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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Jsem rád, že tak jako loni,
mohu i letos v prvním čísle
našeho Zpravodaje pozdravit
vás občany a přátele Rebešovic a seznámit vás
s novými informacemi z dění
v obci.
Po dlouhé řadě nezbytných
administrativních úkonů se
naplno začala stavět nová
čistička odpadních vod. Je to
stavba velkého rozsahu jak
po stránce stavební, tak po
stránce finanční. V historii
naší obce se ještě stavba
takového
rozsahu
s takovýmto rozpočtem nerealizovala a ani v budoucích
letech se nedá předpokládat,
že by ji nějaký jiný projekt o
toto pomyslné prvenství připravil. Více se dočtete uvnitř
Zpravodaje, jen pro pořádek
dodávám, že 45 % nákladů
uhradíme z dotací Ministerstva zemědělství, 10 %

Obecní poplatky v roce 2012
Obecní úřad oznamuje
občanům, že od 1. 4. do
30. 6. 2012 je možno uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za
psa.
Výše poplatku za psa činí
120 Kč za rok za prvního
psa, za každého dalšího pak
180 Kč na rok. Poplatek za
svoz komunálního odpadu
platí nejen občané přihlášení
v obci k trvalému pobytu, ale

i občané využívající svoje
nemovitosti k rekreaci. Poplatek činí 500 Kč na osobu
a rok.
Poplatky je nutno uhradit
do 30. 6. 2012. Můžete tak
učinit buď osobně v úředních
hodinách v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na
účet 12124641/0100
(variabilní symbol 1340XXX
kde XXX je číslo popisné, do
textu uveďte jméno).
-RN-

z dotací JMK a zbytek - 45 %
musí obec zaplatit sama.
Čistička by měla být dokončena nejpozději do konce
srpna 2012.
Další důležitý projekt, který
se podařilo za přispění většiny zastupitelů dotáhnout
k realizaci, je výstavba mateřské školy. Jsou již dokončeny základy, základová
deska, výstupy kanalizace,
vody a plynu. V tyto dny se
začne školka doslova
„montovat“ – více v článku
pana Ing. Chalupského.
Nejpozději do konce dubna proběhne kolaudace cyklostezky Brno-Vídeň, která se
již dokončuje v úseku od
domu číslo 8 Na Dědině až
po řeku Svratku. Po závěrečných terénních úpravách již
začíná vypadat cyklostezka
dobře a doufejme, že bude
hlavně plnit účel, pro který
byla stavěna. Věřím, že i
okolí cyklostezky se bude
udržovat tak, aby se nám
všem tady líbilo.
Mimo tyto velké akce nás
čeká mnoho dalších menších
staveb a problémů k řešení,
ale vše nás bude stát nemalé úsilí a peníze. Patří mezi
ně přestavba obecního úřadu, vyřešení vlastnických
práv komunikací a výstavba
veřejného osvětlení v nové
zástavbě, chodník k zastávce
IDS z ulice Chrlická, dostav-

Stanislav Němec — starosta
obce
ba cesty na ulici Stráně, asfaltová cesta v ulici V Sadě,
dokončení kašny na autobusové točně, a tak bychom
mohli pokračovat.
Byla provedena oprava
komínů a křidlic na budově
staré školy, aby tam nezatékalo. Podnikli jsme nezbytné
kroky v úpravě veřejné zeleně v celé obci. V této souvislosti bych chtěl poděkovat
myslivcům
za
úklid
v katastru obce a členům
Sokola za provedení sběru
železného šrotu, protože i
tyto aktivity významně přispívají ke kvalitě života v naší
obci.
Zpravodaj tentokrát vychází těsně po Velikonocích –
doufám tedy, že jste všichni
tyto svátky prožili podle vašich představ a že se k nám
dostaví krásné jarní slunečné počasí.
Stanislav Němec
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 9. loňském zasedání konaném
14. 12. 2011 rezignoval z osobních důvodů člen zastupitelstva a předseda
finanční komise Radek Burda, který kandidoval za sdružení Živá obec. Jeho místo zaujal v zastupitelstvu první náhradník
Ing. Josef Suchomela, který v úvodu
jednání složil slib zastupitele a ujal se
rovněž předsednictví finančního výboru.
Zastupitelstvo pak v novém složení projednalo mimo jiné následující body:

 Schválilo Radka Hyttycha jako nového
člena výboru pro řízení a rozvoj projektů a ekologii (nahradil dosavadního
člena J.Suchomelu).

 Schválilo návrh Ing. Chalupského
týkající se parkovacích míst na ulici
Horky 99 a 100 s poplatkem při označení parkovacího místa pro jednotlivce
a za parkování v garážích 1.000 Kč.

 Schválilo návrh rozpočtových opatření
a udělilo starostovi pravomoc až do
konce volebního období rozhodovat o
případných dalších rozpočtových opatřeních za současné povinnosti informovat zastupitelstvo.

 Schválilo rozpočtové provizorium na
rok 2012.

 Na návrh výběrové komise zrušilo

 Schválilo plán inventur a jmenovalo

 Na návrh výběrové komise schválilo

inventarizační komisi ve složení Ing.
Jochman—předseda, členové
S. Němec, Ing. Suchomela,
Ing. Chalupský, J. Sedláček a
K. Hrdličková.

jako dodavatele stavebních prací na
Zámečku firmu Miloš Moškvan a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo
s tímto dodavatelem.

 Schválilo vyhlášku týkající se poplatků
za svoz komunálního odpadu v roce
2012 (viz str. 1).

vodovodu a kanalizace s firmou VAS
a.s. — výše nájemného pro kalendářní
rok 2012 činí 150.000 Kč bez DPH.

 Schválilo vyhlášku týkající se poplat-

 Pověřilo místostarostu posouzením

ků za psy v roce 2012 (viz str. 1).

