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Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Pro nás všechny by
to mělo být dle tradice především období zklidnění. Vyplynulo to z životního stylu našich
předků, jejichž přirozeným
rytmem byla intenzivní práce v
době od jara do podzimu, kdy
bylo nutné zvládnout veškeré
zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly
domácí práce jako draní peří,
šití, pletení, předení, tkaní,
apod. Doba je jiná, současný
ekonomický systém nám nějaké delší zpomalení pracovního
rytmu moc nedovolí, ale doufám, že každý z Vás si alespoň
několik dnů v tomto období pro
sebe, pro své blízké a rodinu
„urve“, odpočine si a třeba, jak
se říká, zbilancuje končící rok a
udělá si případně nějaký výhled do roku 2016.
Rád bych se ohlédnul na
pomalu končící rok 2015 jako
jeden z devíti členů obecního
zastupitelstva. Máme za sebou
první
rok
našeho
funkčního období a my noví
v zastupitelstvu už víme, že to
je práce časově náročná, řešená problematika během roku
velmi široká a rozmanitá. Velkým kladem tohoto zastupitelstva je dle mého názoru to, že
je to kolektiv ochotný pro obec
skutečně aktivně pracovat, což
dokazuje poctivou přípravou na
jednotlivá veřejná zasedání a
následným plněním úkolů
z těchto zasedáních vzešlých.
To, že se takto do práce zapojuje všech devět zastupitelů
není, myslím si, úplně běžné a

jsem tomu upřímně rád a všem
za to děkuji.
Mohlo by se zdát, že tento
rok se nerealizoval v obci žádný větší projekt a občas si vyslechnu, že se nedělá nic, což
samozřejmě není pravda. Mimo viditelných věcí jako je
oprava zvoničky, schodů u
bytových domů, mostku na
cyklostezce a projektu úprav
V Uličce (přiznávám, že
z objektivních důvodů bude
dokončen až na jaře) se uskutečnila spousta přípravných
kroků k tomu, abychom
v následujících letech našeho
funkčního období mohli splnit
pokud možno všechny předvolební sliby. Sem bych zařadil
především výkup většiny pozemků pod místními komunikacemi v prostoru „nové“ výstavby, čímž byl položen základ
k tomu, aby příští rok tato část
obce konečně svítila. Přispěje
k tomu určitě i to, že byl odbornou firmou vytrasován a proměřen kabel veřejného osvětlení v ulicích Díly, Vinohrady a
Skalky, který byl položen současně s výstavbou domů a byl
obci darován. Celý rok probíhala jednání k projektu pokládky
rozvodů nízkého napětí do
země se současnou pokládkou
kabelů nového veřejného
osvětlení a snad i optických
datových rozvodů. Tato akce,
která se týká starší části obce
a nebyla všemi nadšeně vítána, nás čeká příští rok a bude
vyžadovat trpělivost obyvatel
dotčených ulic. Samostatnou
kapitolou jsou jednání směřují-

cí k vyřešení problémů
s rybníkem. Kritický stav hrází
mezi rybníkem a potokem nás
nutí tuto situaci řešit, což není
za současného stavu vlastnictví pozemků, vodního díla a
práva manipulace s vodou
nijak snadný úkol. Komplikovaná a zdlouhavá je i naše snaha
vyřešit směnu pozemků
s Moravským muzeem, což by
umožnilo rozjezd projektu vybudování sběrného dvora pro
Rebešovice. Chystají se opravy
a vybudování nových částí
chodníků, oprava mostku přes
potok u ČOV a další, řeklo by
se drobné akce, které budou
ale také vyžadovat spoustu
času a práce. Toto všechno
samozřejmě není možné uskutečnit bez spolupráce a vstřícnosti ze strany Vás občanů
Rebešovic. Zmínit zde samozřejmě musím, že tento rok
byly vybudovány a do provozu
uvedeny nové úseky cyklostezky Brno-Vídeň v katastru naší
obce. Přineslo to nejen nadšení a radost především rekreačních sportovců, ale i oprávněné
stížnosti na nebezpečnou a
bezohlednou jízdu některých
cyklistů hlavně v úseku prochá-
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zejícím chatovou oblastí obce. Tady jsou
možnosti řešení ze strany obce velmi omezené, ale snažíme se alespoň působit na
cyklisty úpravou místního značení. Ne úplně jednoduchá byla i jednání k novému
„Plánu územního rozvoje obce Rebešovice“, který byl ale přes některé problémy
úspěšně projednán a v dohledné době
vstoupí v platnost.
Myslím, že kladně je možno hodnotit i
kulturní, společenské a sportovní dění
v obci. Zorganizovali jsme tradiční akce
jako je „Vítání občánků“, nebo „Setkání
dříve narozených občanů“, hody, „Babské
hody“, ve spolupráci s TJ Sokol Rebešovice

„Den dětí“ a v uplynulých dnech
„Rozsvícení vánočního stromu“ a
„Mikulášskou besídku“. Nesmíme zapomínat ani na „Ukončení sezóny na cyklostezce Brno-Vídeň“ v měsíci září opět ve spolupráci s TJ Sokol. Ten již dlouhá léta obohacuje svou činností sportovní a společenské
dění v obci za její výrazné podpory a nebylo
tomu jinak i letos. Ve sportovním areálu
proběhla celá řada sportovních a společenských akcí. Velmi vydařenou akcí, která
rozšířila portfolio těch vánočních, byly
vůbec první „Vánoční trhy“ v naší obci. Ty
však nejsou poslední adventní akcí a tak
jsem rád, že Vás na závěr tohoto odstavce

mohu pozvat na poslední tradiční společenskou událost, na „Zpívání pod vánočním stromem“, která se uskuteční ve středu 23. prosince od 18:00.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám
úplně na závěr popřál jménem obecního
zastupitelstva klidné a pohodové prožití
posledních dnů roku 2015 a do nastávajícího roku hlavně zdraví a pohodu
v osobním i pracovním životě. Doufám, že
se nám společným úsilím a prací podaří
v roce 2016 udělat naší obec ještě hezčí a
příjemnější k životu.
Petr Hrdý, místostarosta

