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dovolte mi, abych Vás v
tyto krásné podzimní dny
oslovil, jakožto starosta,
který bude mít brzy za sebou
první rok náročné práce pro
obec.
Když jsem se na Vás na
konci března poprvé obracel
prostřednictvím těchto stránek našeho nově vzniklého
Zpravodaje, nebylo to příliš
radostně čtení. Byl jsem Vás
nucen seznámit s pravým
stavem problémů v naší obci
a výčet toho, co nás čeká,
rozhodně nepatřil mezi ty
krátké.
Snad právě proto jsem
velmi rád, že Vás dnes v
krátkosti mohu seznámit s
akcemi, které nás všechny
v brzké době čekají a které
budou pro naši obec stěžejní, nejen co se velikosti týká.
Právě před několika málo

Oznámení VHS Brno a.s.
V průběhu poslední dekády měsíce září (od 20.9.)
zahájí zhotovitel – VHS Brno
a.s., práce na stavbě
„Kanalizace a ČOV Rebešovice―.
V první etapě bude realizován kanalizační přivaděč
ČOV. Z tohoto důvodu bude
omezen přístup po příjezdové
cestě k zahradám ve spodní
části obce (u potoka) a také

k přilehlým polím.
Zhotovitel se bude snažit
vyjít občanům v maximální
možné míře vstříc, ovšem
s omezením je třeba počítat.
Následně budou pokračovat stavební práce v areálu
ČOV. Chceme tímto požádat
občany o omezení parkování
na ulici Na Dědině kvůli
usnadnění přístupu vozidel
stavby na staveniště.

dny bylo již předáno staveniště na tolik potřebnou rekonstrukci čistírny odpadních
vod. Nejedná se přitom jen o
čistírnu samotnou, ale součástí stavby je i vybudování
kanalizace a cesty od přečerpávací tlakové kanalizace
pod Havlíčkovými až po stávající čistírnu odpadních vod.
Hodnota díla je 37 milionů
Kč. Více než polovina této
částky je kryta dotacemi
Ministerstva zemědělství a
Jihomoravského kraje, které
se nám podařilo získat. Celá
stavba by měla být dokončena za 11 měsíců. V obci
bude ovšem tím pádem nutno počítat se zvýšeným počtem lidí i těžké techniky.
Dalším velkým rozdělaným úkolem je elektrifikace
zahrádkářů „Pod strání―.
Jakmile skončí firma EON
s touto akcí, bude konečně
následovat budování cyklostezky. Ještě v letošním roce
by měla být dobudována část
od posledního domu v ulici
V sadě až po řeku Svratku.
V příštím roce nás čeká dokončení cyklostezky, která se
bude budovat od p. Miloše
Bednáře, ulice Na dědině č.
8
až
po
napojení
k poslednímu domu v ulici
V sadě.
Jistě jste zaznamenali
úsilí našich zastupitelů zřídit

Stanislav Němec — starosta
v obci znovu mateřskou školu. Projekt na tuto stavbu byl
právě v tyto dny dokončen a
čeká se na stavební povolení. Mezitím vybere výběrová
komise
zhotovitele.
S budováním začneme buď
ještě v letošním roce nebo
na jaře příštího roku tak, aby
školka mohla 1.září 2012
přivítat první děti.
Také je zpracován projekt na přebudování knihovny na obecní úřad včetně
opravy archivu. Mimo jiné se
zpracovává projekt na dokončení chodníku u autobusové zastávky a dokončení
cesty v ulici Stráně.
Všem, kteří nám v těchto
nelehkých úkolech pomáhají,
děkuji.
Stanislav Němec
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 5. letošním zasedání zastupitelstvo obce mimo jiné:

 schválilo Návrh oprav v domě Chrlická
67, oprava uzemnění hromosvodu,
oprava 2 rozpadajících se komínů nad
střechou, dodání kontejneru na stavební odpad a dodání 7 ks popelnic

 vzalo na vědomí cenové návrhy na
přívod elektrického proudu k čerpadlu
ke kašně (Elcan 12 666 Kč; Nevídal
22 836 Kč), ale podmínila podepsání
smlouvy s celkovým vyčíslením nákladů
na vodotrysk v kašně

 navrhlo vyřešení autobusové zastávky s
SÚS a vyřešení pozemku, kde nynější
čekárna stojí a pověřuje starostu k
jednání s SÚS; pan starosta také předložil nabídky autobusových čekáren od
firmy Urbania v cenové nabídce
81 454 Kč a firmy Forplast v cenové
nabídce cca 65 742 Kč

 pověřilo starostu a místostarostu k
dalšímu jednání s panem A. Sosnarem
ohledně odprodeje či směny pozemků,
na kterých jsou zbudované převážně
účelové místní komunikace v části obce

 schválilo cvičení s dětmi pod vedením
paní Petry Nechvátalové v úterý od
16.30-17.30 hod. a ve čtvrtek od
15.45-17.45 hod., cvičení zumby pro
dospělé pod vedením Radky Kellnerové
a to každý čtvrtek od 19.30-20.30
hod., cvičení movidy pro dospělé pod
vedením Mgr. Lenky Svobodové a to
každé pondělí od 18.30-19.30 hod.

