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Názor občana
Jak nevyhubit tradice
V sobotu 9.února 2013 se
v naší vesničce stalo něco
zvláštního. Jdeme to odpoledne procházkou se psiskem ulicí Zahradní a ejhle,
proti nám podivný průvod.
Vpředu nemotorové dvoustopé vozidlo s patrně německou SPZ, z něhož Ivan
Mládek s Banjo Bandem
silou vichřice upozorňoval na
Jóžina z Bažin a jiné slavné
české reálie. Za vozidlem a
kolem něj skupinka podivných postav, některé ve strašidelných
hábitech
s maskami a vůní slivovice
vůkol. Zkrátka byli jsme
svědky zmrtvýchvstání rebešovického masopustu.

Obecní poplatky v roce 2013
Obecní úřad oznamuje, že
od 2.4.2013 začíná vybírat
poplatek za svoz komunálního
odpadu a poplatky za psy.
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
vlastníci bytů, domů a rekreačních objektů, kde není nikdo k trvalému pobytu hlášen.
Poplatek činí 550 Kč na osobu a rok.
Poplatky můžete uhradit
buď osobně v kanceláři obec-

ního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet
obce 12124641/0100.
Variabilní symbol pro poplatek za svoz komunálního
odpadu je 1340XXX kde XXX
je číslo popisné. Do textu
uveďte i jméno plátce a jména všech poplatníků, za které
poplatek hradíte.
Variabilní symbol pro poplatek za psa je 1341XXX,
kde XXX je rovněž číslo popisné. I zde v textové části prosím uvádějte jméno plátce.
Poplatky je nutné uhradit
nejpozději do 30.6.2013.
-RN-

Osobně mne to nadchlo –
hle, v obci se našlo nejméně
sedm statečných, kteří mají
rádi každou srandu, jako já.
Ale neušlo mi, že reakce
obyvatel domů, před kterými
masopustní průvodek zastavil a zvonil na ně, byla někdy
hodně rozpačitá a dost často
se dveře neotevřely vůbec.
Nedivme se. Z pohledu nic
netušícího obyvatele, který
po otevření dveří spatří smrtku, nebo špatně maskovaného medvěda, může být překvapení na místě. Co se tu
po mně chce?
Ti pohostinní snesli, co
měli rychle po ruce - proto ta
vůně slivovice. Jenže maškary nesly i pokladničku – a
srovnat si v hlavě, na co se
tu vybírá, dokázal málokdo.
Rád bych se mýlil, ale celkový dojem po návštěvě mohl
být, že rebešovická tradice je
to, co část obce dělá, aniž
ostatní ví proč. A že příště už
neotevřu.
Píšu tento příspěvek, protože by byla škoda, kdyby se
Rebešáci stále více vzájemně schovávali za zavřenými
dveřmi. Vždyť krása bydlení
na vesnici je právě v tom, že
se tu spousta lidí mezi sebou
zná, umí se nejen vzájemně
zdravit, ale i bavit a spojit
znalosti, kontakty a síly i
k velkým projektům, jako je
čistička odpadních vod, nebo

mateřská škola.
Tradice a humor jsou cenným pojivem lidí v moderních
obcích, kde dnes už lidi nespojují žně či jiná společná
práce, protože jen málo občanů pracuje přímo v Rebešovicích.
Asi to nejlepší, co se tu dá
u nás dělat, je v historii najít
a neznalým a zvláště novým
obyvatelům Rebešovic dlouho
předem
třeba
v Rebešovickém zpravodaji
napsat, jaká místní tradice
se chystá a proč, jak bude
probíhat a co se od obyvatel,
kteří ten humor a potřebu
vzájemné pospolitosti mají,
při případných průvodech
čeká.
Proč se slaví masopust?
Nu, masopust má u nás
v Rebešovicích už opravdu
slabý historický kořínek.
Masopust představuje velice
oblíbený lidový svátek. Dříve
jej lidé slavili od Tří králů, až
do Popeleční středy. Poté
následoval čtyřicetidenní
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půst, který trval až do Velikonoc. Klasické masopustní oslavy dnes začínají tři
dny před Popeleční středou. Masopust
byl tedy obdobím, ve kterém se lidé radovali, veselili, pořádali maškarní průvody a hlavně hostiny, protože následovala
dlouhá postní doba. K masopustnímu
veselí se kromě hostin konaly vepřové
hody.
Masopust vrcholil v úterý, kdy vesnicemi procházely maškarní průvody, doplněné o divadelní představení. Průvod maškar zval obyvatele na přípravu večerní
společné hostiny a zábavy, kam se měly
donést „ostatky“ z domácích zásob. A
tak se na poslední chvíli jedlo, pilo, hodovalo.
Období radovánek končilo v noci před
Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil
na lesní roh a rychtář oznámil konec
masopustu. Jenže tuto sobotu se snad
nikdo v Rebešovicích nechystal na půst
a neměl napečeno a navařeno na poslední velikou hostinu.