Z jednání zastupitelstva
Ve středu 23.9.2015 se konalo 6. veřejné
zasedání zastupitelstva obce Rebešovice.
Na tomto zasedání zastupitelstvo mimo
jiné:

výběr dodavatele opravy mostku na cyk- rok 2016—příjmy i výdaje budou ve výši
lostezce u ČOV ve složení Petr Hrdý, Mar- 13,5 milionu Kč a schválilo rozpočtový
tin Šmiřák, Martin Menšík, Jiří Klíma a výhled na kalendářní roky 2017 a 2018
Tomáš Chalupský
 Schválilo pronájmy částí pozemků na
 Vyhlásilo záměr pronajmout části obecní-  Schválilo vydávání povolení vjezdu na parcele 412/1 soukromým osobám v
ho pozemku 412/1 (mezi bytovkami a cyklostezku pro majitele přilehlých nemo- souladu se záměrem a schválila příslušné
muzeem) soukromým osobám jako za- vitostí, nájemníky těchto nemovitostí a nájemní smlouvy
hrádky
pro výkon myslivecké činnosti
 Schválilo pronájem pozemků pod rybní-

 Souhlasilo s umístěním sídla Myslivecké-  Schválilo záměr o pronájmu pozemku

kem a pronájem dalších parcel v lokalitě
ho sdružení Svratka do obecního objektu pod rybníkem
rybníka ve prospěch společnosti RR Devena adrese Zahrady 264
 Schválilo záměr o pronájmu pozemků lopment s.r.o., která je majitelem vodního
 Pověřilo jednáním v záležitostech vodní 464/1, 464/2, 461/7, 310, 313/3, díla a pověřilo starostu obce podpisem
příslušných smluv
nádrže Rebešovice vyjednávací tým ve 313/2,312 a 461/9 v lokalitě rybníka
složení S. Němec, P. Hrdý, R. Novotný a  Schválilo záměr o prodeji pozemků pod  Schválilo budoucí prodej pozemků pod
M. Kvarda
hrázemi rybníka o celkové výměře 807m2 budoucími novými hrázemi společnosti
 Souhlasilo s přijetím příspěvku od Minis-  Schválilo vypracování projektu na znače- RR Development s.r.o. a pověřilo starostu
terstva kultury ve výši 120 000 Kč na ní parkovacích míst u bytových domů na obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
obnovu zvonice v naší obci
ulici Horky
 Schválilo výši příspěvku obce na provoz  Schválilo realizaci stavebně technického  Schválilo smlouvu o právu provést stavbu
(rekonstrukci rybníka) mezi obcí a spoIDS ve výši 50Kč na obyvatele obce;
průzkumu budovy zámečku v souvislosti s
lečností RR Development s.r.o.
Na svém 7. veřejném zasedání, konaném
uvažovanou novou nástavbou
 schválilo obecně závaznou vyhlášku
25.11..2015 zastupitelstvo obce mimo
 Pověřilo pana starostu jednáním o veřej4/2015 o komunálních odpadech
jiné:
noprávní smlouvě s městem Židlochovice
 Schválilo dohodu o spolupráci při budo- za účelem umístění radaru měření rych-  Schválilo výběrovou komisi pro výběr
dodavatele na položení kabelu VO ve
vání optické přístupové sítě se společnos- losti motorových vozidel v obci
staré části obce a dodavatele na zhotovetí ITSELF s.r.o.
 Schválilo vybudování chodníku od auto Schválilo výši vodného a stočného rok busové zastávky Horky směrem k ulici ní nového kompletního VO ve složení P.
2016—vodné bude 33,24 Kč a stočné zahrady a chodníku před domy č.p. 273 Hrdý, M. Šmiřák, M. Nevídal, M. Kvarda a
J. Klíma
36,80 Kč
a č.p.37

Schválilo výběrovou komisi pro výběr
 Schválilo vybudování přípojky pro veřejné Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Zpravododavatele na zhotovení kompletního VO
osvětlení, na ulicích Skalky, Vinohrady a daje ve středu 16.12.2015 proběhlo
v nové části obce ve složení R. Novotný,
Díly, Topolová a Kaštanová firmou Ratiko 8. veřejné zasedání zastupitelstva obce.
I. Pavelec, M. Nevídal, R. Havlíček a M.
Zastupitelstvo mimo jiné:
s.r.o. v ceně 84 427 Kč
Menšík
-RN Schválilo složení výběrové komise pro  Schválilo rozpočet obce na kalendářní
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Ten „náš“ rybník
K naší obci dnes již neodmyslitelně
patří rybník a i těm, kteří tu žijí krátce a do
života naší vesničky se dosud nezapojili
s plným odhodláním, netřeba vysvětlovat,
kde se nachází.
Rybník tu však není odedávna a pravověrní rebešáci ví, že vznikl zahloubením
v sedmdesátých letech minulého století.
Pamětníci také potvrdí, že nevznikl kvůli
radovánkám v podobě kopání či sportovního rybolovu, byť ta či ona činnost na něm
postupně byla uskutečňována a na rozdíl
od nás, tak zvaných „náplav“, kteří v něm
nikdy neplavali, by vám rodáci u pivka
prozradili, kde že byly dokonce schůdky, či
žebřík pro lepší přístup k oněm radovánkám. Vodní nádrž měla sloužit a také sloužila, jako zásobní nádrž systému závlah,
které se v té době socialistického zemědělského zázraku s velkou vervou budovaly. Pak přišla sametová revoluce, restituce
zemědělské půdy (a nejen jí) a také privatizace.