 vzalo na vědomí nabídky na opravu
pomníku a pověřilo starostu zajištěním
podrobné písemné nabídky s postupem
prací
Na svém letošním 6. zasedání mimo
jiné:

 schválilo zajištění úvěru na akci Kanalizace a ČOV ve výši 10 080 000 Kč s
možností 4% úroku, které by platilo
Ministerstvo zemědělství

 schválilo záměr na pronajmutí hasičské zbrojnice za účelem využití této
budovy

bude sloužit pro výběr zhotovitele MŠ
v Rebešovicích a pro konečné rozhodnutí o stavbě MŠ v Rebešovicích

 schválilo dodatek Smlouvy o zajištění

 schválilo návrh zřizovací listiny budoucí

financování systému IDS JMK 50 Kč na
jednoho obyvatele ke dni 1. 1. 2010 na
rok 2011 a pověřilo starosty jejím podpisem

 schválilo výběr firmy Realizace a údržby
zeleně p.Švec pro postřik chodníků
v obci

 schválilo výběr firmy Realizace a údržby
zeleně p.Švec pro sečení trávy včetně
odvozu a likvidace odpadu

 schválilo možnost umístění kontejnerů

mateřské školy

 schválilo výběrovou komisi ve složení
předseda Ing. T. Chalupský, členové S.
Němec, Ing. M. Jochman, která vybere
zhotovitele pro přestavbu knihovny na
kanceláře úřadu obce

 vzalo na vědomí žádost MVDr. M. Neradílka o zřízení veterinární ambulance
pro malá zvířata, s tím, že do příštího
veřejného zasedání bude konzultace se
žadatelem

na tříděný odpad vedle oploceného
pozemku pana Mátla a pověřilo starosty vypracováním smlouvy, ale je třeba
prověřit majitele pozemku

 vzalo na vědomí žádost Jindřišky Vala-

 schválilo návrh zaměstnání pracovníka

 schválilo záměr obce prodat pozemky

na údržbu veřejných prostranství v obci
a údržbu majetku obce formou dohody
o provedení práce (sezóní práce)

p.č. 367/10, 367/11, 367/12 o celkové výměře 78m2

Na svém 7. zasedání zastupitelstvo mimo jiné:

 projednalo Návrh nového dopravního
značení v obci (dne 17.8.2011 se sešli
zastupitelé obce a přezkoumali dopravní značení v celé obci. Z této akce vyšel
návrh nového dopravního značení, se
kterým zúčastnění souhlasili) a pověřilo
starostu k projednání těchto změn s
dopravní policií a po schválení policií
zajistit osazení nových značek a některé staré odstranit

 schválilo komisi pro výběr banky na
úvěr 10.000.000,- Kč pro realizaci ČOV
ve složení předseda Ing. J. Kudlička,
členové Ing. M. Jochman, S. Němec, R.
Burda, J. Sedláček

 vzalo na vědomí zprávu starosty, ve
které seznámil zastupitelstvo
s postupem prací na projektu mateřské
školy, který má být hotov do poloviny
září s položkovým rozpočtem a který

chové o zřízení fotoateliéru, s tím, že
do příštího veřejného zasedání bude
konzultace se žadatelkou

 schválilo zpracování kompletního projektu stavby chodníku u autobusové
zastávky pro stavební ohlášení v ceně
6 500 Kč i s rozpočtem a pověřilo starostu podepsáním smlouvy

 schválilo zpracování kompletního projektu „dostavba vozovky na ulici Stráně― pro stavební ohlášení v ceně 6 500
Kč i s rozpočtem a pověřilo starostu
podepsáním smlouvy

 schválilo opravu komínů na domě
č.p. 67 v ceně 59 495 Kč a pověřilo
starostu podepsáním smlouvy

 vzalo na vědomí nutnost opravy odvodu dešťových vod okolo bývalé hasičky
do kanalizace a s izolováním boční
strany bývalé hasičky a vybudování
chodníku z ulice Horky k bývalé hasičce
v ceně 185 203 Kč