 Schválilo finanční příspěvky pečovatelské službě ve výši 10.000 Kč, Sokolu
ve výši poloviny nákladů na energie,
nejvýše však 50.000 Kč, ČSV Rajhrad
ve výši 3.000 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém prvním
zasedání v letošním roce konaném
30. 1. 2012 projednalo mimo jiné tyto
body:

 Pověřilo starostu jednáním o prodloužení alespoň jednoho nočního spoje z
Chrlic do Rebešovic.

 Schválilo nabídku p. Havlíčka na ořez
stromů a keřů na různých místech
obce.

 Schválilo opravu komínů a křidlic na
objektu bývalé školy v ceně 9.310 Kč.

výběrové řízení na stavbu mateřské
školy z důvodu, že byly podány pouze
nevhodné nabídky.

 Opravu pomníků na točně autobusu v

 Na návrh výběrové komise zastupitel-

rou předložil předseda inventarizační
komise Ing. Jochman.

stvo rozhodlo dále jednat o výstavbě
mateřské školy pouze s uchazečem,
který do výběrového řízení podal ekoTitulek popisující
obránomicky nejvýhodnější
variantu.

zek nebo grafiku
 Na návrh výběrové komise zrušilo

výběrové řízení na „přestavbu a sanaci
části Zámečku“ - ani jeden z uchazečů
nesplnil podmínky výběrového řízení.

 Schválilo novou výzvu na přestavbu
knihovny na kanceláře a další stavební úpravy objektu Zámečku.

 Schválilo dodatek o nájmu a provozu

ceně 5.000 Kč.

 Zprávu o výsledku inventarizace, kte-

 Schválilo rozhodnutí

Ministerstva
zemědělství o poskytnutí dotace na
tento rok a pověřilo starostu podepsat
rozhodnutí.

nabídek na svoz bioodpadu.
Na svém letošním 2. zasedání, které se
konalo 28. 3. 2012 zastupitelstvo mimo
jiné projednalo následující body:

 Schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření v roce 2011 — bez
výhrad.

 Návrh rozpočtu na kalendářní rok
2012 (viz dále ve Zpravodaji).

 Vyřadilo z evidence nefunkční a nevyužívaný obecní majetek v celkové hodnotě 27.747 Kč.

 Pověřilo vykonáváním dozoru investora při výstavbě nové školky pana Ing.
Chalupského.

 Pověřilo vykonáváním technického
dozoru investora při stavebních úpravách na Zámečku pana Josefa Sedláčka.

 Schválilo za obec do konkurzní komise na ředitele MŠ jako členy pana
starostu a místostarostu a do funkce
tajemníka komise paní Petru Nechvátalovou.

 Schválilo dotaci od Jihomoravského
Kraje na přestavbu knihovny na obecní úřad ve výši 300.000 Kč.

 Na návrh výběrové komise schválilo

 Souhlasilo s ukončením nájemního

jako dodavatele stavby mateřské školy firmu Stav consult s.r.o. a pověřilo
starostu podpisem smlouvy s tímto
dodavatelem.

vztahu se současným nájemcem Zámecké restaurace formou, která bude
v souladu s uzavřenou smlouvou a
zákony.
-RN-
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Stavba nové školky v Rebešovicích
Kolem výstavby a znovuzřízení mateřské školy v naší obci se toho v minulosti
napovídalo mnoho. Většinou v dobrém,
ale někdy i v ne příliš lichotivém tónu.
Nakonec dobře míněný záměr zvítězil a
byl hojně podpořen širokou veřejností.
Na tomto základě mohlo vedení obce
učinit první kroky v oblasti přípravy stavby. Jedním z prvních kroků bylo zajištění
projektové dokumentace pro stavební
povolení, zajištění vyjádření příslušných
orgánů a organizací státní správy a souběžně s tím zajištění výběrového řízení
na dodavatele stavby. Jak už je to
v současné době obvyklé, administrativní úkony před zahájením stavebních
prací jsou mnohem složitější a zdlouhavější než vlastní realizace stavby. Nakonec se podařilo úsilím všech zúčastněných administrativní překážky zdárně
překonat, byla vydána všechna potřebná
povolení a dlouho očekávaná stavba
mohla začít
Stavební práce byly zahájeny dne
14. 3. 2012 se zpožděním 22 dnů oproti
původně plánovanému termínu
20. 2. 2012, a to vše v důsledku již zmíněných administrativních překážek
v předvýrobní přípravě. Vzhledem
k tomu, že termín dokončení všech stavebních prací je stanoven na měsíc červen 2012 a nemůže být posunut
z důvodů zahájení provozu školky, byl
dodavatel stavby nucen práce urychlit,
s čímž se úspěšně potýká a postupně
časový propad z doby zahájení stavby na
jednotlivých etapách prací dohání.
V současné době je provedena skrývka ornice a zemní práce dle projektové
dokumentace. Byla provedena přejímka
základové spáry a vloženého uzemnění.
Jsou provedeny základové konstrukce
po obvodu stavby i základové patky uvnitř dispozice stavby. Dále vnitřní ležatá
kanalizace včetně úspěšné tlakové
zkoušky těsnosti a chráničky přes základové konstrukce pro budoucí napojení

objektu na inženýrské sítě, je proveden
zásyp základového prostoru se zhutněním po jednotlivých vrstvách. Byla provedena přejímka stavebního podkladu a
armatury před betonáží základové desky. Byla povolena a také provedena betonáž základové desky. Na této části díla
nastává čas technologické přestávky,
potřebné k vyzrání betonové směsi. Tato
přestávka však bude, z časových důvodů, vyplněna pracemi mimo půdorys
budoucí stavby. Budou prováděny zemní
práce a přípojky inženýrských sítí.
Tyto řádky píši před redakční uzávěrkou
posledního čísla vydání Zpravodaje. Nyní, v době, kdy je čtete, již stavební práce pokročily do stadia budování hlavních
nosných konstrukcí dřevostavby
s výhledem na vnitřní dělící konstrukce,
vnitřní instalace a truhlářské dodávky a
práce.
Další předpokládaný postup stavebních
prací a dodávek:
duben 2012:






dokončení hrubé stavby
tesařské konstrukce
klempířské konstrukce

truhlářské konstrukce
květen 2012:

 vnitřní hrubé instalační rozvody
 elektrorozvody

 úpravy povrchů vnitřní
červen 2012:







úpravy povrchů vnější
podlahy a obklady
zařizovací předměty
komunikace a chodníky

dokončovací práce
Pokud jste dočetli moji zprávu až do
tohoto místa, jistě se ptáte na otázku,
kdo nám vlastně stavbu školky realizuje.
Na základě řádného výběrového řízení,
probíhajícího ve třech kolech, byla nakonec vybrána, jako nejvhodnější dodavatel, firma Stav consult, s.r.o. z Kroměříže.
Vítězná cena díla, která byla podkladem
pro uzavření smlouvy o dílo, činila
4.529.508 Kč vč. DPH. Tyto náklady jsou
hrazeny z finančních prostředků obce,
které jsou k dispozici k proinvestování.
Náklady na tuto stavbu nejsou zatíženy
žádnou půjčkou či úvěrem.
Závěrem nezbývá než vyslovit přání,
aby se dětem nově vystavěná budova
líbila, aby si z ní do školních lavic odnesly jen ty nejhezčí vzpomínky a aby rodičům nově zbudované zařízení ulehčilo
řešení otázky, jak zajistit umístění dítěte
do školky v naší obci, bez složitého a
zdlouhavého dojíždění do Brna nebo
jiných okolních obcí.
Tomáš Chalupský
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Finanční výbor informuje
Občanům, kteří nečtou všechna čísla
našeho obecního Zpravodaje, připomeňme, že každé zastupitelstvo musí ze zákona mít finanční a kontrolní výbor.
Ten finanční má v zákoně za úkol bdít
nad finančním hospodařením obce. Je to
takové malinké ministerstvo financí.
Ten kontrolní má ze zákona dbát na to,
jestli zastupitelstvo dělá pro obec právě
to potřebné. V přirovnání je to něco jako
parlament a Nejvyšší kontrolní úřad dohromady.
Finanční výbor publikuje ve Zpravodaji
relativně pravidelně a také dnes Vám tu
z naší práce skládáme účty. Finanční
výbor má (stejně jako ministerstvo financí) své specifikum, že navrhuje využití
rozpočtu z plánovaných obvyklých příjmů,
a pak už jen vidí, jak zastupitelstvo rozhodlo o realitě.
Je to tak správně, ale finančnímu výboru pochopitelně přísluší vyhodnotit, jestli
zastupitelstvo změnilo navržené využití
rozpočtu moudře, a informovat o tom
občany.

sledními volbami a po nich (třeba na sečení trávy), byly ty loňské a letošní zhruba
o 10-20 % levnější!
Vás, naše čtenáře, určitě napadne, že
když nám roste cena vstupů, daně a připočteme inflaci, měla by být u stejného
množství stejných služeb částka vyšší.
Není nic horšího pro člověka pověřeného
finančním hospodařením, než když se mu
zhroutí kupecké počty. Kolik naplánovat
do rozpočtu peněz, když aritmetika
přestala platit?
Nebudeme Vás napínat, po řadě bezesných nocí a mnoha konzultacích
s odborníky, nám byla předložena relativně stará teorie podvojného účetnictví,
tvrdící, že když se na jednom účtu z čista
jasna objeví nečekané peníze navíc, zcela
jistě předtím na jiném účtu zmizely. Na
jižní Moravě se prý tomu říká „Punkevní
efekt“, po známé ponorné říčce Punkva, a
těch naměřených 10-20 % je prý v české
státní ekonomice obvyklá hodnota. Objev
„Punkevní konstanty“ náš obecní rozpočet výrazně ovlivnil. Jednoduše jsme u

Když jsme vytáhli řadu faktur na
stejné služby, objednané obcí před
posledními volbami a po nich, byly ty
letošní zhruba o 10-20 % levnější!
Právě to vyhodnocení hospodaření
zastupitelstva a zpětná vazba s občany
v minulých obdobích nefungovala, a to se
Rebešovicím krutě vymstilo. Přitom je to
jednoduché. Rozpočet se v drtivé části
skládá z položek periodicky obvyklých, jen
několik málo je v každém roce jedinečných.
U těch obvyklých rozpočtových výdajů
se obvykle dělá odhad nákladů do návrhu
rozpočtu metodou „bude jak bylo“ +
inflace. Řekli bychom na první pohled, že
tady nás nic nepřekvapí. A spletli jsme se.
Když jsme totiž vytáhli řadu faktur na
stejné služby, objednané obcí před po-

všech periodicky objednávaných prací, na
která se konají výběrová řízení, SNÍŽILI
odhadované náklady o těch 10-20 %.
A uvidíme, co to udělá.
Unikátní rozpočtové náklady pro rok
2012 odráží také zejména minulost. Tři
ze čtyř volebních stran, tvořících dnešní
zastupitelstvo, se v předvolební kampani
shodly na největším problému Rebešovic,
a to, že v minulých volebních obdobích
vznikl nečinností nebo špatnými rozhodnutími zastupitelstva hrozivý vnitřní dluh
na údržbě obecního majetku. Ten se teprve ve druhém roce volebního období nového zastupitelstva začíná významněji
splácet.