vat hráze a také zaplatit obci ročně nájem- vat, že s tím může nesouhlasit, ale je to
né 1Kč za každý čtvereční metr, což před- tak všechno, co s tím může dělat.
stavovalo částku přibližně 20 tisíc Kč ročZ výše uvedeného každému, kdo disně.
ponuje alespoň z části porcí selského roRybník si však žije svým životem, rybáři zumu vyplývá, že vlastnit pozemky pod
postupně přestávají na rybníku zcela hos- vodním dílem a nemít na něm alespoň
podařit o nějaké údržbě břehů a hrází není vlastnický podíl, rozhodně není žádné tervůbec řeči. Rybník mizí ze seznamu revírů no – spíše naopak. K čemu ve svých úvapříslušného rybářského svazu. Celá situa- hách směřovalo tehdejší vedení obce, když
ce dospěla až k havarijnímu stavu hrází a pozemky pod rybníkem od soukromých
k rozhodnutí MRS rybníka se zbavit. A tak vlastníků vykupovalo, nevíme. Na fanoušv prosinci 2013 v tichosti prodává MRS ky konspirativních teorií, o které nikdy
Brno 5 vodní nádrž Rebešovice novému nebyla v naší vesničce nouze, to může
majiteli. Tím se stává společnost RR Deve- dělat dojem, že šlo spíše o to, z obecní
lopment s.r.o., která již na několika rybní- kasy zhojit původní majitele zaplavených
cích v Jihomoravském kraji hospodaří.
pozemků, kteří by z nich jinak prakticky nic
Z předešlých řádek je patrné, že vodní neměli. Protože já se mezi ty, co si dodnes
nádrž Rebešovice, jak zní oficiální název, myslí, že „Elvis žije“, nepočítám, omezím
nikdy v majetku obce Rebešovice nebyla. se na konstatování faktu, že chtěla-li obec
„Vodoprávní“ zákony totiž považují za maji- směřovat ke konečnému vlastnictví vodnítele vodního díla toho, kdo vlastní nápust- ho díla, pak jednak tato práce zůstala
ný a výpustný objekt a případné vystavěné nedokončena a hlavně tyto pozemky nebyhráze. Podle těchto právních norem musí ly k vlastnictví vodního díla vůbec potřeba.
majitel zaplavených pozemků vodní dílo To je ale pro dnešní situaci již nepodstatstrpět. Z hlediska majetkoprávního nemů- né.

Systém závlah včetně nádrží se stal
rovněž předmětem privatizačního záměru.
Není cílem těchto řádek spekulovat dnes
nad tím, proč vyhrál privatizační projekt
jednoho pána, jehož profese v dobách
vlády jedné strany rozhodně neměla mnoho společného se zemědělstvím a potažmo se závlahami, leč stalo se. Nový
majitel vlastnil nádrž až do roku 2008. Je
dlužno dodat, že vlastnictví nádrže automaticky neznamená vlastnictví pozemků
pod ní. Ty nabyli do majetku především
restituenti zemědělské půdy. Čas plynul,
obec Rebešovice od soukromých vlastníků
postupně vykoupila všechny pozemky pod
vodním dílem. 6.března 2008 prodává
původní majitel, který nádrž zprivatizoval,
vodní dílo Moravskému rybářskému svazu že být sice majitel zaplavených pozemků
Brno 5 (dále jen MRS).
opominut a náleží mu nájemné, když se
MRS se chová spíše jako královna mu však na výši nájemného nepodaří
Koloběžka ze známé pohádky. Tak jako s majitelem vodního díla dohodnout, o
Dáda Patrasová v hlavní roli budoucí krá- nájemném musí rozhodnout až soud. Soulovny blížíc se na koloběžce na zámek dy zpravidla, jak už to bývá, nejen že trvají
přijela-nepřijela, rybáři z MRS na nádrži relativně dlouho, ale navíc přiznávají majihospodaří—nehospodaří. To je asi také telům zaplavených pozemků mizivé nájemdůvod, proč je až 3.května 2010 uzavřena né srovnatelné s nájmem zemědělské
nájemní smlouva s obcí, jakožto majitelem půdy. Pokud se nyní čtenář tohoto článku
pozemků pod rybníkem. V nájemní cítí pohoršen právním stavem v oblasti
smlouvě se mimo jiné MRS zavazuje o vodních děl, pak mu mohu pouze cimrmarybník pečovat, upravovat břehy, opravo- novsky sdělit, že proti tomu může protesto-

Dnes už je nepodstatný i fakt, že MRS
ani nový majitel o změně vlastníka obec,
jakožto majitele pozemků pod rybníkem,
neinformovali. MRS i v roce 2014 hradí
obci nájemné z příslušné nájemní
smlouvy, jako by se na oko nic nedělo.
Nejen že MRS svůj prodej před obcí tají
(ačkoliv se v nájemní smlouvě jasně zavazuje, že bez svolení obce vodní dílo ani
nikomu třetímu nepronajme, natož prodá),
ale zažádal si i o zápis vodního díla do
katastru nemovitostí. Tohle vodní dílo totiž
dosud v katastru zaneseno není a jeho

Stránka 4

zanesení byla jedna z podmínek nového
majitele. Drobnou pikantérií je, že na zápis
vodního díla IV. kategorie, kterým rebešovská vodní nádrž je, má majitel čas až do
roku 2021 a pokud to stihne, majitel pozemků pod vodním dílem na tom nic nezmění. Mělo tedy dojít k zápisu vodního díla a
následně na základě kupní smlouvy mezi
MRS a RR Development s.r.o. k jeho převodu na Katastrálním úřadu. Ale ouha.
V předloženém návrhu na zápis do katastru
však figuruje nejen samotný nápustný objekt, ale i pozemky hrází a dokonce kompletní pozemek pod rybníkem, který je
v majetku obce. Katastrální úřad v tom má
poněkud nejasno a tak se obrací na obec
se žádostí o stanovisko, protože sám spatřuje v podaném návrhu jistá pochybení. Je
před prázdninami 2014 a spouští se kauza
rybník, která od té doby zaměstnává zdaleka nejen pana starostu měrou vrchovatou.
Pokus o zápis vlastnictví na obecní pozemky se dá vyložit také jako pokus obec o
majetek připravit (ať už vědomě či nevědomě) a pod tímhle pokusem je podepsáno
sdružení MRS Brno 5. Jestli v tom byl záměr, nebo hrubá právní nevědomost, ponechme nyní stranou.
Nový majitel vodního díla mezi tím získává na základě kupní smlouvy z prosince
2013 od Odboru životního prostředí Šlapanice právo nakládání s vodami, které na
něho přechází proto, že mu vodní dílo prodal majitel, který tímto právem disponoval,
tedy MRS. Nový majitel je si vědom špatného stavu hrází a tak netuše do jakého sporu
se dostal, zažádal si na příslušných úřadech
i o možnost hráze provizorně opravit.
Jedním ze základních povinností zastupitelů je spravovat řádně obecní majetek a
dostát při jeho správě všem povinnostem,
z tohoto úkolu vyplývajících a tak ještě minulé zastupitelstvo rozhodlo, angažovat
v této věci zkušeného právníka, kterým je
do dnešního okamžiku JUDr. Milena Buřilová. Roztáčí se kola odvolání a jednání s
úřady. Obec má za to, že hráze nejsou stavbou, protože nádrž vznikla zahloubením do
terénu. Jestliže hráze nejsou stavbou, pak
je též nelze jako stavbu zapsat do katastru
a tedy patří obci, jakožto pozemky. Pan starosta za podpory zastupitelů podává rovněž
odvolání proti plánované provizorní opravě
hráze, protože se má odehrávat na pozemcích obce a má opravovat prvky rybníka,
které jsou podle našeho právního výkladu
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v majetku obce. O hráze a břehy se mělo
starat MRS a tak obec smlouvu uzavřenou
ještě předchozím vedením obce, vypovídá.
Pro nového majitele se najednou stáváme
nepřítelem číslo jedna a z jeho pohledu
celkem logicky.