Bylo by dobré zasadit celou akci do
kontextu a průvodu masek dát účel a
podstatu, aby byla dobrá myšlenka ještě
lépe zhodnocena.
V Rebešovicích už máme čtvrtým rokem veleúspěšnou akci – zabíjačku,
pořádanou Sokolem. Pro příště by snad
stálo za úvahu pokus o znovuzrození
masopustu spojit s ní. Zkusme si představit rebešovický masopust tak, že Vás
veselé maškary pozvou na večerní zabíjačku a maškarní bál v zámečku spojený
se soutěžemi, třeba zástupců soutěžních
družstev za jednotlivé ulice obce. Bál, na
kterém nemusíte mít partnera a přesto
se budete skvěle bavit. No nepřispěli by
jste na to koláčkem nebo dvackou? A
hlavně svou osobní účastí?
Pochod okolo Níhova
Třeba tradiční pochod okolo Níhova tu
vznikl před lety. Parta z Rebešovic jezdila
k Níhovu na čundr. Pak se léta hrávalo
volejbalové utkání mezi místními a Rebešáky no a nakonec se letos půjde již

29.ročník pochodu okolo Níhova, který
se koná pod záštitou TJ Sokol a pravidelně se ho účastní velký počet Rebešáků.
Loni ho šlo přes padesát lidí.
Babské hody
Pravda, třeba na původ Babských
hodů si nevzpomíná skoro nikdo. Nevadí. Slyšel jsem skvělou teorii, že vznikly
proto, že chlapi už nejsou, co bývali.
Neumí tancovat a neví, že na každé vesnické tancovačce bylo svatou povinností
každého chlapa pozvat k tanci všechny
ženy v okruhu třiceti metrů. Ať už je to
pravda nebo ne, je tu tradice, že si ty
ženské zatancují i bez chlapů a nebo si
ho vyberou samy, ať se mu to líbí, nebo
ne. Skvělá myšlenka, s potenciálem
opravit místní mužstvo do žádoucího
tance schopného stavu.
Zkusme tedy příště sami pomoci. Nic
z lidských akcí nevzniká samo, bez práce
a nákladů. Naše tradice nejsou výjimkou. Takže si jich važme a podporujme
je.
Roman Štrunc

Ze zápisů zastupitelstva
Na svém 8.zasedání konaném
14.12.2012 Zastupitelstvo mimo jiné:

 schválilo vstup Rebešovic do dobrovolného svazku obcí Židlochovicko a
jako zástupce obce v tomto svazku
schválilo pana starostu Stanislava
Němce;

 schválilo rozpočet obce na kalendářní
rok 2013 (viz. dále ve Zpravodaji);

 schválilo rozpočtový výhled na roky
2014 a 2015;

 schválilo vypracování energetického
auditu budovy zámečku a vypracování žádosti o dotaci z programu zelená
úsporám na uvažovanou výměnu
oken a zateplení stropu zámečku;

 schválilo finanční příspěvek 10 000
Kč oblastní charitě Rajhrad

 schválilo dotaci TJ Sokol Rebešovice
na energie ve výši 50 000 Kč pro rok
2013

 schválilo dotaci TJ Sokol Rebešovice
z odvodu z výtěžku provozování loterií

v roce 2013

 schválilo vyhlášku jíž se mění výše
poplatku za svoz komunálního odpadu z původních 500 Kč nově na 550
Kč na občana a rok (viz. str.1);
Na svém letošním 1.zasedání, které
se konalo 6.2.2013 Zastupitelstvo mimo
jiné:

 schválilo vypracování projektu na
opravu poklony sv. Jana Nepomuckého;

 schválilo ořez vrb na obecních pozemcích v blízkosti rybníka;

 schválilo opravu podlahy v prostorách
nově vznikající knihovny;

