému použití. Barva jednotlivých tašek se

321.

322.

323.

324.

325.

326.

mezeného na základě listiny „Opatření obecné povahy, kterým se
vydává územní plán nebo regulač. plán, Magistrát města Frýdku-Místku č.j. 366/2010 ze dne 26.07.2010, k pozemkům:
- parc.č. 162/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
20 m2 k.ú. a obec Řepiště,
- parc.č. 162/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m2 k.ú. a obec Řepiště oddělené geometrickým plánem
č. 960-13/2012 ověřeným dne 4.5.2012.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí zprávu o postupu
zpracování územní studie řešící zastavitelné plochy Z 26 a Z 50
v k.ú. Řepiště.
Zastupitelstvo obce Řepiště zřizuje od 1.7.2012 trvalý peněžní
fond obce – Zaměstnanecký fond – a schvaluje Směrnici k Zaměstnaneckému fondu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje převedení částky 50.000,Kč ze mzdových prostředků z rozpočtu obce na rok 2012 do Zaměstnaneckého fondu.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje ukončení nájmu nebytových
prostor v budově Osvětového domu č.p. 302 na ul. Mírové v Řepištích na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne
16.8.2010 dohodou ke dni 30.6.2012.
Zastupitelstvo obce Řepiště schvaluje rozpočtové opatření číslo
1/2012 dle přílohy, zvýšení příjmů rozpočtu o 1.681.000,- Kč, zvýšení výdajů rozpočtu o 4.393.000,- Kč a krytím salda financováním
(zůstatek z r. 2011 na účtech obce) ve výši 2.712.000,- Kč, které
upravuje schválený rozpočet následovně:
Příjmy celkem
23.683.000,- Kč,
Financování
2.712.000,- Kč,
Výdaje celkem
26.395.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Řepiště bere na vědomí termín konání 11. zasedání zastupitelstva obce dne 29.8.2012 v 17.00 hod.
Rostislav Kožušník – starosta

Obec Řepiště přispěla k ochraně životního
prostředí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových (barevné kontejnery na sklo, plast a papír) jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s., přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení tzv. uhlíkové stopy. V r. 2011 jsme tříděním odpadů dosáhli úspory emisí CO2 ve výši 52,476 tun a úspora energie činila
1.268.173 MJ.
Děkuji vám, že třídíte odpad
Rostislav Kožušník – starosta

shoduje s barvou kontejnerů, takže snadno poznáte, kam který
odpad patří. Na taškách najdete i stručný návod, jak správně třídit. Věříme, že barevné tašky vás budou motivovat k aktivnějšímu
přístupu při třídění odpadů a povedou ke zvýšení množství, kvality
a čistoty vytříděných odpadů .
Tašky ke každému popisnému číslu si můžete vyzvednout
zdarma na Obecním úřadě v Řepištích.
Děkujeme za Váš zájem
o třídění odpadu!
Rostislav Kožušník – starosta

Z DĚNÍ V REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA
Informace z Regionu Slezská brána
Dne 22. června 2012 proběhlo v Šenově zasedání starostů
svazku obcí Region Slezská brána. Starostové projednali a schválili Závěrečný účet svazku obcí Region Slezská brána za rok 2011
vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, a uzavřeli jej vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Shromáždění starostů dále schválilo přijetí dotace na projekt „Projektový manažer V. a společné akce Regionu Slezská brána“ ve výši
max. 54,93% max. 483.400,- Kč, celkové náklady 880.000,- Kč,
termín realizace do 30. 6. 2013, na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a schválilo realizaci
projektu. Projektovým manažerem svazku obcí bude Ing.Miroslav
Lysek. Starostové následně pověřili předsedu svazku obcí činit
kroky na zajištění dílčích aktivit projektu (příprava textů pro publikace „Historie vodního mlýna v Žabni“ a „Dřevěné kostely v Sedlištích a Řepištích“, zajištění sportovních olympiád dětí, vědomostní
soutěž, výtvarná soutěž, propagační materiály, informační systém
cyklostezky Ostrava-Beskydy, podpora regionálních akcí v obcích,
poradenství při zakládání a činnosti MAS Slezská brána, administrativa).
Díky aktivitám svazku obcí se podařilo získat z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotační podporu na celkem 16 projektů na
území RSB s celkovými náklady 7,155 mil. Kč a dotací 5 mil. Kč
na realizaci turistické infrastruktury. Také svazek obcí bude realizovat 2 projekty. Starostové schválili přijetí dotace a realizaci
projektu „Turistický informační systém Regionu Slezská brána“
ve výši max. 70% max. 315.000 Kč, celkové náklady projektu
450.000,- Kč, doba realizace do 31. 10. 2013, a dále schválili
přijetí dotace a realizaci projektu „Informační systém cyklostezky
Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“ ve výši max. 70%
max. 210.000 Kč, celkové náklady projektu 300.000,- Kč, doba
realizace do 31.10.2013.
Starostové dále byli seznámeni s průběhem realizace projektu
Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. V květnu
2012 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na Vratimov. Připravuje
se žádost o kolaudaci na k.ú. Řepiště. Stavební práce na k.ú. Paskov, Žabeň a Sviadnov jsou dokončovány. Na stavbě je cca 1 – 2

Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov-Sviadnov
Počátkem srpna 2012 byly dokončeny stavební práce na
projektu Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov.
V současné době probíhají geodetické práce, zaměření stavby,
kompletace dokladů pro kolaudaci a majetkoprávní řešení pozemků
pod cyklostezkou, příprava vydání mapy cyklostezky. Tyto činnosti
by měly být ukončeny do konce měsíce srpna. Slavnostní otevření
cyklostezky, a to celého úseku mezi Sviadnovem a Vratimovem
proběhne po kolaudaci stavby počátkem měsíce září.
Projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“, reg. číslo CZ.1.10/1.1.00/09.00922,
je podpořen z Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko. Cílem projektu je vybudovat 7.380 m dlouhý úsek cyklostezky Ostrava-Beskydy a propojit tak již vybudované úseky páteřní

měsíční opoždění způsobené pozdějším nástupem na úsek povodňové hráze a změnou projektu v Paskově za mostem. Žádost
o 3. modifikovanou ŽoP na celkovou částku 14.027.580,02 Kč
je včetně dotace proplacena a faktury za stavební práce do
30.4.2012 jsou uhrazeny. Z této částky svazek obcí obdržel dotaci ve výši 92,5%, tj. 12.975.511,- Kč, vlastní podíl svazku obcí
1.052.068,- Kč. Ve věci závěrečné žádosti o platbu a potřeby předfinancování a kofinacování nákladů bude potřeba ještě zaplatit ze
svazku obcí po 30.4.2012 celkové náklady ve výši cca 10,3 mil. Kč.
Na účtu svazku obcí zbývá z půjček jednotlivých obcí, které jsou
prozatím v celkové výši 5 mil. Kč, ještě 2,8 mil. Kč. Svazku obcí
tedy chybí na dofinancování projektu cca 7,5 mil. Kč. Bylo jednáno
s jednotlivými obcemi o možnosti půjček z rozpočtů obcí. Možnost
půjčit svazku obcí má pouze obec Řepiště a město Paskov. Z toho
Řepiště by půjčily 3 mil. Kč (úrok 1,15%) a Paskov 4,5 mil. Kč
(úrok 1,5%). Úroky odpovídají zhodnocení rezerv těchto obcí na
jejich spořících účtech a jsou o cca 1 až 1,5 % nižší než úročení
případného úvěru od peněžních ústavů. Starostové schválili přijetí
půjčky 3.000.000,-Kč od obce Řepiště a 4.500.000,- Kč od Města
Paskov. Pozemky pod cyklostezkou Ostrava-Beskydy – výkupy,
věcná břemena, výpůjčky, pronájmy. Smlouvy bude uzavírat svazek obcí, administrativu a jednání s vlastníky zajistí jednotlivé obce
a města na svých katastrech. Ceny pozemků budou stanoveny na
základě znaleckých posudků na ocenění pozemků a věcných břemen pod Cyklostezkou Ostrava-Beskydy. Co se týká pozemků pod
cyklostezkou Ostrava-Beskydy, které jsou ve vlastnictví obce nebo
města, bude vypořádání provedeno výpůjčkou pozemků obce/
města svazku obcí na dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
Dle zákona o obcích je nutné vyhlásit a zveřejnit záměr na výpůjčku. Povinná publicita – vydání map, formát A3, 3000 ks.
Starostové se dohodli na předběžném termínu založení Místní
akční skupiny – konec srpna 2012. Veškeré zastupitelstva členských obcí RSB schválila členství svých obcí v MAS. Probíhají
jednání s dalšími potencionálními členy MAS – právnické osoby
a neziskové organizace. Starostové se rovněž zabývali přípravou
na elektronickou aukci na dodavatele plynu a elektřiny.
Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