Rybník, který bude sloužit nejen majiteli
vodního díla, k činnosti, pro kterou ho zakoupil, tedy k chovu ryb a k provozování
sportovního rybolovu, ale také občanům
obce a všem návštěvníkům, jako místo na
procházky, koupání, či k zimnímu bruslení.

Přichází volby a nové složení zastupitelstva. Noví zastupitelé se hned na první
schůzce seznamují s problémem a rozhodnou se bránit majetek obce. Mezi tím se
obci podaří za velkého úsilí právničky zabránit zápisu vodního díla do katastru a zastavit i plánovanou provizorní opravu hrází.

Nový majitel projevil hodně velkorysosti
a ústupky musela učinit i obec. Do konce
roku by měly být podepsány smlouvy o nájmu pozemků pod rybníkem, smlouva o
nájmu dalších obecních pozemků bezprostředně přiléhajících k rybníku, které by
měly sloužit novému majiteli vodního díla
jako zázemí pro realizaci aktivit, ke kterým
je rybník určen. Vznikl nový projekt na opravu hrází a kompletní revitalizaci rybníka.
Jediným investorem bude společnost RR
Development. Po té, co budou vystavěny
nové hráze, budou novému majiteli vodního
díla prodány pozemky, na kterých se bezprostředně bude nacházet stavba hrází, aby
bylo možné odblokovat situaci se zápisem
již opraveného vodního díla na katastr. Znění všech smluv je již dohodnuto a
v současné době procházejí schvalovacím
procesem. Obec získá velice slušné nájemné a možnost kontrolovat dění na rybníce.
Majitel vodního díla bude moci hráze řádně
opravit a konečně začít provozovat vodní
dílo, které si zakoupil v dobré víře, že bude
jeho včetně hrází.

Situace se však o prázdninách 2015
dostává do naprostého patu. Vlastnictví
vodního díla se podle našeho právního názoru smrsklo na onen betonový nápustný
objekt, což je v rozporu s právním názorem
nového majitele. My nedovolíme naše hráze
opravit pouze provizorně, sami je však opravovat nemůžeme, neboť nemáme právo
nakládání s vodami. Ponechme nyní stranou i nutnost alokovat nemalé finanční
prostředky, se kterými obec ve svých plánech nepočítala a dotace čerpat nelze, neb
nejsme vlastníky. Hrozí několikaletý soudní
spor s naprosto nepředvídatelným koncem,
který by neprospěl nikomu a znamenal by
vypuštění rybníka na hodně dlouhou dobu.
Při technicko—bezpečnostním dohledu
vodního díla, který na popud obce provedl
odborník, je mimo jiné konstatováno, že
vodní nádrž je v kritickém stavu a je nutné ji
co nejdříve začít rekonstruovat a to nikoli
původně navrhovaným postupem nového
majitele vodního díla, ale tak říkajíc
z gruntu. S obavami o svoje nemovitosti se
na obec dopisem obrací jejich majitelé, kteří
s rybníkem bezprostředně sousedí. Ti
s nemalými obavami pozorují podemílání
břehů rybníka. Obec se ocitá ve schizofrenní
situaci, kdy je sice majitelem pozemků pod
rybníkem, ale pro tyto občany a rozptýlení
jejich obav nemůže udělat vůbec nic.
V září 2015 je proto ustavená vyjednávací skupina, ve které je pan starosta, místostarosta, předseda finančního výboru,
předseda komise pro životní prostředí a
ekologii a právní zástupce obce
JUDr. Milena Buřilová. Jednatel firmy RR
Development s.r.o. pan Robert Rais je vyzván k jednání o vzniklé situaci. Prakticky
od konce září až do dnešních dnů probíhají
intenzivní, náročná, tvrdá, ale doposud férová vyjednávání, jejichž cílem má být funkční
rybník opravený podle řádného projektu.

Je 30.listopadu 2015 a starostovi leží
na stole dopis, podepsaný některými občany zejména z ulice V Sadě. Dopis rezolutně
požaduje, aby obec rybník v žádném případě neprodávala. Inu ani rodák nemusí vědět
všechno a mnozí rebešáci budou po přečtení tohoto článku asi hodně překvapeni, jak
že to vlastně s tím „naším“ rybníkem je.
Rostislav Novotný
předseda finančního výboru
PS: je těsně před vydáním tohoto čísla Zpravodaje a zastupitelstvo právě schválilo
všechny příslušné smlouvy vztahující se
k řešení situace na rybníku – zbývají tedy už
jen podpisy…. a pak už jen rýpavé poznámky, podobně jako tomu bylo po té, co jsem
v doprovodu kolegů přicházel do restaurace
na jedno dobře vychlazené pivo po dalším z
náročných jednání. Na pozdrav „dobrý večer“, se nám dostalo odpovědi: „Tak co jste
dneska zase prodali?!“ A to je přesně ten
humor, který mi sedí a já ho beru :). Nakonec bez humoru, by se z toho nejeden dostal k pověstnému „Chocholouškovi“ — no
uznejte.
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Kam s ním, aneb má vůbec smysl třídit odpad?!
Má, a to skutečně výrazný! Díky opětovnému použití recyklátů je každým rokem zachráněno přes 20 km 2 přírody, což není málo. Že je
to moc složité? Vůbec ne! Odpad doma roztřídíte poměrně snadno a tak doufám, že po dnešním přečtení tohoto článku, si budete
jisti KAM CO PATŘÍ A NEPATŘÍ.
PAPÍR
Modré kontejnery