 schválilo rekonstrukci autobusové
zastávky Horky;

 uložilo panu starostovi dopisem informovat o nedodržování smlouvy nájemníka Zámecké restaurace;
Na svém letošním 2.zasedání konaném 27.3.2013 Zastupitelstvo mimo
jiné:

 schválilo další požadavky na nákup
drobného materiálu a opravy
v prostorách obecní knihovny;

 schválilo nový dodatek smlouvy o
svozu a likvidaci komunálního a jiného odpadu s firmou AVE;

 schválilo zadání územního plánu dle
§47 odst.5 stavebního zákona –
občané mohou do 15.4. podávat
návrhy na změny územního plánu na
obecním úřadě !!!!

 schválilo žádost o dotaci na zpracování územního plánu;

 schválilo výběrovou komisi ve složení
Ing. Chalupský, R.Havlíček a St. Němec pro výběr firmy, která zajistí změnu dopravního značení v obci;

 schválilo záměr opravy poklony
sv.Jana Nepomuckého a jejího okolí;

 schválilo záměr dobudování vozovek
a osvětlení v obci na pozemcích obce;

 zamítlo prodej akcií České spořitelny
a.s. v držení obce;
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Vítání jara
Ještě jsem neměla příležitost psát do
našeho Zpravodaje na velikonoční téma
a tak mě napadlo, že to napravím. Vítání
jara je opravdu vděčné téma. S ohledem
na tradice a jejich dodržování pak o to
víc, že nám, původem z větších měst,
jsou některé starodávné zvyky mnohdy
vzácné, ne-li přímo neznámé. Pamatuji
si, že když jsme se sem do Rebešovic
před více než čtvrtstoletím přistěhovali,
byla jsem překvapená, o co všechno
městská mládež přichází.
Náhrada zvonů, které se údajně odebraly do Říma, hrkáním se ve městech
jaksi neujala. Nejspíš nebyl zájem ze
strany ochotných chlapců, kteří by před
ránem svým spícím spoluobčanům za
předem nejistý výdělek nahradili budíček. Nebo to odporovalo předpisům o
„rušení nočního klidu“, nevím.
Zdobení kraslic bylo zase odkázáno na
ochotu děvčat shánět nedostatková
vajíčka s bílou skořápkou, hyzdit si tvářičky jejich vyfukováním, či plýtvat energií na jejich uvedení do trvanlivějšího
stavu a poté ještě namáhat fantazii
s jejich výzdobou.
Vlastní velikonoční pomlázka se pak
většinou zúžila na víceméně nedobrovolný výprask nadšeně doma trčících děv-

čat čímkoliv, co se dostalo koledníkům
do ruky, ať už byl příčinou akutní nedostatek vrbového proutí, nebo pohodlnost
mladých jinochů devastujících za tímto
účelem kdejaký jalovcový keřík. Mnohem
větší ocenění za nářez získala štamprle
čehokoliv ostřejšího, než opovrhované
vajíčko, které došlo uznání jen v případě,
že šlo o uvařený a tudíž jedlý exemplář.
Výsledkem pondělního veselí na straně mužské obvykle bývalo vysoké promile alkoholu v krvi a po venku se potácející či kdekoliv polehávající společensky
unavené skupinky těch, kteří už měli
vítání jara dost. Na druhé straně doma
pak o úspěšnosti této omlazovací kúry
svědčily červené šrámy a jelita nejen na
hýžďových svalech vymrskaných příslušnic slabšího pohlaví bez rozdílu věku, a
v tom horším případě promáčené koberce z neodolatelného „zalévání“ něžných
květinek těmi odvážnějšími mrskači.
A tak se postupně městské oslavy
Velikonoc zvrhly v bezuzdné opíjení mladistvých hochů a otravnou nudu doma
sedících a na nářez čekajících děvčat.
Bez jakéhokoliv povědomí o původním
významu těchto svátků a pochopení
smyslu a dodržování dřívějších zvyků.