cyklostezky Ostrava-Beskydy. Kromě zvýšení bezpečnosti cyklistů
a přímého cyklistického spojení Ostravy s Beskydami projekt zvýší
turistický potenciál celého regionu a Moravskoslezského kraje. Projekt realizuje svazek obcí Region Slezská brána společně s partnery: města Vratimov a Paskov a obce Řepiště, Žabeň a Sviadnov.
Významným partnerem projektu je státní podnik Povodí Odry, s.p..
Celkové náklady projektu jsou 37,75 mil. Kč, v tom způsobilé náklady projektu jsou 36,79 mil. Kč, dotace z ROP 34,03 mil. Kč, vlastní
podíl žadatele 3,72 mil. Kč.
Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Krmášové slavnosti
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zveme na Krmášové slavnosti, které proběhnou
již tradičně druhou sobotu v měsíci září. V letošním roce máme
již osmý ročník a bude 8. září 2012. Bude připraveno bohaté občerstvení a různé atrakce pro děti i dospělé. Součástí slavností
bude vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší domácí pálenku, která
proběhne před slavnostmi. Vyzýváme všechny zájemce, kteří se
chtějí se svými výrobky pochlubit a srovnat je s ostatními, aby

Organizace dopravy po dobu rekonstrukce
severních Svinovských mostů
O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. dojde ve Svinově k převedení silničního provozu na rekonstruovaný jižní most a začnou
práce na severním silničním mostu. V zájmu zajištění bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu zpracovala společnost UDIMO Ostrava stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření.
1) Průjezd přes Svinovské mosty
Stávající objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu
ve směru z Poruby se ruší a doprava do centra bude vedena ve
dvou jízdních pruzích po opraveném jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním značením, bude
vyhrazen ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS,
stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní
mosty (silniční i tramvajový) budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů
přes tramvajovou trať bude obdobné jako v první fázi.
2) Individuální doprava - vedení základní trasy objížďky
Ve směru na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou dopravu směrována dopravním značením
z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56 – ul. Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici na MÚK
Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u rest. Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru
na Klimkovice bude pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK
Klimkovice a sjezdem na silnici II/647.
Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez
zpoplatnění.
3) Individuální doprava – alternativní trasy
Změna organizace dopravy na Svinovských mostech bude zahájena v polovině prázdnin, provoz individuální dopravy by měl být
proto znatelně nižší. Přesto dojde na objízdných trasách k výraznému snížení rychlosti a k možnému vzniku kolon vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě, si řada řidičů najde vlastní trasy,
které považuje za lepší nebo rychlejší.
Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu využívány
především následující trasy:
- z ul. 28. října (pravé odbočení z Nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u Vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit
vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul. Rudná směr Opava
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky)
po ul. Novinářské a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470
– severní spoj na dálnici D1 a MÚK Rudná
- z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní
na I/11 – ul. Rudná
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647
– ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici
D1a MÚK Rudná
- z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647

vzorek označený jménem, adresou a druhem pálenky doručili do
pondělí 3. září 2012 do 17 hodin na obecní úřad.
Podrobnější informace naleznete na připravovaných plakátech nebo se můžete informovat u organizátorů. Chcete-li se
přidat a zapojit do organizování nebo máte-li zajímavý nápad jak
krmáš zpestřit, kontaktujte přípravný výbor pod vedením pana
Petra Najmana.
Za místní sdružení ODS
Ing. Jarmila Jusková (tel. 602 718 020)