 vzalo na vědomí nabídku zbourání přístavku bývalé Mateřské školy, zazdění
vzniklého otvoru, oprava žlabů a napojení střechy v ceně 207 710 Kč
-RN-
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Rekonstrukce čistírny odpadních vod započala
„Nachystali jsme vám to na zlatém
podnose!― Tak zněla slova odstupujícího
starosty a dnešního zastupitele pana
Jana Němce, kterými se snažil komentovat zcela nepochopitelný akt podpisu
smlouvy o výstavbě čističky odpadních
vod. Podpis totiž učinil pouhé dva dny

svárů – podstatné je to, že se dotace
podařilo získat. O potřebnosti rekonstrukce staré ČOV v obci nepochyboval
nikdo z těch, kteří kandidovali do zastupitelstva. Moderní rozvíjející se obec
prostě musí i dostatečně přispívat
k ochraně životního prostředí a z tohoto

před ustavujícím zasedáním nového
zastupitelstva v situaci, kdy bylo jasné,
že dojde ke změně ve vedení obce, ale
hlavně v situaci, kdy mu bylo
z Ministerstva zemědělství jasně oznámeno doporučeným dopisem, že obec
pro kalendářní rok 2010 dotaci na rekonstrukci ČOV nezíská a že tedy na
stavbu ČOV nemá prostředky.

hlediska je ČOV nezbytností.

Nové zastupitelstvo mohlo tedy od
smlouvy odstoupit, ale to by znamenalo
zmařené výdaje za přípravné práce pro
dodavatele a ten by je pak po obci nárokoval. Nebo mohlo vyvinout veškerou
aktivitu a snažit se využít veškerých kontaktů k tomu, aby sehnalo to, co na
„zlatém podnosu― chybělo – tedy peníze.
Přesněji řečeno dotaci Ministerstva zemědělství a také z Jihomoravského kraje. Celková cena za realizaci celé stavby
totiž převyšuje 35 milionů korun a to je
částka 5x převyšující roční příjmy obce.
Nechci sypat sůl do starých ran ne-

45% těchto uznatelných výdajů pokryje dotace Ministerstva zemědělství.
Dalších 10% pokryje dotace Jihomoravského kraje. 10% nákladů musí dát do
celého projektu přímo naše obec.
Zbylých 35% nákladů (tj. cca 10 milionů korun) pak bude muset naše obec
vyřešit bankovní půjčkou. O úvěru, který
by měl být na 10 let, jednalo zastupitelstvo obce na svém letošním 6. zasedání
4.8.2011, kde záměr úvěru schválilo. Na
dalším zasedání 7.9.2011 pak zvolilo
komisi ve složení předseda Ing. Josef
Kudlička, členové Ing. Miloš Jochman,
Stanislav Němec, Radek Burda, Josef
Sedláček, která má vybrat z nabídek
komerčních bank tu nejvýhodnější. Snaha přitom bude zaměřená zejména na
získání co nejmenšího úroku, protože
kromě dotace zaplatí MZ i úrok z půjčky
do výše 4%. V ideálním případě tedy
bude tato půjčka pro obec bezúročná,
ovšem rozpočet obce bude v příštích 10
letech zatížen částkou 1 milion korun na

Začíná největší a nejdražší stavba v novodobých dějinách

Rebešovic.
Výběr dodavatele,
projekt a další náležiAkce, která nebyla zdaleka tak dobře připravena a které
tosti celé akce připrachybělo především finanční zajištění, se podařilo
vovala pro obec firma
AP Investing. Vítězem
rozhýbat.
výběrového řízení na
dodavatele nové ČOV se stala firma VHS
splátku tohoto úvěru.
Brno a.s. Smlouva o výstavbě byla podePrvní etapa výstavby bude znamenat
psaná 8.11.2010, realizace započala
především omezení přístupu na polní
12.9.2011 předáním staveniště.
cestu směrem k ČOV – bude tu probíhat
Jak je to tedy s financováním celé
stavby? Celá stavba bude naši obec stát
35 758 637 Kč včetně DPH + cca
750 000 Kč za služby pro firmu AP Investing. Částka obsahuje ještě přibližně
1 milion korun tak zvaných neuznatelných výdajů, což je částka za projektovou dokumentaci a další nezbytné formální dokumenty. Z hlediska dotačních
programů je tedy podstatná částka
34 760 000 Kč za stavbu samotnou.