PLASTY
Žluté kontejnery

SKLO
Zelený kontejner – tvar zvonu
NÁPOJOVÉ KARTONY
Zelené kontejnery, které jsou označeny oranžovými potisky
BIOODPAD

TEXTIL

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky, sešity,
knihy bez vazby a desek z PVC, brožury,
papírové obaly, rozložené (popř. sešlapané)
papírové krabice, balící papír, vlnitá lepenka, kancelářský papír, obálky i s fóliovými
okénky, bublinkové obálky bez plastového
vnitřku, čisté papírové obaly a sáčky, telefonní seznamy
sešlápnuté PET lahve, plastové obaly, plastové tašky a sáčky (od chipsů, sladkostí),
plastové lahve, čisté plastové kelímky od
mléčných výrobků, plastové obaly od pracích, kosmetických a čistících přípravků,
polystyren (stavební bez omítky), balící fólie
nevratné lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od nápojů, marmelád, kečupů, zavařenin (vhazovat bez
uzávěrů), rozbité skleničky
kartony od džusů, mléka, vína a jiné kartony (kartony musí být vypláchnuté, aby nezahnívaly zbytky).
ovoce, zelenina, plevel, tráva, listí, dřeviny
do průměru 8 cm, rozlámané nebo rozřezané větve na menší kousky (ušetří místo pro
další bioodpad), skořápky z ořechů, vajíček,
čajový a kávový odpad (nevhazovat
v igelitových pytlech)
Nepoškozené (čisté a suché) oděvy, boty,
ručníky, kabelky (vhazujte vždy v igelitových
taškách nebo pytlích)

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový papír (kopírák), voskový
papír, použité pleny, ruličky od toaletního
papíru, kartony od vajec, použité papírové kapesníčky, ubrousky, fotografie, časopisy tištěné na křídovém papíru (vše
patří do směsného odpadu)
guma, pneumatiky, molitan, kabely, PVC,
linoleum, obaly od léčiv, obaly od chemikálií, olejů a barev, textil z umělých vláken, nevymyté plastové lahve od oleje
patří do směsného odpadu
zrcadla, drátěné sklo, keramika, porcelán, žárovky, zářivky, výbojky, televizní
obrazovky, automobilová skla, sklenice
od barev, olejů, lahvičky od léčiv
kartony od vajíček (patří do směsného
odpadu)
igelitové pytle a tašky, tuky, omastek,
popel, zbytky barev, kosti, vařené potraviny, odpad z vysavače

Poškozené oděvy, boty, ručníky, kabelky
(vše poškozené patří do směsného odpadu)

Kolem třídění odpadu je stále několik nejasností, a proto uveďme některé na pravou míru:
Ruličky od toaletního papíru a kartony od vajec - patří do papíru?
Nepatří! Papír je možné recyklovat maximálně sedmkrát. Poté již pro něj není dalšího využití. A právě ruličky od toaletního papíru a
kartony od vajec jsou posledním „stádiem“ recyklace papíru. Jejich vlákno je již totiž natolik krátké, že už je znovu použít nelze. Proto
je vyhoďte do směsného odpadu.
Papírové kapesníčky - patří do papíru?
Nepatří! Jsou sice z kvalitního papíru, ale po jejich použití do kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří, proto je vyhoďte do
směsného odpadu.
Plastové láhve — je nutné je zbavovat etiket a víček?
Nikoliv! Další poměrně rozšířený omyl. Mnozí lidé láhve z plastu před vyhozením zbaví jak víčka, tak etikety. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy, které plastové výrobky zpracovávají, si totiž umí s těmito součástmi jednoduše poradit.
Kam patří „nejasné“ odpady z domácnosti?
Třídění odpadu je enormně důležité a potěšující je, že se tato činnost dostala do obecného povědomí, takže vše probíhá tak, jak má.
Jenže mohou nastat i situace, v nichž si tak úplně nevíme rady, kam vlastně konkrétní obal či výrobek patří. Proto se na některé běžné materiály z domácnosti podíváme na následujících řádcích.

Sedlina čaje a kávy a čajové sáčky. Mnozí z nás patří mezi milovníky těchto horkých nápojů. Co ale dělat s jejich sedlinou, a to
i s papírovým filtrem, případně s čajovými sáčky? Jelikož se jedná o bioodpad, pokud máte možnost, vyhazujte je do kontejnerů na bioodpad, anebo je umístěte na kompost či zpracujte v domácím kompostéru.

Použité hygienické potřeby. Určité nejasnosti mohou panovat i okolo použitých papírových kapesníků, dětských plen, kondomů, tamponů či vložek. Tyto hygienické potřeby ovšem patří jednoduše do směsného odpadu. Rozhodně se je tedy nesnažte
zbavit např. v toaletě, neboť by mohly natropit neplechu.

Fritovací tuky a oleje z kuchyně. Dříve se mnozí lidé zbavovali tuků a olejů z kuchyně tak, že je vylili do odpadu. To ovšem není
správně! Tuky totiž díky srážení a usazování představují velký problém pro provoz stokové sítě. Ideální tedy je, budete-li je
shromažďovat do nádoby, kterou již následně vyhodíte do směsného odpadu.