Netvrdím, že na vesnicích se oslava jarních svátků odehrává vesměs kulturně,
v duchu těch nejčistších tradic a tak, jak
by se asi mělo. Ale mohu si přinejmenším myslet, že v Rebešovicích jsou i díky
místním nadšencům Velikonoce se vším
všudy svátky, jak se patří. S odstupem
času stále více oceňuji dodržování lidových tradic především mezi těmi nejmladšími. Těmi kluky, kteří jsou ochotní
vstávat několik dní a ještě za tmy se
producírovat po vesnici, aby lidem připomněli přicházející sváteční dny. Těmi
dívenkami, které jsou ochotné zdobit
Morenu či Moranu – tu slaměnou představitelku smrti a zimy, s níž je třeba
řádně skoncovat a všem v obci ukázat,
že konečně patřičně vyšňořena odchází
za doprovodu zpěvu a starých říkadel.
Všem těm, kteří jsou ochotní zapojit se a
udělat něco navíc – pro radost ostatním
i pro tu svou.
Tak až vám letos budou ti mladí před
svítáním hrkat pod okny, nebo zpívat
s Morenou u dveří, nezlobte se na ně.
Vzpomeňte si na své dětské časy a odměňte je za to, že nejsou líní a lhostejní
k našim prastarým zvyklostem a tradicím, které jsou přece tak krásné. No ne?
Olga Přikrylová

Finanční výbor informuje
Občan-laik žijící svými každodenními strastmi i slastmi se mnohdy nevyzná ve spleti různých výborů, funkcí a formalit, které s sebou
nese chod obce a tak jistě nebude ke škodě připomenout, co je vlastně náplní práce finančního výboru obce.
Finanční výbor je spolu s výborem kontrolním jediným výborem, který obec nutně musí mít, protože ji k tomu zavazuje zákon o obcích. Dle tohoto zákona pak finanční výbor obce zejména kontroluje obec, jak hospodaří se svým majetkem, jak hospodaří se svými
finančními prostředky, zda je majetek využíván v souladu s úkoly obce, s jejími zájmy a zda je s ním nakládáno účelně a hospodárně.
K úkolům výboru také patří kontrolovat, zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce, dodržován její rozpočet a pravidla hospodaření
daná zákonnými normami.
Zastupitelstvo obce může dále finanční výbor pověřit dalšími úkoly, mezi které v případě Rebešovic spadá například finanční kontrola
příspěvkových organizací – v našem případě mateřské školy. Asi nejdůležitějším a z hlediska odpovědnosti nejnáročnějším úkolem,
který finanční výbor naší obce plní, je předkládání návrhu rozpočtu obce, kterému musí předcházet řada jednání a který je sestavován
v úzké spolupráci jak s panem starostou a místostarostou, tak s paní hospodářkou obce. Sestavení rozpočtu na rok 2013 rozhodně
neulehčily rozsáhlé legislativní změny v rozpočtovém určení daní a z nich plynoucí obtížná predikce příjmů obce.
Rozpočet pro rok 2013 je koncipován jako mírně přebytkový, ale férově je třeba dodat, že splátka dluhu za novou ČOV ve výši 1 milion korun není formálně nákladem rozpočtu. Výhledově je cílem obce stabilizovat rozpočet tak, aby byl včetně splátky dluhu vyrovnaný,
tento cíl však nesmí jít proti nutným investicím zajišťujícím údržbu a další rozvoj obecního majetku ku prospěchu všech jejích obyvatel.
R. Novotný—předseda FV
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Rozpočet obce Rebešovice na rok 2013
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY :
položka

v tis. Kč

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.

1112

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

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů

1019

1550,00 1032

Daň z příjmů práv. osob

1122

Daň z příjmu práv.osob za obce

1211

DPH

1340

Poplatek za likvidaci komunál. odpadu

1344

Poplatek ze vstupného

1351

Odvod z výtěžku provozování loterií

1361

Podpora ostatních produkčních činností

8,00

120,00 2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací

645,50

Provoz veřejné silniční dopravy

132,10

95,00 2310
440,00 3111
20,00 3113

Poplatek ze psů

3,00

Silnice

2900,00 2321

1341

Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj

100,00 2212
1500,00 2221

1121

1511

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1,00 3314

Pitná voda

851,50

Předškolní zařízení (mateřská školka)

348,00

Základní školy

100,00

Činnosti knihovnické
Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audioviz.archv.

Správní poplatky

15,00 3319

Ostatní záležitosti kultury

Daň z nemovitostí

380,00 3326

4116

Neinvestiční dotace ze st.rozp.