rekonstrukce kanalizačního přivaděče.
Občané, využívající tuto cestu budou za
svoji trpělivost odměněni komunikací
s asfaltovým povrchem.
A kdy bude celá akce hotová? Podle
smlouvy by se tak mělo stát 11 měsíců
od předání staveniště – tedy nejpozději
do konce příštích prázdnin bychom již
mohli novou čističku plně využívat.
-RN-
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Setkání důchodců
V pátek 30. září se na sále zámečku
konalo tradiční setkání důchodců obce
Rebešovice. Ačkoliv se jedná již o akci
letitou, pro současné zastupitelstvo obce
a SPOZ bylo premiérové. Pokud tedy nebylo něco "jako dříve", rád bych se spoluobčanům tímto omluvil a slíbil, že na odstranění nedostatků budeme pracovat.
Příchozí účastníci byli přivítáni staros-

tou obce p. Stanislavem Němcem a členy
výboru SPOZ, od kterých dostali i drobné
dary. Následovalo úvodní slovo p. starosty
se slavnostním přípitkem a poté taneční
vystoupení místních malých i větších slečen, které bylo právem odměněno velkým
potleskem. Po večeři se mikrofonu chopil
p. Sedláček z Malé muziky, který, ač jediný člen "orchestru", myslím vytvořil velice

Cyklostezka — realizace začíná
V prvním čísle Zpravodaje jsme Vás
podrobně informovali o etapách budování
cyklostezky Brno-Vídeň. Zatímco etapa
Rebešovice I (naplánovaná přes potok
směrem k lesíčku) je zatím pouze schválená a její realizace v nedohlednu, na
etapě Rebešovice II (kolem zahrad až
k hranicím katastru) se původně mělo již
letos v červenci pracovat.
Dobrou zprávou nejen pro milovníky
cyklistiky je, že Staveniště bylo předáno
13.9.2011. Nyní na konci září jsou firmou
E-ON dokončeny práci na rozvodech silové elektřiny pro zahrádkáře a do práce se
tak může pustit dodavatel samotné cyklostezky, kterým je firma ViaAlta, vítěz
výběrového řízení (výběrové řízení vypsalo
a vyhodnotilo sdružení obcí „Cyklostezka
Brno – Vídeň― jehož je naše obec součástí).

dobrou atmosféru, která vydržela až dalece do popůlnočních hodin.
Rád bych závěrem poděkoval všem
seniorům, kteří byli účastni a také všem,
kteří se podíleli na organizaci a chodu
celé akce. Věřím, že se příští rok sejdeme
v ještě hojnějším počtu a vytvoříme opět
skvělou atmosféru.
Robert Havlíček
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Práce jsou naplánovány do dvou etap.
V první etapě na podzim se bude budovat
cesta od posledního domu v ulici V Sadě
až po hranici katastrálního území Rebešovic – tedy přímo kolem zahrad. Ve druhé etapě na jaře se pak celá stavba dokončí až k napojení na ulici Na Dědině.
V průběhu realizace bude potřebovat
firma ViaAlta vybudovat dočasnou skládku u transformátoru (Pod Strání). K tomu
dalo zastupitelstvo obce na svém posled-

ním zasedání 7.září souhlas, který podmínilo dodržením ochranného pásma transformátoru a s možností přístupu k němu.
Další podmínkou je pak uvedení celého
pozemku s dočasnou skládkou do původního stavu.
I v tomto případě žádáme občany, aby
byli trpěliví a svým přístupem usnadnili
celou realizaci stavby. Věříme, že s konečnou realizací budou občané více než
spokojeni.

Cyklostezka kolem naší obce je součástí cyklotrasy Brno—Vídeň. Celková
délka trasy bude cca 130 km (polovina
na území ČR — Jižní Morava a polovina na
území Rakouska — oblast Weinviertel).
Cyklostezka je budovaná tak, aby byla
vhodná pro všechny druhy jízdních kol
včetně kol závodních.
-RN-

Kam s ní ?!
Tuto nerudovskou otázku si řada z nás
položí, když hledíme do plného sběrného
koše sekačky na trávu. Problém zprvu
vyřeší malý kompostér v rohu zahrádky, ale
když se k posekané trávě přidá plevel ze
záhonků, větve ostříhaných dřevin a další
bioodpad, který naše zahrádky nutně produkují, problém je tu zpět.
Ne všichni z nás mají rozsáhlejší
„zahradní hospodářství―, komposty, drtiče,
mulčovače a další vymoženosti, zdaleka ne
všichni z nás využívají zahrady k jejich dřívějšímu účelu – tedy především
k pěstování ovoce a zeleniny či chovu
drobného domácího zvířectva. Stále více
z nás používá zahrádku za domem především jako místo odpočinku v uspěchaném
světě a tak v místě dřívějšího kompostu je
dnes bazén a tam, kde stávala králíkárna,
je nyní posezení se zahradním grilem. Nějak to prostě přinesla doba.
Takže co nám zbývá?! Pokud se zachováme občansky správně, nabereme odpad
ze zahrádky do nádob či přívěsných vozíků
a odvezeme ho do nejbližší sběrny SAKO –
tj. do Chrlického sběrného dvora. Tam
ovšem nejsou kapacitně připraveni přijmout veškerý náš bioodpad a tak se musíme každý zařídit podle svého. Někteří jdou
dokonce tak daleko, že vytvářejí v různých
zákoutích černé skládky tohoto odpadu,
kam pod pláštíkem tmy navážejí kolečka
plevele a konejší pak svoje špatné svědomí myšlenkou „že to stejně zetlí, rozpadne
se a nic po tom nezbude―. Ovšem jen do té
doby, než tam nehorázný soused odveze