– ul. Plzeňská a I/11 ul. Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná
na III/4785 – ul. Polanecká, ul. Bílovecká a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská
- sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká
a dále po ul. Nad Porubkou s možnostmi ul. Francouzská
– ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská nebo Hlavní třída
– 17. listopadu – Opavská
- sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše
uvedenými možnostmi
- sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. listopadu na ul. Opavskou.
4) Veřejná osobní doprava
4.1) Městská hromadná doprava (MHD)
V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz
tramvají opět veden jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za
účelem přeložení jednokolejného úseku na jižní tramvajový most
proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně nasazení náhradní
autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové
zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro
předchozí etapu rekonstrukce, se změna nedotkne.
5) Chystaná dopravní opatření
V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti
silničního provozu budou od 5. 8. provedena následující dopravní
opatření:
Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října
- ve směru od Mar. Hor směrování dopravy na Porubu doprava a doleva, upozornění na uzavírku silnice v přímém směru, na
Plzeňské ve směru od jihu vytvoření dvou přímých řadících pruhů
Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská
- dojde k vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných
kongescí vozidel v době dopravních špiček, signalizace bude připravena k provozu
Křižovatka ulice Nad Porubkou – rampa F
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je rampa F (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů), nutnost účasti
policistů z důvodu regulace silničního provozu
Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká
- ponechání přechodné světelné signalizace
Křižovatka ulice Polanecká – rampa k MÚK Rudná
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je Polanecká ve
směru k mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního stavu
před rekonstrukcí mostů)
Křižovatka ulice 17. listopadu – Nábřeží SPB
- zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice K Myslivně, s výjimkou autobusů DPO (vedeny po tramvajovém tělese)
Připojení z dálnice do MÚK Rudná
- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo
bez kolize pro směr do Poruby a přímo s dáním přednosti pro směry
Svinov a Vítkovice.
Andrea Vojkovská, tisková mluvčí MMO, 737 225 300

NAŠI JUBILANTI

Vítání občánků
V naší obci je již tradicí nově narozená miminka přivítat slavnostním obřadem vítání nových občánků Řepišť. V letošním roce
jsme v březnu a červenci přivítali celkem 12 dětí vystoupením dětí
mateřské školy, připraveny jsme měli dárky – stříbrný dukát vyrobený v mincovně v Jablonci nad Nisou, pro březnové vítání osušky
s polštářky a pro děti pozvané na vítání občánků v červenci hrací
deky s polštářky ručně šité paní Lenkou Volnou, tradičně již pamětní list a pro maminky kytičku. Přivítali jsme tyto děti: v březnu
Jana Smetanu, Jana Schönwäldera, Tomáše Dvořáka, Simonu
Dvořákovou, Mayu Bőmerová, Filipa Tománka a 1.července Jana
Stropka, Emu Šešulkovou, Dominiku Libišovou, Martinu Bradáčovou a Jana Hrazdílka.
Děkuji paní Janě Nožičkové, paní Michaeli Kusákové, paní Lence Adamusové, DiS., a panu Ing. Petru Najmanovi za účast a pomoc, která přispěla k důstojnému průběhu této slavnosti.
Jaroslava Bezecná, DiS., místostarostka

Poděkování

Děkujeme manželům Najmanovým za mnohaletou perfektní spolupráci a organizaci při pořádání charitativních
sbírek.
Rostislav Kožušník, starosta

Narodili se:
Únor – Juan Borek Quiroz Zolezzi
Červen – Jaromír Adámek

Dům dětí a mládeže Vratimov pobočka
ŘEPIŠTĚ nabízí ve školním roce 2012/2013
kroužky, kluby
Všechny uvedené zájmové útvary budou probíhat v budově ZŠ,
tělocvičně a dílně Osvětový dům.
Činnost zahájíme v týdnu od 1. 10. do 5. 10. 2012.
Rozvrh zájmových útvarů a ceny kroužků (úplaty za zájmové
vzdělávání) budou upřesněny během měsíce září.
Bližší informace a přihlášky od 17. 9. 2012
v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz
TAEKWONDO
5 – 10 let
Pro začátečníky – základy.
Anglická konverzace
3. třída ZŠ
Rozhovory, reálné situace v angličtině. Nenásilnou formou získat
slovní zásobu, které se používají i v jiných předmětech.
Angličtina pro malé školáky I.
1. třída ZŠ
Zábavnou cestou uvedeme děti do základů cizího jazyka, hry, básničky, písničky,
sestavování jednoduchých vět.

Blahopřejeme
ČERVENEC
Šárce Velčovské
Libuši Kuchařové
Drahomíře Hrabcové
Anně Valasové
Pavlu Kožušníkovi
Aleně Musálkové
Haně Sklářové
Miladě Kaločové
Kristě Salamonové
Petru Vavrečkovi
Vlastě Friedlové
Anně Mokrošové
Věře Sládečkové
Pavlu Tománkovi
Jaromíru Bělovskému
Věře Sachové
Vilemíně Baláčové
SRPEN
Jiřině Peterkové
Danuši Řehové
Petru Venglářovi
Romanu Gelnerovi
Václavu Rodkovi
Danuši Kreiselové