Náklady na nápravu jen zanedbané
údržby jsou dnes zhruba desetinásobné
a pro nové zastupitelstvo představují
těžké dědictví. Taková částka leží daleko nad běžnými finančními možnostmi
obce, a tak si obec k úhradě dluhu bere
značný úvěr a musela získat dotace.
V České republice je už celá řada výstražných příkladů, kdy obec v takové
situaci přišla o veškerý majetek. Stačí
k tomu paradoxně to, že nedodržíte
nějakou administrativní maličkost, například při podezření z korupce či nedodržení technického zadání dle projektu
hrazeného z dotace, a dotaci musíte
vrátit. Nebo obec přislíbenou dotaci
vůbec nedostane a musí uhradit smluvní pokuty dodavatelům zahájených prací. Rebešovice v této souvislosti nestojí
na nijak pevné půdě. Konkrétní finanční
částky jak těch obvyklých, tak unikátních výdajů letošního rozpočtu byly
v březnu vyvěšeny na obecních nástěnkách i WWW. Jsou Vám také kdykoliv
k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadu. Do Zpravodaje je pro omezený
prostor neuvádíme. Na tomto místě
Vám popíšeme jen ty nejzajímavější
sumární údaje rozpočtu.
Rozpočtový rámec roku 2012.
Pro Vaši představu o proporcích rozpočtu na rok 2012 je potřeba uvést, že
v minulých letech se obvyklé rozpočtové
roční příjmy Rebešovic pohybovaly mezi
6-7 mil. Kč. Z toho na provoz obce je
potřebných kolem 5 mil. Kč, na investice a údržbu majetku obce tedy zbývá
ročně jen kolem 1-2 mil. Kč.
Na rok 2012 předpokládáme příjmy
téměř 22 milionů Kč a výdaje 45 mil.
Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
23 milionů Kč budeme krýt 13 miliony z
účtu obce (téměř úplně za prodej vojenských bytovek) a 10 miliony úvěru.
Z porovnání vidíme, že objem peněz,
které byly pro obec zajištěny, je zhruba
desetinásobný.
Nejprve připomeňme, jak se stal ten
zázrak, že máme tolik peněz k dispozici.
Rozdíl proti minulosti je ve spojení sil
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zastupitelstva obce, občanů Rebešovic a
také řady přátel mimo obec. Je potřeba
zmínit také ty, kteří pomáhali ve vlastním
zájmu, protože mají roli dodavatelů a bez
zajištění dotací by zakázku nedostali.
Celý rok 2011 tato neformální parta
intenzívně sháněla peníze, zastupitelstvo
provádělo potřebná poptávková řízení a
dlouho hledalo s dodavateli vhodná politická, technická i ekonomická řešení.
Je potřeba napsat po pravdě, že sami
jsme byli překvapeni, jaká diplomatická a
intelektuální síla se tu, v malinkých Rebešovicích, zformovala a uplatnila.
Finanční výbor obce veřejně děkuje všem
těmto lidem. I když z toho zrovna pro něj
plyne řádově vyšší odpovědnost za to, aby
se jejich úsilí nepromarnilo.
Zdá se, že máme peníze na likvidaci těch
nejhorších dluhů. Napišme si tedy něco o
riziku největších investic a jejich návratnosti.
Čistička odpadních vod.
Problém za 31,4 milionu Kč. Ministerstvo zemědělství kryje 45 % nákladů,
dotace Jihomoravského kraje 10 % nákladů a dalších 45 % kryje obec z vlastních
zdrojů či úvěru. Tento projekt musí být
precizně a včas dokončen nejen proto, že
obec biologicky likviduje svými splašky
vodní toky pod námi, ale také proto, že
jakákoliv chybička ve formálním, procesním i věcném provedení může vést
k neproplacení a dokonce vrácení dotace.
I když máme zaplacenu dohledovou organizaci, víme, že takový dohled měly i státem stavěné dálnice nebo mosty a nejsou
k ničemu. Stavební komise tady má velikou odpovědnost, aby tvrdě vyžadovala
plnění stavebního dohledu a řešila ihned
všechny nedostatky. Riziko, že nečinnost
a neplnění povinností zainteresovaných
povede k finančnímu kolapsu, je poměrně vysoké. Ale jinou cestu neznáme.
Cyklostezka, komunikace
Už při předání obecního majetku novému zastupitelstvu se přišlo na četné rozdíly v územní evidenci obecních pozemků.
Ten problém se prohloubil s digitalizací
katastru nemovitostí, protože nové zaměření je zhruba 10x přesnější, než byly
kresleny historické mapy.
Každá parcela má svůj příběh a dát

nyní do pořádku všechny historicky i nyní
vzniklé hraniční konflikty bude běh na
dlouhou trať. Ukázalo se mimo jiné, že
obci nepatří ani část pozemků na trase
cyklostezky a ta už se letos dokončuje.
Zvláště v nové výstavbě nepatří obci komunikace k již zkolaudovaným domům,
ale jejich vlastnictví je rozptýleno mezi
řadu soukromých osob. V tom jsou Rebešovice široko daleko nechvalně jedinečné. Právně nejschůdnější cestou je pozemky pod obecními komunikacemi od
nynějších vlastníků prostě vykoupit nebo
vyměnit za jiné. Náš právní řád respektuje soukromé vlastnictví, a tak jsou ceny
za tyto zpětné výkupy možné jen dohodou
smluvních stran. Vlastníci tak mohou
dlouho blokovat i stavby dálnic či velkých
komerčních objektů.
V Rebešovicích už byla vedena předběžná jednání s největšími vlastníky pozemků pod komunikacemi a zatím se
zdá, že občané-vlastníci jsou rozumní a
blokády neplánují. Peníze však obec na
tuto věc potřebovat bude. Prodlužovat
stav, kdy řada důležitých komunikací
k obyvatelům není obcí udržována, osvětlena a neplatí tam ani řada usnesení
zastupitelstva obce, nevede nikam jinam,
než k dalšímu zvyšování ztrát obce.
Mateřská škola
Některé z volebních stran, které tvoří
dnešní zastupitelstvo, slíbily ve volební
kampani obci novou školku. Současný
starosta Stanislav Němec má osobní
zásluhu na tom, že z virtuálního dlouhodobého cíle je už stavěna nová mateřská
škola, zhruba 200 metrů nad tou starou.
Pro tyto cíle totiž nejen lze sehnat dotaci
na výstavbu, ale i na mzdy, a to se mu
povedlo. Návrh rozpočtu na rok 2012
počítá na školku s dříve nepředstavitelnou částkou 5.654.000 Kč.
Finanční rizika této investice jsou poměrně nízká. Projekt počítá
s dřevostavbou, která má variabilní využití. Předběžná poptávka po umístění dětí
z Rebešovic plánovanou kapacitu naplňuje už z cca 80 % a vysoká je poptávka i
z okolních obcí. Školky v okolních obcích
jsou naplněny, i když jsou soukromé a
vyžadují poměrně značné poplatky ve
srovnání se státními.