dva kyblíky stavební suti a než se objeví
na takové skládce i jiné odpady, zdaleka
ne ze skupiny těch relativně bezpečných.
Taková skládka nám vzniká na příklad v blízkosti křižovatky ulic Polní a
Ořechové, ale našly by se bohužel i jiná
drobná místa v katastru naší obce, kde
takový odpad končí a dává tak najevo
ostatním, že sem by se v případě nouze
dalo něco problematického bezstarostně
odložit.
Není tedy divu, že se na naše zastupitele obracejí občané s možností zajistit
odvoz takového odpadu ze zahrádek a je
jedině dobře, že se na žádost zastupitelů
pan starosta Stanislav Němec začal o
možnosti odvozu a likvidace tohoto odpadu zajímat.
Ne každá firma zabývající se odpadem, je ovšem ochotná takový svoz bioodpadu zajišťovat. Jako jedna
z nejvstřícnějších se projevila SITA CZ,
která přednesla následující možnosti:
1 varianta samostatných popelnic na
bioodpad
V případě, že by o to v obci projevilo
zájem alespoň 50 občanů, pak by nás
SITA CZ vybavila popelnicemi na bioodpad o objemu 240 litrů – občané, kteří by
se přihlásili, by ji měli doma a firma by
jednou za 14 dní tyto popelnice vyvážela
– čili systém podobný odvozu komunálního odpadu. Cena takového svozu by byla
850 Kč bez DPH za popelnici na jeden
rok.

Celá věc má jeden háček. Zákon
umožňuje obci vybírat za svoz a likvidaci
komunálního odpadu maximálně 500 Kč
za rok (od příštího roku má být novelou
tato částka zvýšena na 1000 Kč). Vzhledem k tomu, že všichni občané Rebešovic
již mají svůj poplatek na letošní rok zaplacen a vzhledem k tomu, že jeho výše nepokryje ani náklady na svoz a likvidaci
komunálního odpadu, vznikly by obci
další náklady související s odpady a přitom by od občanů nemohla nic za tento
svoz požadovat. Dá se tedy předpokládat,
že zájem by byl značně převyšující finanční možnosti obce. Ponechme nyní stranou
fakt, že řada z nás by ten poplatek ráda
uhradila, aby měla možnost takovéto
služby. Právní cesty k takovým platbám je
třeba ponechat právníkům, neb v těchto
oblastech málokdy vítězí selský rozum.
2 varianta – zakoupení popelnic 770 litrů
V tomto případě by musela obec zakoupit alespoň 10 kontejnerových popelnic o objemu 770 litrů v ceně
5800Kč/kus a nechala je firmou SITA
pravidelně vyvážet, což by pochopitelně
představovalo v každém případě náklady
pro obec.
I tato varianta má jeden háček –
v obci existuje řada míst, kde by se tyto
kontejnery moc hodily, ale protože tam
obec nemá ani metr pozemku, nedají se
tam bez souhlasu majitele umístit. Tady
asi narazíme na naše tužby a přání –
každý by chtěl mít takový kontejner co
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nejblíže, aby se nemusel tahat takovou
dálku, ale zase ne tak blízko, aby mu plný
kontejner při odpolední kávě zpestřoval
rozhled a bystřil čich.
3 varianta spočívá v tom stejném co
varianta druhá, jen popelnice by byly
v nájmu a to v ceně 1400 Kč/kus/rok.
Zastupitelstvo bylo původně informováno i o možnosti postavit do obce jeden
kontejner o objemu 10m3 s pravidelným
odvozem – cena 34 000 Kč ročně.

Rebešovický zpravodaj

V řadě obcí, se to řeší právě přistavením takových kontejnerů, nebo starších
traktorových vleček. Smluvně se pak dohodne obec s dopravcem, který, jakmile
je potřeba, na zavolání takový kontejner
či vlečku zaveze vysypat na příslušnou
skládku (například do Bratčic). Od objednatele (tedy od obce) dostane zaplaceno
za dopravu a obec uhradí na skládce
podle hmotnosti příslušné poplatky.