4216

Ost.invest.př.transfery ze státního rozpočtu

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

240,80 3349
7447,50 3399

11,00

Odvádění a čisť. odpad. vod a nakládání s kaly

10,00 3313

75,70 3341

1243,00

91,50
5,50
8,00

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

25,00

Rozhlas a televize

18,70

Ostatní záležitosti sděl. prostředků
Záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků

7,50
125,00

Ostatní tělovýchovná činnost

85,00
21,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

10,00 3419

2119

Ostat. záležitosti těžeb. průmyslu a energ.

34,50 3421

Využití volného času dětí a mládeže

2310

Pitná voda

98,50 3612

Bytové hospodářství

121,00

3314

Činnosti knihovnické

2,00 3613

Nebytové hospodářství

161,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

1,00 3631

Veřejné osvětlení

381,50

3399

Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků

3612

Bytové hospodářství

3613

Nebytové hospodářství

73,00 3632

Pohřebnictví

27,00

104,00 3633

Výstavba a údržba místních inženýr.sítí

30,00

385,00 3721

Sběr a odvoz nebezpeč. odpadů

40,00

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

89,50 3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

3639

Komunální služby a územní rozvoj

49,50 3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

70,00 3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

150,00

6171

Činnost místní správy

10,00 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

325,00

3633

6310

Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. operací
Nedaňové p ř í j m y celkem tis. Kč

Rozpočtové příjmy celkem :

126,00 4341

15,00

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

10,00

1053,00 5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10,00

8500,50 5512

Požární ochrana - dobrovol. část

6112

III. FINANČNÍ BILANCE
ROZPOČET :

640,00

Zastupitelstva obcí

125,00
930,00
1590,00

6171

Činnost místní správy

6310

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operaci

13,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

26,50
95,00

PŘÍJMY :

8500,50 6399

Ostatní finanční operace

VÝDAJE:

8419,40 6402
81,10 6409

Finanční vypořádání minulých let

5,00

Ostatní činnosti j. n.

5,00

Financování:

Rozpočtové výdaje celkem :
Splátka dlouhodobých úvěrů U KB na ČOV

1081,10

Krytí dlouhodobého úvěru

1000,00

Z běžného účtu obce

8419,40
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Zajímavosti z archiválií Rebešovic — 8. část
Milí věrní čtenáři, je mi potěšením, že
se s Vámi mohu takto virtuálně potkávat i
nadále, neboť chmurné předpovědi o
prosincovém konci světa tak nějak nedošly naplnění. Můžeme tedy opět po roce
radostně přivítat jaro 2013 – a tady si
dovolím spáchat malou reklamu odkazem
na jiný můj článek v tomto čísle Zpravodaje – a také se spolu začíst do dalších
„novinek“ z archívu. Ještě na začátku a
pro pořádek Vám prozradím správné znění tajenky z minula: onou učitelkou, na
jejíž jméno jsem se ptala v křížovce
k minulému článku, byla paní Ludmila
Odehnalová.
Několik posledních stránek rebešovické kroniky ze začátku 30. let obsahuje velmi stručný popis událostí.

Poděkování
Jsem náruživá čtenářka již od dětství. V
dnešní uspěchané době často přemýšlím o
tom, že mnoho lidí už tolik jako dříve nečte.
Děti raději sedí u počítačů či televize, ale
po knize sáhne jen málo z nich. Dospělí
jsou zase unavení věčným shonem za živobytím. Je to škoda. Krásných knih je dnes
opravdu dost.
Díky tomu, že jsem se jako novopečená
kronikářka pídila po informacích, jsem se
teprve nedávno dozvěděla, kolik čtenářů
navštěvuje naši obecní knihovnu. Číslo 33
není vůbec závratné, ale těchto 33 čtenářů
si za rok 2012 vypůjčilo 4082 svazků knih
a to už je číslo!
V loňském roce začaly stavební úpravy
na Obecním úřadě na Zámečku a bylo potřeba místní knihovnu přestěhovat. O obecní knihovnu v Rebešovicích se už dlouhá
léta velice dobře stará paní Jiřina Šťastná.
Myslím, že máme knihovnici na svém místě, protože nám nadšeným čtenářům
umožnila chodit si půjčovat čtivo k ní domů, kde si zřídila provizorní malou knihovnu.
Já bych si teď na tomto místě dovolila za
všechny čtenáře Rebešovic poděkovat paní
Šťastné za to, že se o nás s láskou a péčí
stará. A doufám, že ještě dlouho bude.
Ivana Klímová