Magnetická média. Doba disket, videokazet či audiokazet je dávno tatam. Přesto se tato média stále nacházejí v mnoha domácnostech. Kam je vyhodit? Nejlepší, co můžete udělat, je oddělit plastový obal od pásky či kotouče a první složku vyhodit
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do plastů, zatímco druhou do směsného odpadu.
Optická média. Ačkoli jsou dnes CD, DVD a Blu-ray disky naopak hojně používány, občas je potřeba se zbavit i těchto médií.
Jak? Odpověď není úplně jednoznačná. Někde se uvádí, že patří do plastů, jinde je s nimi zacházeno jako s elektroodpadem.
Při větším množství každopádně nic nezkazíte, pokud je odvezete do sběrného dvora.

Využití papíru, nápojových kartonů, plastů, skla i bioodpadu
Cesta jednotlivých druhů odpadů je poměrně dlouhá. Nejdříve putují do košů, následně do veřejných popelnic a kontejnerů a poté na
skládku, do spalovny či na třídící linku. V prvních dvou případech tato cesta končí, ačkoli i tyto odpady ještě naleznou uplatnění, např.
pro výrobu tepla či elektrické energie ve spalovnách, přičemž stejným způsobem lze využít i plyn, jež se vytváří na skládkách. Nás bude
ale na tomto místě zajímat, jak jsou využívány základní materiály po dotřídění na třídící lince, které následně míří k dalším zpracovatelům.



Papír končí v papírnách, kde se za pomoci vody rozvlákňuje a čistí. Poté jsou z něj vyrobeny nové papírové výrobky, tedy např.
noviny, časopisy či toaletní papír.



Nápojové kartony buď zamíří rovněž do papíren, anebo do továren na stavební hmoty. Lze je totiž použít i k výrobě speciálních
stavebních desek.



Plasty jsou dosti variabilní. Tak například PET láhve lze použít na výrobu nových PET lahví, ale také v textilním průmyslu (na fleecové mikiny, spacáky apod.). Plastové sáčky, fólie a tašky jsou využity k opětovné výrobě těchto pomůcek, zatímco další druhy plastů
naleznou uplatnění při výrobě stavebních či zahradních prvků.



Sklo se pochopitelně dostává zpět do skláren. Skelná drť, jež zde vzniká, je následně použita na výrobu nových skleněných produktů, ale hodí se i pro tepelné izolace.



Do nádob na bioodpad nesmí být vhazovány žádné cizorodé látky a předměty jako jsou plasty, mikrotenové sáčky, sklo, pytlíky od
vysavačů, popel z uhlí, barevné časopisy a nic, co v kompostu může zvýšit obsah škodlivých látek. Před tím, než je bioodpad navezen
do kompostárny, projde drtícím zařízením, kde dojde k nadrcení na malé kousky i těch věcí, které pak již z hotového kompostu nelze
žádným způsobem nijak oddělit. Hotový kompost pak obsahuje střepy skla, plastů a jiných předmětů, a nelze jej využít na zemědělské
půdě, na okrasné zahrádce nebo v městské zeleni. Bioodpad, který je znečištěný cizorodými látkami, nelze dát do kompostárny a rovnou končí na skládce.
Závěrem
V aktualitách na našich stránkách obce Rebešovice Vás stále prosíme, už i žádáme, abyste u kontejnerů udržovali pořádek a řádně
třídili odpad!!!!!!!! Neodkládali odpad vedle kontejnerů!!!!!! Stále se najdou někteří občané, které těchto výzev nedbají, ale podle mne je
čistota obce vizitkou každého z nás. Jsme rádi, že neodkládáte odpad podél silnic, ale kontejnery opravdu nejsou určené pro všechny
odpady, některé patří pouze do sběrných dvorů nebo do odpadu směsného. A ty objemné a nebezpečné odpady máte možnost odevzdat 2x ročně před Váš dům, kdy se obec o tyto odpady postará a nechá je vyvézt (vždy jste dopředu informováni, kdy se tyto svozy
uskuteční). A ne, že někteří spoluobčané dají nepotřebné věci ke kontejnerům a myslí si ,,Však on to někdo uklidí“; doma by se Vám
taková skládka určitě také nelíbila. A sešlápnout PET lahev a krabici určitě taky moc dlouho času nezabere!!! I já jako občan Rebešovic
doufám, že když půjdu třídit odpadky, tak už nenarazím do vyhozeného kočárku, matrací, obrovských papírových krabic a dalších věcí.
Pochvala patří všem, kteří řádně třídí a nenechávají po sobě u kontejnerů nepořádek.
Třídění odpadu se odráží na poplatku, který každý rok platíme za svoz komunálního odpadu. Čím více se odpadu vytřídí, tím méně je
odpadu směsného. Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2016 zůstává stejný 550 Kč/1 osoba/rok – osoba má v obci trvalý
pobyt; 550 Kč/rok - stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Petra Nechvátalová - referent OÚ, ale hlavně občan Rebešovic

Z kulturního dění v obci
BABSKÉ HODY 2015

UKONČENÍ SEZÓNY NA CYKLISTICKÉ STEZV sobotu 5. září 2015 se již tradičně ko- CE BRNO - VÍDEŇ 2015
naly Babské hody. Mezi stárkami jsme letos
Již 15 let je naše obec členem dobrovolmohli napočítat šestnáct „bab“ a nesmíme ného svazku obcí „Cyklostezka Brno-Vídeň“
zapomínat ani na haldu dětí, které se rov- Od té doby se mnohé měnilo a přibylo
něž zapojily.
spousta kilometrů nových bezpečných úseV pátek proběhlo tradiční zvaní, kdy stár- ků cyklostezek. Nezměnilo se však to
ky prošly celou dědinu a zvaly všechny na nejpodstatnější; trvající spolupráce jednotlisobotní zábavu. V sobotu se od 14:00 hodin vých obcí na tomto žádaném projektu a
konal průvod, ke kterému zahrála skupina vysoký zájem cyklistů o propojení Brna s
Střeličáci. Večerní zábava proběhla ve spor- hranicemi Rakouska.

lo v sobotu 26. září 2015 v Rebešovicích ve
sportovním areálu.