Lákavé, že? Ale jsme zase u starého
známého problému – kam tu vlečku dát!?
Na první pohled jednoduchý problém
nemá tedy až tak jednoduché řešení. Pan
starosta se tedy tímto obrací na vás na
občany, abyste mu mailem, či jakkoliv
jinak posílali svoje návrhy, nápady, podněty jak celou situaci řešit. Jde tu přeci
především o nás občany a o to jak bude
vypadat naše bezprostřední okolí.
-RN-

Zajímavosti z archiválií obce Rebešovice—pokračování 3
Vážení a milí čtenáři, je mi potěšením pozvat Vás k dalšímu (v pořadí již
třetímu) vydání Rebešovického zpravodaje a současně také ke třetímu pokračování článků o zajímavostech
z historie naší obce. Vrátíme se v něm
k naší kronice. Ta na svých stránkách
zachytila i několik smutných historických událostí, které svým významem
překračují rámec obce. O jedné takové
se dodnes učí v hodinách dějepisu.
První světovou válku byste
v kronice pod tímto názvem nenašli. Je
popisována prostě jako „světová válka―. Její vyhlášení „dal vybubnovati―
tehdejší starosta obce a již z vlastního
záznamu je více než zřejmé, co si o
jejím smyslu mysleli obyčejní lidé.
Dovoluji si slovy kronikáře ocitovat,
že mnoho mužů, otců a synů muselo
narukovati, aby hájilo „svoji vlast―. Starší generaci jistě neunikne významné
uvození „své vlasti―, neboť tehdy české
země už dlouho postrádaly samostatn o s t, n a t ož a b y s e v yč l e n i l y
z monarchie a mohly se stát republikou
(ať už Českou nebo Československou).
Kdysi slavné země Koruny české byly již
několik století „jen― součástí mnohem
většího celku, do jehož názvu se
„Česko― ani nevešlo. RakouskoUhersko byl státní útvar, který budil
u vlastenecky smýšlejícího česky hovořícího obyvatelstva málo co společného
s vlastí.

Těch šťastných, kterým se podařilo
z války vrátit, bylo 17. Na konci války (r.
1918) se přeživší vraceli domů z různých
končin, někteří s velkou slávou až v roce
1920 jako ruští legionáři. Mezi padlými,
nebo těmi, kteří zemřeli na následky válečných utrpení, najdeme důvěrně známá
jména: Bednář, Kvarda, Němec, Koláček...

Jak už víme z předchozího článku,
v obci tehdy žilo mnohem méně obyvatel
než dnes, přičemž bylo uváděno, že
z jejich celkového počtu bylo 80 mužů. A
tak se stalo, že do světové války bylo
nuceno narukovat celkem 24 mužů z
obce, což je téměř třetina všech tehdejších mužských obyvatel. A bojovalo se na
velmi vzdálených bojištích. Ty méně šťastné zavál smutný osud hodně daleko – u
jejich jmen jsou zaznamenány údaje o
datu i místě úmrtí, více či méně konkrétním. Čtyři z nich padli v Rusku (jeden
konkrétně ve Lvově), dva pak v Lipníku a
v Brně, u posledního místo úmrtí chybí.
Další stinnou stránkou 1. světové
války bylo, že se v obci ve válečném období hojně „rekvírovalo― (zabavovalo),
zejména potraviny a obilí, ale i dobytek.
Jak těžký byl tehdy život obyvatel, to si už
dnes asi nedokáže představit ani leckterý
z dnešních pamětníků, kteří tehdy mohli
sotva chodit do školy.

Už tedy víte, komu byl postaven pomník na nynější točně městské hromadné dopravy? Tehdy o něm psal kronikář
jako o vkusném pomníku, který obětem
světové války na památku postavila obec
svým nákladem. Památka se nejspíš vytratila, možná už jsme zapomněli. Dnešní
pozůstatky pomníku svou bývalou důstojnost postrádají, staly se bohužel také jen
smutnou připomínkou smutné události.
Ale na závěr neskončíme smutně.
S koncem války přišla samostatnost –
tzv. první (Československá) republika a
vedení obce se ujal její 1. poválečný starosta. Z nejrůznějších důvodů se jich pak
ještě několik vystřídalo. Rebešovice se
ale v té době (v prosinci r. 1920) dočkaly
zřízení jednotřídní školy v budově zámečku. Děti tak už nemusely chodit do školy
až do Rajhradu, nebo později do Rajhradic. Prvním učitelem v rebešovické škole
byl rodák z nedalekého Otmarova, jehož
jméno se dozvíte, pokud správně vyluštíte
tajenku dnešní křížovky. Tak hodně štěstí!
-OP-
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Třídění odpadů v naší obci
Podle posledních průzkumů až 2/3
občanů České republiky třídí odpady.
V posledních letech zaznamenáváme
posun v této oblasti a můžeme být hrdí
na to, že v naší obci je třídění odpadů
již samozřejmostí.
Bohužel se poslední dobou také
stává samozřejmostí, že na sběrném
místě na parkovišti vedle prodejny se
často shromažďuje odpad mimo přistavené nádoby. Je jasné, že ten se sám
neuklidí. Navíc se většinou jedná o
odpad, který do těch kontejnerů ani