Z dnešního pohledu však toto předválečné období (myšleno před druhou světovou válkou) rozhodně nebylo nijak šťastným. Zejména ne pro dělnické a rolnické
obyvatelstvo. A tak zatímco v naší kronice
se o tehdejším dění píše v jediné poznámce, že „komunistický 25. únor minul
ve zdejší obci úplně klidně“, na jiných
místech Československa docházelo ke
krveprolití. Aby nedošlo k omylu, cítím
nutnost upozornit Vás, že nejde o únor
osmačtyřicátého roku, ale jsou tu zmíněny události téhož dne o celých 17 let dříve (25. 2. 2031). Ani já jsem si původně
nebyla jistá, zda jsem nepřeskočila nějakou tu stránku v kronice, takže jsem zapátrala v dějinách a dovolím si tady připomenout alespoň několik poznámek. Pokud jste dávali ve škole pozor, vzpomenete si na pojem hospodářská krize. Pokud
jste pozor nedávali, zato čtete dnešní
tisk, určitě jste se s tímto termínem setkali také. V dnešním tisku se však nepopisuje stav před 80 lety, nýbrž současnost, což je zajímavé zvláště vzhledem
k podobnosti dopadů, jaké měla krize
tehdy a nyní: dramatický pokles ekonomiky, zvyšující se nezaměstnanost a stále
sílící protesty proti ožebračování pracujících, demonstrace, stávky a hladové pochody. Tehdy byli zaměstnanci vinou hospodářské krize hromadně propouštěni a
těm zbývajícím pracujícím snižovány
mzdy drastickým tempem. Pro srovnání průmyslová výroba klesla v r. 1933 až na
60 % oproti roku 1929 a reálný příjem se
za stejnou dobu snížil až o 35 %. Ruku
v ruce s nezaměstnaností a růstem cen
přicházela nespokojenost, chudoba a
hlad. Inu, historie se opakuje – známý to
jev. Nezbývá než doufat, že se nebude
opakovat až do tragických důsledků, jako
byla ve třicátých letech střelba četnictva
do demonstrujících nezaměstnaných.
Výsledkem těchto střetů tehdy bylo celkově na 130 zastřelených dělníků. O smutných koncích mnoha dalších, na které
dolehla krize, se dočteme třeba právě
v kronikách. I ta naše bohužel píše o jednom takovém případu dělníka bez práce,

který svou zoufalou situaci vyřešil oběšením. Dalším dokladem probíhající krize
v kronice je rozhodnutí obecního zastupitelstva přidělit nezaměstnaným na jejich
žádost „nouzovou práci“, která spočívala
v odklízení velkého množství sněhu. O
tom, jak velké množství to bylo, vypovídá
skutečnost, že pro sněhové závěje na
silnici k Chrlicím nepřijeli do naší obce po
několik dní ani „mlíkaři“ a úvoz do Rajhradic byl celý zasypán sněhem. Poslední
zmínka kronikáře na téma hospodářské
krize uvádí, že v obci byly desíti nejpotřebnějším občanům rozděleny poukázky na
poživatiny, jichž vydal okresní úřad celkem (viz 1. část tajenky) po (viz 2. část
tajenky). Později pak od téhož úřadu dorazilo na 1. polovinu měsíce března již
pouze 5 kusů poukázek, jelikož tou dobou se již opět začaly rozbíhat jarní a
stavební práce.
Pojďme ale i k méně pochmurným událostem těch časů. Ačkoliv o dni založení
knihovny nemáme v naší kronice žádný
záznam, zápis z roku 1931 píše o rekordní návštěvnosti v zimním období, za které
si cca 89 čtenářů vypůjčilo celkem 156
knih. Naší knihovně jsem se už ve Zpravodaji věnovala dříve, to ještě fungovala
v prostorách, kde nyní nově po rekonstrukci sídlí přestěhovaný obecní úřad. Je
proto chvályhodné, že i po přechodnou
dobu nezbytných oprav a úprav nových
důstojných prostor knihovny nezůstávají
naši čtenáři bez své „duševní potravy“ je
jim zajištěno provizorní půjčování knih
naší ochotnou knihovnicí – paní Šťastnou.
Protože i samotní kronikáři přeskočili
celé období válečné a poválečné i já tímto osmým dílem končím. Na závěr jsem si
nechala úvahu o tom, zda je smysluplné
zásobovat svou pouť po archiváliích Rebešovic, neboť většinu pozdějších záznamů tvoří „novodobé události“. Máte-li
však zájem, kronika naší obce není žádnou utajovanou záležitostí a je dostupná
k nahlédnutí v archívu v Rajhradě.
Přeji Vám příjemné bádání a těším se
na shledání v dalších číslech Zpravodaje.
Olga Přikrylová