Při poklesu populační vlny bude možné
prostor rozdělit a po částech pronajmout
k podnikání. Zájem projevili třeba lékař,
zvěrolékař, fotografka. Velmi potřebné
využití by pro obec také přinesla klubovna
pro mládež nebo naopak pro seniory.
Mateřská škola má ovšem ještě jeden
nepeněžní, ale významný přínos. Vztah
k domovu, osobní identita každého z nás,
se tvoří do 3 let věku. Teprve tehdy, když
se batolata odchovají u nás v Rebešovicích a my to tu zatím zvelebíme tak, aby
se měly kde procházet a učit kráse, vyrostou z nich „Rebešáci“ – patrioti, hrdí na
svou vesničku. Nebudou s úžasem zírat
na po staletí pěstované lidové tradice a
když se potkají, budou se zdravit, na rozdíl od mnoha svých rodičů.
Závěr k rozpočtu
Harmonogramy prací a smlouvy
s dodavateli s uvedenými riziky počítají,
takže můžeme za finanční výbor zaručit,
že rozvržení rozpočtu a jeho čerpání je
provedeno odpovědně a pokud nenastane něco zásadně mimořádného, měla by
obec úhradu kumulovaných vnitřních
dluhů a škod z minulosti finančně pokrýt
za cenu úměrného zadlužení do budoucna.
To nepříjemné slovo „ZADLUŽENÍ“ tu
uvádíme schválně, protože je to zadlužení
zbytečné. Nemuseli bychom dnes být
v této situaci, pokud by se občané Rebešovic zajímali i v minulosti o hospodaření
a vůbec veřejný život obce alespoň tak,
jako je tomu dnes.
Člověk
veřejně aktivní má
v Rebešovicích svůj název – Rebešák.
Rebešáci se už znají, podporují lidové
tradice, umí se společně bavit, žít spolu,
sportovat. Za finanční výbor Rebešovic
proto zveme mezi nás i ty, kteří zatím nic
pro Rebešovice udělat nestihli. Můžete se
zapojit třeba i tím, že budete pozorně
studovat rozpočet a jeho plnění, zajímat
se o stav obecního majetku a práci zastupitelstva. Můžete-li sehnat obci významné
kontakty nebo peníze, udělejte to. Můžete
-li zvednout pohozenou PET láhev na
obecních pozemcích, odneste ji do odpadu — i malá pomoc je pomoc.
Roman ŠTRUNC

Rebešovický zpravodaj
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Rozpočet obce Rebešovice na rok 2012
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY :
položka

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
v tis. Kč

1019

Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj

3,00

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.

1050,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

8,00

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn.

105,00

2212

Silnice

1458

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

110,00

2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací

575,40

1121

Daň z příjmů práv. osob

1150,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

123,00

1122

Daň z příjmu práv.osob za obce

63,50

2310

Pitná voda

11,00

1211

DPH

2700,00

2321

Odvádění a čisť. odpad. vod a nakládání s kaly

31380

1337

Poplatek za likvidaci komunál. odpadu

429,00

3111

Předškolní zařízení (mateřská školka)

5654,50

1341

Poplatek ze psů

17,70

3113

Základní školy

275,00

1344

Poplatek ze vstupného

1,00

3314

Činnosti knihovnické

75,00

1361

Správní poplatky

20,00

3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audioviz.archv. 5,00

1511

Daň z nemovitostí

380,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

6,00

4112

Ni ř.transf.ze st.rozp. v rámci souhr.dot.

215,10

3326

Pořízení,zachov.a obn. hodnot míst.kultu,nár. a hist.

35,00

4216

Ost.invest.př.transfery ze státního rozpočtu

11282,00

3341

Rozhlas a televize

18,20

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

2880,00

3349

Záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků

7,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

300,00

3399

Záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků

130,00

paragraf Daňové příjmy c e l k e m tis. Kč

20703,30

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

105,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

10,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

10,00

2119

Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu a energ.

32,00

3612

Bytové hospodářství

66,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

10,00

3613

Nebytové hospodářství

105,00

2310

Pitná voda

93,60

3631

Veřejné osvětlení

390,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

86,40

3632

Pohřebnictví

20,00

3314

Činnosti knihovnické

1,50

3633

Výstavba a údržba místních inženýr.sítí

30,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1,00

3721

Sběr a odvoz nebezpeč. odpadů

50,00

3399

Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků

65,00

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

620,00

3612

Bytové hospodářství

104,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

22,00

3613

Nebytové hospodářství

380,00

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

150,00

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

89,50

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

320,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj

49,00

4341

Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř.

10,00

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

70,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10,00

6171

Činnost místní správy

30,00

5512

Požární ochrana - dobrovol. část

125,00

6310

Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. operací

80,00

6112

Zastupitelstva obcí

940,00

6402

Finanční vypořádání minulých let

53,60

6171

Činnost místní správy

2570,00

Nedaňové p ř í j m y celkem tis. Kč

1155,60

6310

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operaci

10,00

21858,90

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

27,50

6399

Ostatní finanční operace

-251,50

6402

Finanční vypořádání minulých let

1,10

6409

Ostatní činnosti j. n.