žlutý kontejner
plasty

nepatří – někdo se ho jen alibisticky zbavil.

stále končí ve směsném komunálním
odpadu.

Tím se dostáváme k tématu, co vlastně můžeme u nás v obci třídit a co vlastně patří do oněch kontejnerů.
V následující tabulce přinášíme krátký
přehled.

Vedení obce se na Vás pro změnu
obrací se žádostí o pomoc při udržování
pořádku na sběrném místě. Pokud se
každý z nás bude na sběrném místě chovat odpovědně, jistě nebudou mít maminky při cestě na dětské hřiště obavy, aby
se jejich ratolest nepořezala například od
vysypaných střepů. Všem, kterým není
občasný nepořádek u kontejnerů lhostejný, děkujeme za spolupráci.

Nemalá část občanů by v obci jistě
uvítala i kontejner s oranžovým popisem,
do kterého je možné odkládat nápojové
obaly typu tetra-pack, kterých je v každé
domácnosti jen od mléka a džusů poměrně hodně a které v naší obci bohužel

modrý kontejner
papír

-RN-

zelený kontejner
sklo

ANO

ANO

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Hodit sem můžeme například časopisy,
noviny, sešity, krabice, papírové obaly ,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s
fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku! Nevadí ani papír s
kancelářskými sponkami. Ty se během
zpracování samy oddělí.

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či
zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z
oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit!

Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE

NE

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice. Neodkládáme sem ani
proložky od vajec či použité kapesníky.

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.

Rebešovický zpravodaj
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Křížovka

Zprávy ze sportu
●

●

První prázdninovou akcí, která se
konala v areálu TJ Sokol Rebešovice pod
názvem „Rebešovice CUP 2011―, byl
pohárový turnaj v malé kopané. Akce byla
ovlivněna spojením víkendu a dvou dnů
státního svátku. Soutěže se zúčastnila
čtyři družstva fotbalistů. Vítězem se stal
domácí tým Rebešovic, druhé místo patří
Rajhradicím a třetí týmu RAFK Rajhrad.

Stále větší oblibu si získává „Tradiční
pochod okolo Níhova―, který se konal
v sobotu 30. července 2011. Trasa pochodu byla opět jiná než předchozí ročník
(cca 15 km). Vedla z Ořechova přes zastávku na Svaté Hoře, dále přes Heřmanov, Milešín, Rozseč, Borovník, zpět do
Níhova. Přibližně šedesáti pochodujícím
účastníkům nevadilo ani chladnější poča-

sí. Déšť se nám dopoledne vyhnul, ale
navečer již v Níhově začalo pršet.
K nejmladšímu účastníkovi pochodu
(Lukášek Mátl – 4 roky), který statečně
velkou část šlapal po svých, přibyl i jeho
mladší bráška Štěpán. Díky obětavosti
Níhováků a sponzorovi ZD Níhov bylo pro
příchozí v cíli připraveno prasátko na
roštu. Pěknou památku si odnáší i každý
z účastníků pochodu ve formě trička.
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●
Poslední víkendovou sobotu v srpnu
(27. 8. 2011) se konal přebor Rebešovic
v tenisu – čtyřhry. Turnaje se zúčastnilo
11 dvojic. Hráči byli rozlosováni do dvou
čtyřčlenných a jedné tříčlenné skupiny.
Z každé skupiny postoupili dva nejlepší
do boje o 1.-6. místo a zbytek hrál o 7.11. místo. První místo získala dvojice Jiří
Sekanina a Milan Pospíchal z Rebešovic.
Druzí byli František Strava a Libor Schiller
z Blučiny a třetí Rostislav a Mirek Hamříkovi z Níhova a V. Bíteše.
●
V sobotu 10. září 2011 za krásného
slunečného a teplého počasí se konal již
32. ročník turnaje nohejbalu dvojic. Stále
rostoucí oblibu tohoto turnaje značí 18
přihlášených dvojic. Jednotlivé týmy byly
rozděleny do tří skupin po šesti. První dva
týmy z každé skupiny postupovaly do
finálové skupiny o 1.-6. místo. Týmy umístěné na 3. až 6. místě ve skupině hrály
dále o celkové umístění (7.-18. místo).
Turnaj po dramatickém boji vyhráli Marek
Petrásek a Vladimír Maděránek z Blučiny.
Druzí skončili pánové Valach a Kaščák a
třetí Trávníček a Pazdera. Dále byl vyhlášen i přebor Rebešovic, který vyhrála
mladá dvojice: Lenka Černá a Radek
Černý.