Program akce byl velmi bohatý. Od samého poledne byl otevřen sportovní areál pro
veřejnost. Krátce po poledni se konal slavnostní příjezd na historických kolech
v dobovém oblečení a následně byla akce
oficiálně zahájena primátorem města Brna
Petrem Vokřálem. Vystoupili také další významní hosté, starosta naší obce i starostové z okolních obcí. Následně měli všichni
tovním areálu, kde se všichni dobře pobavili
Letošní slavnostní ukončení provozu na možnost vyzkoušet si jízdu na historických
se skupinou Panorama band.
cyklistické stezce Brno - Vídeň se uskutečni- kolech. Kulturní odpoledne doplnilo aerobicdance vystoupení dívek pod vedením paní
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sladkou pozornost. Průvod vycházel od Zámečku a tamtéž také po příjemné večerní
procházce naší vesničkou i skončil.
V. ROČNÍK REBEŠOVICKÉ PECKY
V pátek 13. listopadu proběhl V. ročník
Rebešovické pecky. Letos se sešlo nebývalých 36 vzorků.
Na začátku soutěže byly všechny lahodné
soutěžní destiláty rozděleny do tří kategorií
podle toho, které ovoce stálo na počátku
celého procesu zakončeného vypálením —
slivovice, meruňkovice a ostatní plody. Každá kategorie měla též své porotce. A jak to
dopadlo?
Výsledky kategorie meruňka:
1. místo M. Nezval, Rebešovice
2. místo J. Škamrada, Rebešovice
3. místo M. Neradilek, Rebešovice
Petry Nechvátalové, prezentace nové hry PODZIMNÍ DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
„HEADIS“, kterou si mohli případní zájemci
V sobotu 24. 10. se konal první ročník
rovněž vyzkoušet. Následovalo další taneční dýňových slavností. Za krásného slunného
vystoupení letošních stárků.
podzimního odpoledne si děti mohly vydlaPo celou dobu nám k poslechu a tanci bat dýně a vyrobit si svého strašáka. Nakohrála country skupina TULÁCI z Moravských nec proběhlo vyhlášení soutěže o nejhezčíBudějovic. V zámeckém sklepě probíhala ho strašáka, kterého vyhrál Kubík Hrstka.
ochutnávka burčáku a ve sportovním areálu Dospělí si pochutnali na dobrém burčáku a
se hosté mohli nasytit různými specialitami mohli ochutnat dobroty z místní hospůdky. I
z grilu.
tahle akce byla z ranku těch velmi podařePočasí nám přálo a tak se dá říci, že akce ných, neb rodiče i děti odcházeli s pěknými
se skutečně povedla. Doufejme, že další zážitky a zkrášlenými dýněmi. Za organizaci
děkujeme kulturní komisi v čele s Helenou
podobné brzy přibydou.
Kotulanovou a už nyní se těšíme na další
ročník.
SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH
V pátek 30. října v sále na Zámečku proběhlo setkání dříve narozených spoluobčanů. I přes mírně slabší účast 31-ti lidí jsme
přesvědčeni, že se akce vydařila, což nám
nakonec potvrdili i samotní účastníci tohoto
pravidelného setkání. K veselé atmosféře
tentokrát přispěla i kapela Jen tak band.
Věříme, že následující léta bude účast ještě
větší

Výsledky kategorie slivovice:
1. F. Šesták, Rebešovice
2. Z. Vala, Níhov
3. R. Burda, Rebešovice
Výsledky kategorie ostatní plody:
1. K. Hrdličková, Měnín (špendlík)
2. J. Bednář, Rebešovice (kalvádos)
3.-4. K. Starý, Rebešovice (kalvádos)

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

3.-4. I. Pavelec, Rebešovice (kalvádos)

Hned následující pátek 6. listopadu se
uskutečnil lampionový průvod a jako v minulých letech i letos byla účast dětí i rodičů
velmi hojná. Každý dětský účastník, který na
průvod přišel s lampionem, dostal malou