5,00
45099,2
0

Rozpočtové příjmy celkem :
III. FINANČNÍ BILANCE
ROZPOČET :

FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY :

21858,90

VÝDAJE:

45099,20

Financování:

-23240,30

úvěr KB

10000,00

vlastní zdroje:

-13240,30

Rozpočtové výdaje celkem :

Stránka 7

Zajímavosti z archiválií Rebešovic — 4. část
udržet se uvnitř kočárku? Možná
se v budoucích časech dočkáme
pozitivnějších zpráv v naší kronice, které budou informovat o
vybudování chodníků, po kterých
se opravdu dá bezpečně chodit,
s kočárky i bez...
Obraťme list; další stránky naší
kroniky se kromě jiného věnují
škole. Z dřívějšího (konkrétně
třetího) pokračování mých poRajhradsý klášter podle Santiniho projektu
střehů z kroniky si možná vzpomenete, že obecní školu vedl od jejího
Vážení a milí čtenáři, jsem tu opět a se
zřízení na konci roku 1920 pan Kyrš. Již
mnou čtvrté pokračování série článků
v roce 1921 vznikla jeho působením
věnovaných kronice obce Rebešovice.
v Rebešovicích také obecní knihovna
Než se spolu začteme do jejích dalších
čítající celkem 107 svazků. Pokud pak
kapitol, prozradím luštitelům mých křížozalistujete v minulém Zpravodaji, můžete
vek obě části tajenky z předešlého Zpraporovnat počet knih, kterými disponovala
vodaje, ve které se skrývalo mj. jméno
obecní knihovna v době svého založení,
zakladatele jednoho nejmenovaného
s dnešním počtem. A tak jako dnes i tehkláštera. Tím zakladatelem a panovníkem
dy byla většina knih z kategorie těch
byl Břetislav I. (první), jeho rodiči byli v
„zábavných“.
hodinách dějepisu jistě velmi populární
Z kroniky se dále dozvídáme, že funkci
Oldřich a Božena, a tento klášter
tajemníka a kronikáře přebírá v r. 1923
(založený jako první na Moravě) byl postap. Rudolf Odehnal, o kterém jsem se již
ven právě v Rajhradě. Úspěšným luštitezmiňovala v prvním z této série článků.
lům blahopřeji a věřím, že úspěšní byli
Manželka tohoto pána byla na začátku
opravdu všichni :-)
školního roku 1923 jmenována do funkVraťme se tedy opět k naší historii a
ce učitelky rebešovické jednotřídky po
dnešní článek začněme v kronice rokem
odcházejícím p. Kyršovi. Více o školních i
1921. Pan kronikář se tu jakoby okrajově
mimoškolních aktivitách zaznamenaných
a pouze v jediné větě zmiňuje o stavbě
v kronice si ale povíme až někdy příště.
obecní silnice vedoucí obcí od stávající
Tentokrát Vám prozradím některé zaokresní silnice spojující Rajhrad a Chrlice.
znamenané a bohužel ne právě veselé
Tato „nová“ obecní silnice prochází Rebeudálosti z let 1923 až 1926, které byšovicemi a dovedla by vás až ke stavení
chom v současnosti řadili do kategorie
č. 8. Naštěstí v historii obce nezůstalo jen
„černá kronika“. První taková událost
u této obecní stavby, a tak dnes už se
rozrušila Rebešovice v létě roku 1924.
můžeme prohánět pohodlně po mnoha
Tehdy do obce přišli četníci zatknout jeddalších asfaltových či dlážděných
noho z místních obyvatel, který byl poté
cestách, a ani k tomu nepotřebujeme
odsouzen na 3 ½ roku těžkého žaláře za
horské kolo. Zato s některými chodníky je
zabití otmarovského starosty při taneční
to v naší obci drobátko mrzutější. Určitá
zábavě. Trest mu byl později samovazbou
místa vzbuzují v tom lepším případě
o třetinu zkrácen. Přísnost takového tresúsměv, v tom horším otázku, je-li to skutu, zejména když si z dnešního pohledu
tečně ještě „chodník“, po kterém se dá
nedokážeme představit, co se skrývá za
chodit. Či se snad jedná o překážkovou
prvorepublikovým pojmem „těžký žalář“,
dráhu pro rodiče dobrodruha, který si
nám nepřísluší posuzovat. O okolnostech
hodlá vyzkoušet schopnost svého dítka

této tragédie však více informací
v kronice nenajdeme. Poněkud podrobnější popis už máme v případě druhé
smutné události. Jednalo se o neštěstí se
smrtelnými následky. Jeho obětí se stal
jeden z rebešovických radních, který pracoval jako železniční zřízenec. Nešťastnou náhodou byl přimáčknut mezi nárazníky dvou vagónů a svým zraněním podlehl. Zůstalo po něm 5 nezaopatřených
dětí. Třetí, a protentokrát poslední popisovanou událost můžeme připsat na vrub
živlům. Stala se na začátku léta roku
1926 a příčinou byla voda. Lépe řečeno
záplavy, které z části zavinil velmi deštivý
červen, jenž rychle zvedal hladinu blízké
řeky (její jméno najdete v křížovce v první
části tajenky), z části pak zvyšování nástavců rajhradského jezu. Hráz regulované řeky se protrhla a voda zaplavila značnou rozlohu převážně zemědělské půdy
(až 80 hektarů) dosahující až pod místní
část obce, jejíž název tvoří druhou část
tajenky. Kronikář zmiňuje obrovské škody
zejména na plodinách a seně, ale stržena
byla i část elektrického vedení. Tehdy
byla na popud okresního úřadu jmenována komise, která měla vyšetřit všechny
„škody povodní povstalé“. Jak jsme se i
my nepamětníci s postupem času mohli
přesvědčit, nebyla tato záplava ani první,
ani poslední, která se nějakým způsobem
dotýkala naší obce. Že přírodu člověk
nikdy natrvalo nezkrotí, je zřejmé, přesvědčujeme se o tom neustále. Můžeme
proto být jen vděčni prozíravosti našich
předků a šťastné poloze Rebešovic, že
naprostá většina domů stojí v bezpečí na
kopci mimo záplavové území. Určitě mi
dáte za pravdu, že je mnohem příjemnější
sledovat v médiích zprávy o rebešovických hodech, než o zatopených staveních. Nechme se tedy překvapit, jaké
další události budou převažovat v naší
kronice až do současnosti. Já se prozatím
loučím a v příštím povídání Vám ráda
prozradím opět několik dalších historických novinek.
Olga Přikrylová
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Informace Obecního úřadu
Pracoviště Czech-Point
úřední hodiny: po, st 8.00-17.00 přestávka 11.30-12.00
zde se vydávají:
výpisy z katastru nemovitostí
správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
výpisy z obchodního rejstříku
správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
výpisy z živnostenského rejstříku
správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
výpisy z rejstříku trestů
správní poplatek: 100,- Kč za výpis
výpisy z bodového hodnocení řidičů
správní poplatek: 100,- Kč za 1. stranu + 50,- Kč za každou další stranu
Dále provádíme:
přihlašování k trvalému pobytu
ověřování listin (vidimace a legalizace)
výběr poplatků