Účastníci tenisového turnaje

●
Další akcí TJ Sokol Rebešovice bude
v sobotu 24. září 2011 tenisový turnaj ve
dvouhrách a 22. října 2011 poslední
brigáda v areálu TJ.
●
V sobotu 3. prosince 2011 se uskuteční mikulášská nadílka na Zámečku.
●
Poslední akcí roku 2011 bude turnaj
ve stolním tenisu, který je naplánován na
17. prosince 2011.
Všichni sportovci, členové TJ, děti a občané obce jsou na tyto akce srdečně zváni.
Romana Němcová
Pochod okolo Níhova je již tradicí

Rebešovický zpravodaj
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Babské hody v Rebešovicích 2011
Tradici těchto hodů obnovila v naší obci skupinka nadšených žen, které se rozhodly tento
krásný zvyk opět přivést k životu.
Letošní termín 2.-3.9.2011 krásně uzavřel
dva měsíce letních prázdnin a vytvořil tak úžasnou společenskou tečku na sklonku posledních
slunečných dnů před nadcházejícím začátkem
školního roku.
Díky maximální vstřícnosti a pochopení našich drahých manželů, kteří nás podporují každoročně nejen finančně, ale i psychicky a fyzicky,
čímž máme na mysli hlavně zajištění „symbolu
hodů - máji―, následně její očištění a postavení
v prostranství parčíku místního zámečku. I její
letošní stavění dopadlo skvěle a hodové veselí
mohlo začít.
V pátek odpoledne 2.9.2011 jsme se ustrojily
do krojů a vyrazily za doprovodu „naší harmonikářky― na tradiční „zvací obchůzku― našich spoluobčanů na sobotní zábavu.
Sobotní odpoledne se neslo ve znamení průvodu stárek s krojovanými dětmi za doprovodu
dechové kapely Bobrůvanka. Po shromáždění se
všech krojovaných účastníků u místního zámečku
naše první cesta mířila k panu starostovi, kde
jsme ho požádaly o tzv. právo hodů.
Jako poděkování panu starostovi za udělení
tohoto práva mu všechny stárky věnují pár tanečních „otoček― v kole. Následuje průvod celou obcí
se zastávkami u domů jednotlivých stárek, kde je
vždy přichystáno občerstvení pro účastníky průvodu i pro širokou veřejnost, která vždy průvod doprovází.
Večer se na sále místního zámečku konala
taneční zábava pod taktovkou stárek za doprovodu kapely Impuls. Hodové hosty na sále jsme
uvítaly „nástupem― stárek, který je nedílnou součástí začátku zábavy. O půlnoci jsme hodové
hosty pobavily opět tanečním vystoupením, ale již
poněkud v modernějším pojetí.
Doufáme, že se tato tradice udrží a na příští
taneční zábavu nás přijďte podpořit i Vy, kterým
to třeba z nějakého důvodu letos nevyšlo.
Děkujeme za podporu naší obci, našim protějškům i rodinám, zkrátka všem, kteří nás jakkoli
v hodové činnosti podpořili.
Vaše stárky
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Kadeřnický salón
Sylvy Kvardové
Zámecká 48, Rebešovice
Telefon 777 293 502
 úprava účesů všech věkových kategorií

Slevový kupón

 střihy, melíry, barvení, trvalé
 svatební účesy, společenské účesy
 vše v profesionálním provedení

10%

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ

Prodej novostavby RD 4kk v Rajhradě.
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2, terasa 35 m2, kryté parkovací stání, vč. standardů, komínu, připojení na IS. Perfektní dostupnost do Brna, nová lokalita, výhoda IDS JMK i vlakového spojení.

Cena: 3.990.000,- Kč
Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525

ZDE JE PROSTOR PRO VAŠI INZERCI
Jste živnostníci? Poskytujete jiné zajímavé služby pro občany?
Kontaktujte redakci a informujte se na možnosti reklamní inzerce
v Rebešovickém zpravodaji.
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