Rebešovický zpravodaj
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Nová knihovna zve čtenáře
Pravidelným čtenářům našeho Zpravodaje snad netřeba připomínat fakt, že v
obci máme svoji knihovnu, kterou již po
léta vede paní Šťastná. Sloveso vede
není v toto případě adekvátní výraz pro
to, co všechno paní Šťastná vykonala,
aby mohly být knihy půjčovány i v období
stěhování knihovny do nových prostor
(více poděkování na str.5).
Jak známo obecní knihovna sídlila v
místech, kde nyní po rozsáhlé rekonstrukci sídlí nový obecní úřad. Naopak
bývalé prostory úřadu budou nyní sloužit

Křížovka

naší knihovně. Je třeba říci, že díky obětavému a vstřícnému přístupu pana starosty, který mimo jiné přesvědčil zastupitele o nutnosti rekonstrukce podlah a
vstupních dveří, stejně jako díky obětavé
práci pana Milana Nechvátala, který
pracoval na opravách a nátěrech regálů
a díky práci celé řady Rebešáků a v neposlední řadě i díky zapojení celé rodiny
Šťastných se celé stěhování knihovny
podařilo a naši čtenáři již mají opět svoji
knihovnu.
Dlužno dodat, že vše ještě není ideální

a že řada detailů se bude muset v průběhu času ještě doladit, ale naši knihovnu
rozhodně nenecháme na holičkách.
Já za sebe pak nové knihovně přeji
podstatně více čtenářů, než má nyní.
-RNKnihovna Rebešovice
Otevřeno:
Poplatek:

st 15.30-19.00
dítě do 15 let 25,- Kč
dospělí
50,- Kč
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Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
STOLNÍ TENIS – REGISTROVANÍ
Turnaj ve stolním tenisu – registrovaní,
který se konal 22. prosince 2012. Zúčastnilo se 28 hráčů, z toho 2 hráčky. Na
začátku byli rozděleni do 8 skupin; sedm
po třech a jedna po čtyřech. První dva
postupovali do horního pavouka, zbytek
hrál soutěž útěchy. Následně se hráli
čtyřhry systémem na dvě porážky. Vítězství obhájil domácí Stanislav Němec.
Druhé místo patří Radkovi Černému a na
třetím místě skončil též domácí hráč Pavel Vrbacký. Soutěž útěchy vyhrál Jan
Šenkýř z domácího družstva Rebešovic.
Podrobnější výsledky jsou na našich internetových stránkách.
PLES SPORTOVCŮ
První akcí letošního roku naší TJ Sokol
Rebešovice byl „Ples sportovců“ který se
konal 18. ledna 2013. K poslechu a tanci
hrála skupina ROSE BAND.
STOLNÍ TENIS – NEREGISTROVANÍ
Dne 5. ledna 2013 proběhl turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Přihlásilo se 28 hráčů z toho jedna žena;
byli rozděleni do 7 skupin po čtyřech,
z toho první dva postupovali do horního
pavouka a zbytek bojoval o umístění

v dolním pavouku. Vítězství vybojoval
domácí Miloš Bednář, druhé místo obsadil náš bývalý hráč Rebešovic Václav Němec a na třetím místě Zdeněk Černý z
Kohoutovic. Další výsledky z tohoto turnaje naleznete na našich stránkách
v záložce „aktuality“.
HISTORICKÝ ÚSPĚCH
STOLNÍCH TENISTŮ Z REBEŠOVIC
Poprvé v historii oddílu stolního tenisu,
který byl založen v roce 1965, se probojovali naši hráči do krajských soutěží.
Zásluhu na tom úspěchu mají tito sportovci: Pavel Vrbacký, Jiří Šenkýř, Stanislav
Němec, Pavel Vašulka, Luboš Mišejka a
Zdeněk Bednář. Nyní bude následovat
letní příprava, samozřejmě se všemi hráči, kteří budou mít zájem a budou bojovat
o místo v „Áčku“. Od října, kdy začne mistrovská sezóna krajských soutěží, budete
všichni informováni o hracích dnech a
hráči by byli určitě rádi, kdyby je přišlo
povzbudit více občanů.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem
hráčům a organizátorům, kteří se na tomto úspěchu podíleli, a za vzornou reprezentaci celé obce.

VALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala 8. února
2013 v areálu TJ. Zprávu o činnosti přednesl p. Michal Sekený. Další informace o
finančním hospodaření nám sdělil p. Jozef Pohorelec. Byl schválen nový plán
činnosti na rok 2013. Nakonec jsme si
poslechli zprávy z jednotlivých sportovních odvětví. Výbor TJ má nadále 15 členů a 3 členy kontrolní a revizní komise.
Výbor se schází pravidelně jednou za
měsíc a to vždy poslední pondělí v měsíci.
VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 16. března 2013 proběhly
vepřové hody. K dispozici byly různé zabijačkové pochoutky jako jelítka, tlačenka,
jitrnice, guláš nebo klobásky.
OČEKÁVANÉ AKCE:
13.4. Brigáda ve sportovním areálu
30.4. Táborový oheň + pálení čarodějnic
8.5. Turnaj generací v malé kopané
11.5. Brigáda ve sportovním areálu
17.5. Volejbalový turnaj – Rebešovice
1.6. Dětský den
8.6. Country bál v areálu SOKOLA
22.6. Volejbalový turnaj o putovní pohár
29.6. Pohárový turnaj v malé kopané
Romana Němcová

Včelaři a cena medu
Když už včelař získá med a cíl jeho celoročního snažení je v nádobách, zbývá už jen poslední fáze. Med je třeba šetrně uvést do
tekutého stavu a být dobrým obchodníkem, aby se ho podařilo výhodně prodat. Mnozí včelaři však tuto obchodní činnost neprovádějí
a med vůbec neprodávají. Důvodem je často fakt, že mají málo včelstev a med zvládne pokrýt pouze spotřebu rodiny a příbuzných.
Včelaření je pak zálibou bez očekávání finančního zisku. Ziskem je hodnotná potravina pro výživu a zdravotní prospěch rodiny.
Další skupina včelařů je tvořena těmi z nás, kteří veškerou svoji produkci medu prodají do výkupen za cenu prvovýrobce. V současné době je taková cena jarního medu mezi 50 a 60Kč, tedy cca 2 až 2,10 euro na jeden kilogram medu. Tato cena je rovněž ovlivňována dovozem medu. Tito včelaři nemusí zajišťovat spotřebitelské obaly, neinvestují do termoboxů pro zahřátí medu, netrápí je propagace apod. Nevýhodou ovšem bývá, že za svůj produkt utrží zpravidla jen o něco málo více, než polovinu skutečné prodejní ceny.
Největší skupina včelařů však svoje produkty prodává takzvaně „ze dvora“ přímo koncovým zákazníkům. Bohužel mnozí včelaři
cenu medu odvíjejí od té výkupní a něco málo přidají na spotřebitelské obaly. Ve snaze prodat co nejvíce si tito včelaři nakonec
mnohdy konkurují tak, že cena medu je pak pro ně jen o málo vyšší než ta výkupní.
Při prodeji „ze dvora“ zavedla většina včelařů systém, kdy si zákazník přinese vlastí sklenici a oni mu ji naplní. Spotřebitelé bohužel
mnohdy nosí sklenice od čalamád, okurek a podobně a med, který má tendenci lapat pachy se pak v takové sklenici promění v kyselou nechutnost. Spotřebitel jen málokdy dává vinu sobě, hledá ji u včelaře a příště již nepřijde.
A jaká je opravdu cena medu? Kvalitu medu, píli včel a svoji práci ohodnotíme cenou, jež je přijatelná pro spotřebitele a výhodná
pro včelaře. Takovou cenu neodvozujeme od ceny výkupní, ale od ceny, za kterou se prodává med v obchodech. Ta se v současné
době pohybuje mezi 120 a 150 Kč za 1kg medu. V každém případě platí, že kvalitní zboží má mít i odpovídající obal. Správný včelař
proto upřednostňuje sklenice typu twist, nebo s logem Českého svazu včelařů a výrazným nápisem. Sklenici je slušností opatřit pěknou etiketou, do které je třeba spotřebiteli uvést jak údaje o hmotnosti a datu plnění sklenice, tak svoji adresu. Jen tak si správný
včelař získá ohlas u zákazníků a může být spokojen on i zákazníci samotní.
Jaromír Pokorný
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