Křížovka

Úřední hodiny OÚ Rebešovice
po 8.00-11.30 12.00-17.30
st

8.00-11.30 12.00-17.30

tel. 547 230 376
obecní stránky: www.obecrebesovice.cz
Knihovna Rebešovice
Otevřeno:

st 15.30-19.00

Poplatek:

dítě do 15 let
dospělí ……….

25,- Kč
50,- Kč
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Zprávy ze Sokola
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Dne 17. prosince 2011 se uskutečnil
vánoční turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnilo se 25 hráčů z 9 oddílů. Byli rozděleni
do 6 skupin, pět po čtyřech a jedna po
pěti. První dva z každé skupiny postupovali do play-off, zbytek hrál soutěž útěchy.
Hrála se také soutěž ve čtyřhrách náročným způsobem na dvě porážky. Boje byly
vyrovnané. Hlavní soutěž vyhrál Stanislav
Němec z Rebešovic. Na druhém místě se
umístil Karel Vašulín ze Silůvek a třetí
pozici obsadil Tomáš Vojtěch z Mokré.
Soutěž útěchy vyhrál domácí Radek Černý, druhé místo patří také domácímu
Pepovi Sedláčkovi ml. a třetí příčku obsadil Luboš Mišejka z Brestu Husovice.
Soutěže čtyřher vyhráli Libor Černý a
Pavel Vrbacký z Rebešovic, druhé místo
obsadil Staňa Němec z Rebešovic a Pepa
Matějka z Oltec Brno, a třetí místo patří
Petru Němcovi a Ladislavu Kafrdovi
z Ořechova. Všem gratulujeme.
Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných
Turnaje neregistrovaných se v sobotu
7. 1. 2012 zúčastnilo celkem 26 hráčů a
2 hráčky. Hlavní soutěž — dvouhra jednotlivců se hrála na kvalifikaci v 6 čtyřčlenných a 1 tříčlenné skupině. Dva nejlepší
postoupili do finálového vyřazovacího
systému a ostatní hráli rovněž vyřazovacím způsobem kolo útěchy. Čtyřhra se
hrála systémem na dvě porážky. Během
turnaje a po turnaji bylo zajištěno pohoštění v klubovně pořádajícího oddílu, které
obohatili nejen aktivní účastníci turnaje
vlastními kulinářskými produkty.
Hlavní soutěž – dvouhry:
1. místo Ludvík Suchý, Chrlice
2. místo Miloš Bednář, Rebešovice
3. místo Michal Sekený, Rebešovice
Soutěž útěchy:
1. místo Karel Hebelka, Brno-Komárov
2. místo Ivo Pavelec, Rebešovice
3. místo Jiří Bednář, Rebešovice
Soutěž čtyřher:
1. místo M. Sekený, V. Němec, Rebešovice

2. místo I. Pavelec, M. Bednář, Rebešovice
3. místo L. Černá, L. Suchý, Rebešovice, Chrlice
Ples sportovců
Dne 18. ledna 2012 byl uspořádán
Ples sportovců. Za zvuků, které produkovala kapela Roseband, se všichni hosté
dobře bavili až do pozdních večerních
hodin. Na tomto místě děkujeme všem,
kteří náš ples podpořili třeba jen symbolickou částkou.
Vepřové hody
Letošní vepřové hody proběhly 23.
února 2012. Mistr řezník pan Štoček,
který dostal naši plnou důvěru, nás zásobil širokým sortimentem tradičních vepřových výrobků, počínaje tlačenkou, přes
jitrničky, jelítka i kobásky. Podával se
vynikající zabijačkový guláš a nechyběla
ani tradiční prdelačka. Kdo přišel, nejen
si mohl všechny tyto výrobky zakoupit a
dobře se najíst, ale panovala zde po celý
den i příjemná přátelská atmosféra.
Dětský maškarní ples
V sobotu 3. března 2012 byl uspořádán
dětský maškarní ples. Průběhu akce se
zhostila jako každý rok Petra Nechvátalová s maminkami. Masky byly krásné a
nápadité a všechny děti spolu s maminkami, tatínky i babičkami prožily uvolněné

odpoledne.
Nový předseda Sokola
Dne 16. března proběhla výborová
schůze. Honza Jamnický ze zdravotních
důvodů odstoupil z funkce předsedy Sokola. Novým předsedou byl zvolen Michal
Sekený. Přejeme mu v této nelehké funkci mnoho úspěchů.
Železná neděle
Poslední akcí, která proběhla pod záštitou TJ Sokol Rebešovice, byl sběr železného šrotu. Tato akce probíhá již tradičně
každý rok a i letos pomohla zbavit Rebešovice několika tun již nepotřebného
materiálu.
Pozvánka na další akce
Chtěli bychom Vás pozvat i na další
akce, které bude naše organizace Sokola
pořádat nejen pro své členy, ale již tradičně pro všechny obyvatele Rebešovic a
širokou veřejnost:
30. dubna — PÁLENÍ ČARODĚJNIC A
TÁBOROVÝ OHEŇ
8. května — TURNAJ GENERACÍ V MALÉ
KOPANÉ
18. května — VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V REBEŠOVICÍCH
2. června — DĚTSKÝ DEN
23. června — POHÁROVÝ TURNAJ VE
VOLEJBALE
30. června — TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Romana Němcová