Petru Bielčíkovi
Daliboru Sládečkovi
Evě Polachové
Evě Incédiové
Jaroslavu Jeřábkovi
Jindřišce Placové
Boženě Adamusové
Margitě Biolkové
Šárce Šodkové
ZÁŘÍ
Karlu Morbicerovi
Marcele Janotové
Libuši Adamusové
Marii Ševčíkové
Tanasi Papadopulosovi
Jaroslavu Kukučkovi
Břetislavu Šodkovi
Alici Nespěšné
Marii Kubalové
Josefu Šnajdrovi
Petru Koniarzovi
Václavu Šodkovi
Jaromíru Hruškovi
Drahomíru Musálkovi
Jarmile Vaňkové

Rozloučili jsme se se zesnulými:
Božena Vichrová, Danuše Tošenovjanová,
Jaroslav Šela, Stanislav Glomb

Angličtina pro malé školáky II.
2. třída ZŠ
Příprava na výuku cizíhoho jazyka od 3. třídy ZŠ.
Základní slovní zásoba, gramatika.
Diskotance
6 – 10 let
Základy pouličního tance, tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím
tance.
Mažoretky Žížalky
Stávající a noví členové
Mažoretky – sóla
Pro stávají členky
Sportovky
5 – 10 let
Hry a soutěže pro rozvoj obratnosti, rychlosti, vytrvalosti.
Keramika
1. – 5. třída ZŠ
Práce s hlínou. Výrobky si odneseme domů.
Klub rodičů s dětmi – BUDULÍNCI
Dopoledne plné her, říkadel, soutěží, …….
Badminton
8 – 15 let
Základy hry, pravidla
Šikovné ručičky
6 – 10 let
Výtvarný svět očima dětí – různé výtvarné techniky.

6. ročník Poháru Medarda
aneb Vesnice se baví
V sobotu 9. 6. 2012 se u nás v Řepištích konalo hned několik
akcí najednou. Již tradičně se sjeli volejbalisté, kteří hráli “O Pohár
Medarda” už po šesté, letos bylo celkem rekordně 12 smíšených
družstev. Hrálo se ve dvou skupinách, z každé skupiny postupovala 2 nejlepší družstva a ta pak hrála semifinále a nakonec finále.
Počasí nám zpočátku moc nepřálo, ale nakonec se umoudřilo a tak
sportovní nasazení všech volejbalistů bylo skvělé!!!! No a jak to
všechno dopadlo? Po mnoha letech pohár zůstává Řepišťanům.
Výsledky: 1. místo - Kutské kozy
2. místo - Puzzle
3. místo - Jízdarna
4. místo - Stálice
5. místo - Paskov
6. místo - Pačanga

7. místo - Lískovec
8. místo - Nealko
9. místo - Rumíci
10. místo - Kvaci
11. místo - Los zkratos
12. místo - Ležáci

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Každé družstvo obdrželo ceny a občerstvení pro každého
bylo také připraveno. Při vyhlašování zazněly tóny trubky hudebníka z Moravskoslezské Sinfonietty, která se všem návštěvníkům
představila famózním koncertem melodií z filmů, doprovázených
projekcí.
Po skončení koncertu následovala volná zábava s tancem na
volné ploše.
Takto skončil opravdu neobyčejný den u nás v Řepištích. Děkuji
moc naší komisi p. místostarostce J. Bezecné, R. Šrubařovi, D. Musálkovi a jeho Martině za opravdu vydatnou pomoc, ale i dalším
organizátorům, všem, kdo zajišťovali občerstvení p. Dáše a dalším,
kteří celý den obsluhovali - L. Bezecné, B. Bezecné, L. Šustové,
S. a Ž.Břenkovým, M. Sopúchové, J. Čmielovi a dalším.
PaeDr. Marie Bednářová
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ETS
- ELEKTROTELEVIZNÍ
SERVIS
Opravy spotřební elektroniky
Televize - Monitory - Audio - Video
- DVD - Satelity - Set Top Boxy
Opravy mobilních telefonů
Opravy domácích spotřebičů
Žehličky - Vysavače - Mikrovlnky
- Fény - Holící strojky
Montáže satelitní techniky
Internetový prodej
Evžen Peter
737 410 004 T-Mobile
Kostelní 174
722 791 598 O2
739 24 KRMELÍN 773 022 556 Vodafone

VÝROBA
-

bytového textilu
sedacích vaků
vybavení do postýlek
kapsáře za postel
přehozy, deky
závěsy
patchwork
a jiné textilní doplňky
na zakázku
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ets@krmelin.com
www.ets.krmelin.com

Volná Lucie
Slezská 95, Řepiště (v zahradnictví)
Tel.: 773 962 947
www. ler.cz/lucijanas
www.mimibazar.cz/lucijanas
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www.KANCLIR.cz

Investiční a majetkové
poradenství
– Ing. Radim Tisoň

Hrabovská 5/39, Ostrava
–Nová Bělá, 724 00
Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000,
732 650 203.

PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE NA ŽIVÉ PLOTY,
DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ
NÁBYTEK

• Zajištění na důchod, inancování bydlení
a studia vašich dětí.
• Zhodnocení 8-12%, Hypotéka bez navýšení!!!
• Investice jsou uloženy mimo ČR
a nepodléhají zdanění!
• Penzijní, stavební či podobné produkty
Vám peníze nezhodnotí.
• Nechte peníze pracovat za Vás!
Půlhodinová schůzka Vám udělá v penězích
jasno. Pracuji s licencí pod dohledem ČNB.
602 205 787, radim.tison@seznam.cz,
Vinohradská 296, Řepiště

a dekorace.

GARÁŽOVÁ VRATA
od 9.999,- Kč
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva.
Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo
pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná
výplň. Při objednávce montáže sleva 30% na naše
okrasné dřeviny

THUJE NA ŽIVÝ PLOT
od 10 Kč/kus.

NABÍZÍME DŘEVĚNÉ,
HRANATÉ BRIKETY
RUF, BUKOVÉ
za mimosezónní cenu
40,- Kč/ 10 kg
Více informací: BT - MARKET s.r.o.
Selská 468, 739 31 Řepiště,
tel. 605 119 538, 558 671 846
e-mail: tomas.brenek@tiscali.cz

Truhlářství
Dalibor Musálek

Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu
– stínovka.

Výroba nábytku na míru.
Vestavěné skříně, kuchyně,
kancelářský nábytek...

Rozvoz po celé ČR.
ZDARMA DOPRAVA
při celkovém nákupu
nad 7.000 Kč

Tel. 737 880 655

Řepiště 284
Info: www.mustol.cz
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GENERALI
POJIŠŤOVNA
Největší změna v zákonném pojištění AUTOMOBILŮ ZA POSLEDNÍCH 10 LET! Poprvé v historii
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KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA
REFLEXNÍ TERAPIE
Najdete mě v Salónu u paní Marcelky
na Cihelní 105 Řepiště (Gajdula)
NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:

věk, počet nehod atd.!!! Je to u většiny řidičů dal-

• stříhání: dámské, pánské, dětské
• barvení, melírování
• vodová, trvalá ondulace
• účesy: společenské, svatební
• vlasové zábaly, masky

ší SLEVA na JEHO pojištění! I jako jediní máme už

Z kosmetiky:

se zohledňují nejen „vyjeté Bonusy“, ale i to zda má
klient např. děti, jak dlouho má řidičské oprávnění,

např. „BENEFIT EXTRA, GENIO, FAMILY“ Možnost

• úprava, barvení obočí a řas
• trvalá na řasy
• masáž – klasická, liftingová
• hluboké čištění
• peeling
• masky
• líčení
• poradenství

poj. VŠECH druhů NEMOVITOSTÍ - nový produkt

!!! NOVINKA !!!

i v zák. poj. „KOMPLET“ navíc poj. možnost „STŘETU SE ZVĚŘÍ“ - VÝŠE ŠKODY DO 100 000 KČ,
SPOLUÚČAST jen 1000 KČ! Nabízíme rovněž několik typů ŽIVOTNÍCH A ÚRAZOVÝCH POJISTEK -

„VARIO“,včetně různýchdoplňků“ - pergol, bazénů,
altánků apod... Na Vaše zavolání nebo e-mail se těší
R. BEDNÁŘ, GENERALI POJ. A.S.- druhá největší
poj. na světě!
Kontakt:
Tel.: 558 671 121,
mob.: 777 161 671
E-mail:
radomir_bednar@generali.cz
-radomir.b@centrum.cz
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• omlazení pleti
galvanickou žehličkou
• kosmetické ošetření
ultrazvukovou špachtlí

Dále:

• reflexní terapie
– masáž plošek nohou

Na setkání s vámi
se těší vaše kadeřnice
Marcela Foldynová

tel.: 603 531 785
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