Rebešovický zpravodaj
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Včelařům začíná sezóna
Jaro pomalu ťuká na dveře a my
včelaři, tiše obcházíme úly, posloucháme a bojíme se, co bude na jaře, jak
naše holky zvládnou tu letošní zimu.
Především loňskou nákazovou situaci.
V naší organizaci se potýkáme
s několika okruhy problémů. Dovolte mi
abych Vás s nimi seznámil.

ho a nejen veterinární zpráva, ale i naši
volení zástupci a akreditovaná pracoviště

Při jejich likvidaci bychom měli postupovat v zájmu včel a včelařů. Ne proti nim.
Člověk se nestal vládcem nad přírodou,
ale příroda vítězí nad člověkem. A to
v případě tak malého a nicotného tvorečka, jakým je parazit Varroa destruktor.

1) Nemoci včelstev
2) Včelí pastva
3) Krádeže včelstev
4) Ceny medu
Každý z těchto okruhů vyjde na jeden
samostatný článek, proto se zmíním
o prvním z nich. Ostatní budou následovat v dalších číslech vašeho zpravodaje.
Nemoci včelstev - mor a varroa
onemocnění včelího plodu. Způsobuje je tyčinkovitá bakterie (Paenibacillus
larvae), která žije ve střevě larev. Napadené larvy zahubí, včelstvo slábne.
V prvních fázích včely ještě stihnou
všechny napadené larvy vynést z úlu,
onemocnění není rozpoznatelné. Později jsou vidět dírky ve víčkách buněk,
pod kterými je zcela rozložená kukla.
V té jsou miliony velmi odolných spor,
které přežijí mimo úl i desetiletí.

roztoč Varroa
Léčení není účinné - pouze tlumí
příznaky. V ČR se postižená včelstva
utrácejí, vybavení se pálí. Nemoc je
možné pouze potlačovat, v zahraničí se
tak často děje pomocí antibiotik, jejichž
rezidua se potom objeví v medu.
Tyto včelí nemoci nás straší již dlou-

pálení úlů
si na nich přihřívají polívčičku.
To, že je mor závažné onemocnění
nikdo nepopírá. Vysíření a spálení silně
napadeného včelstva je správné. Jak
máme ale rozumět tomu, že jsou včelaři,
kteří prosazují spálení celého včelstva
nebo celého vozu i když je po celodenním
prohlížení včelstev odborným prohlížitelem nalezena v jednom včelstvu pouze
jedna nebo několik pozitivních larev?
Neustálé stupňování represivních opatření proti moru včelího plodu se nám jeví
spíše jako boj proti včelám a včelařům
samotným. Povinnost likvidace rojů neznámého původu z hlediska nově narozeného dítěte, těchto úžasných tvorů, kteří
nás živí a kteří nám vytvářejí obraz krajiny
tak, jak ji denně obdivujeme, je barbarství. V přírodě jsou známy případy, kdy
včelstva žijící ve volné přírodě v nějakém
stromě přežila bez zásahu člověka několik let a vyrovnala se s každou nákazou.
Je to i vědecky doloženo. My jsme ale
povinni utratit i roj, který po příchodu
domů z práce visí na naší zahradě deset
metrů před úly. Je to roj neznámý. Zabíjíme i potenciální možné nositele nemoci
a to bez důkazů. Proč ne, vždyť jsou to
jenom včely! V loňském roce i přesto, že
jsme včas vložili do úlů Gabonové pásky
napuštěné insekticidem, po prvním ošetření fumigací jsme nalezli na 500 roztočů
ze včelstva. Ptáme se, co to znamená?
Roztoč hrozí se stejnou intenzitou jako
před 20 lety. V blízké budoucnosti mohou
přijít další nemoci a nebezpeční parazité.

gabonové pásky

napuštěné knoty
Přesto oceňujeme snahu jednotlivých
obecních úřadů za poskytnutí dotace
v jakékoliv výši, které jsou určeny
na ochranu včelstev proti těmto nemocem. V roce 2011 jsme z těchto prostředků nakoupili fumigační přístroje, kterých
máme 10, aby byl v každé obci jeden
přístroj pro snadnější celoplošné ošetření
našich včel. I když víme, že tyhle prostředky by měl zajišťovat stát prostřednictvím
veterinární zprávy. Přesto za všechny
finanční prostředky děkujeme a doufáme,
že obecní úřady nám zachovají v dnešní
ekonomické době svoji přízeň i v dalším
roce.
Zpracoval Jaromír Pokorný
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SEDLÁČEK
Kontejnerová doprava od 3 do 10 tun
Zemní a výkopové práce
UNC a traktorbagr









Dovoz písků, štěrků, kačírků
Dovoz betonu, recyklátů
Odvoz sutí, zeminy, domovních a různých odpadů
Zemní a výkopové práce
Výkopy bazénů, základů na RD
Terénní úpravy kolem domů
Demolice, bourání domků a různých staveb
Dovoz katrovaného substrátu z kvalitní černé ornice

www.kontejnerysedlacek.ic.cz
Tel.: 604 716 027

Veterinární péče – malá zvířata
MVDr. Michal Neradilek, veterinární lékař

Ořechová 136, Rebešovice
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