Výsledky hlavní soutěže:
1. Radek BURDA (slivovice 2015)
2. Jan ŠKAMRADA (meruňkovice 2015)
3.Mirek NEZVAL (meruňkovice 2015)
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sále pak řada návštěvníků trhů využila
možnost zakoupit si různé dárkové předměty, svíčky, košíky, bižuterii, ale také dobré
moravské víno nebo zdravou výživu a mnoho dalšího.
S tímto dnem byl spojen i třetí ročník
prodejní vánoční výstavy Heleny Kotulanové. Z nepřeberné kolekce vánočních dekorací v různých stylech a barvách si vybral
jistě každý zájemce.
Navzdory obavám nervózních pořadatelů,
kterým tímto velice děkujeme, ostatně jako
všem, kteří přiložili ruku k dílu, přišlo hodně
nejen rebešáků, ale i přespolních.
Vzhledem k velkému úspěchů se budeme snažit zorganizovat trhy i v příštím roce
a ještě více obohatit nabízený sortiment.
Vítězům gratulujeme a věříme, že příští ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
rok bude vzorků ještě více vzorků než v
Nesmíme zapomenout ani další vánoční
letošním roce.
akci, která už se tradicí stala. Je to slavVÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
nostní rozsvícení vánočního stromu spojené
V sobotu 14. listopadu jsme na sále Zá- s vypouštěním balónků s přáníčky našich
dětí, které je takto posílají vstříc Ježíškovi v
mečku přivítali deset nových občánků.
naději, že přání v nich napsaná, se vyplní.
Šest děvčat a čtyři hoši v doprovodu
Letos jsme strom slavnostně rozsvítili v
svých rodičů nejprve vyslechli slavnostní
sobotu 28. listopadu. Nejen že jsme při tom
slovo pana starosty a pak už bylo každé
neměli imaginární obavy z terorismu, ale
dítko obdarováno dárkovým poukazem a
večerní oblohu jsme opět zaplavili početnýknihou. Jejich maminky si pak odnášely
mi houfy balónků.
kytici.
VÁNOČNÍ TRHY
Letošní vítání občánků bylo nově spojeno
První
adventní
i se sázením stromů, které se uskutečnilo
neděle
29.
listopanásledující den v neděli. Místo pro výsadbu
du
2015
zůstane
v
bylo zvoleno vedle nově vybudované cyklospaměti
občanů
tezky od ČOV směrem k lesu. Vysazovalo se
zapsaná jako den,
21 kusů lípy velkolisté.
kdy se v naší rozvíProtože jsme z projektu Kraje získali prájející se vesničce
vě 21 lip, byli osloveni rodiče nejen letošuskutečnily histoních nových občánků, ale dle data narození
ricky první Vánoční
i rodiče jedenácti loňských nových rebešátrhy.
ků.
Lidé, kteří přišli,
Tato akce byla samozřejmě dobrovolná a
mohli nasát krászáleželo na rodičích, zda budou chtít za své
nou vánoční atmodítko strom vysadit. Jsme rádi, že se prosféru, která byla
jekt „aleje života“ setkal s velkou odezvou.
podpořena
vůní
Jak se ukázalo, zájemců o vysazení stromů
svařáku a medovibylo nakonec více, než jsme mohli v první
ny. Hned u vchodu
fázi uspokojit. I vzhledem k tomuto faktu
je přivítali šikovní
chceme v praxi vysazování stromů za nově
kováři, každý si
narozené děti v naší obci pokračovat, aby
mohl
vyzkoušet
se tato akce postupně stala jednou z těch
jejich řemeslo. Na
tradičních stejně, jako celá řada dalších.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V sobotu 5. prosince se od 14 hodin
konala Mikulášská besídka. Letošní organizace se ujaly členky kulturní komise.
Hlavním bodem programu byl pochopitelně příchod Mikuláše, čertů a andílků. Po
rozdání balíčků si děti mohly zatančit, zahrát hry nebo jen tak blbnout. Doufáme, že
příští rok dětí bude ještě víc a zábavy minimálně stejně jako rok letošní.
R.Němcová, H.Kotulanová, R.Havlíček
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Znáte, neznáte?
Milí čtenáři,
vzpomenete si určitě z minulého čísla, že
první část našeho rozhovoru s Jiřím Liptákem, naším „sousedem“ z nedalekých Rajhradic, se točila kolem sportovní střelby.
Jak už ale zaznělo, obvykle se láska ke
zbraním promítá nejen do sportovních výkonů, ale odráží se také v další oblasti, ke
které střílení neodmyslitelně patří. A tou je
myslivost. Střelba na zvěř je ovšem něco
diametrálně odlišného. A to nejen co se
velikosti „terče“ týká. Tady si se sportovní
zbraní moc neužijete. Jiří Lipták mi ochotně
vysvětlil, že existují také lovecké zbraně brokovnice na menší zvěř, nebo kulovnice
na něco většího. I když ze mě myslivec
nikdy nebude, protože já zvířátka raději
živá, ptala jsem se dál.
Že je patronem myslivců svatý Hubert, to
už vím. My jsme ale nemluvili o historii
myslivosti a legendách. Více mě zajímala
souvislost mezi myslivostí a sportovní střelbou. Myšlenka, že by lovecká střelba mohla
být součástí tréninku na sportovní střelbu,
je ale scestná. Zvířata, na která míříte
v mysliveckém, se většinou pohybují
v jiných podmínkách, jiným způsobem a
jinou rychlostí než asfaltoví holubi. A ještě
ke všemu každé z nich obvykle umí běhat
po zemi, ba dokonce lítat vzduchem mnoha
různými směry a kupodivu i různou rychlostí. Prostě je třeba tyto dvě „disciplíny“ od
sebe oddělit.

v podání Jiřího Liptáka. On sám si posteskl,
že ačkoliv má s myslivostí už dobře 15 let
praxe, moc času mu na ni nezbývá. Až poslední dobou se situace lepší, a to samozřejmě i díky 4-letému synovi, se kterým už
se dá vyrazit sem tam do revíru na obchůzku či vylézt na posed. Zjistila jsem ještě
další pozitivní informaci, která souvisí jak
s Jiřím Liptákem, tak s myslivostí, a obě
pak s Rebešovicemi. Myslivecké sdružení,
jehož je Jiří Lipták členem, totiž našlo své
„útočiště“ právě v Rebešovicích, v objektu
bývalé vodárny. A jak že se myslivci dostali
k vodárně? Jednoduše. Stará, původní
vodárna v katastru Rebešovic už byla dlouhý čas nefunkční, objekt bez využití chátral
a byl snad dokonce určen k demolici. Shodou okolností se přihodilo, že myslivecké
sdružení přišlo o své sídlo a působiště, kde
by se mohli myslivci scházet. Obě tyto informace se jednoho (už nevím, zda krásného)
dne dostaly k těm správným lidem, kteří
našli společné řešení. Také díky dobrým
vztahům mezi oběma obcemi mohl být
objekt vodárny za pomoci brigádníků a
nepočítaně brigádnických hodin z vlastních
sil zrekonstruován, a myslivci se zase mají
kde scházet.

Myslivecké sdružení (jehož oficiální název najdete v tajence křížovky) spojuje
hned tři obce: Rajhradice, Rebešovice a
Otmarov, se zhruba tisícihektarovou honitbou. Schůze tohoto sdružení se
konají zhruba jednou měsíčně, ale členové
Dnes tedy přišla na řadu myslivost
se samozřejmě potkávají také v terénu.

Většinu jejich činnosti zabírají četné organizované brigády, včetně úklidu odpadků a
černých skládek v terénu, a vlastní péče o
zvěř. Stejně jako Jiřího Liptáka přivedl
k myslivosti jeho tatínek a dědeček, tak i
on a vlastně všichni členové sdružení dávají svým dětem, případně a vnukům možnost
aktivně se účastnit např. krmení zvěře,
chodit do revíru, na posedy, kterým myslivci
říkají „kazatelna“, nebo pozorovat zvěř.
Poptala jsem se tedy Jiřího Liptáka, co tady
v okolí mohou obdivovatelé přírody pozorovat nejčastěji. Takže kromě srnčí zvěře,
která má podle Jiřího Liptáka vůbec nejzdravější maso, není vzácností potkat divočáky, kteří jsou mimochodem velice opatrní
a také vysoce inteligentní, a dávají si náramný pozor, aby se vám nedostali na mušku. Prý dokonce dokázali vypozorovat podle
otevřeného či zavřeného okýnka na posedu, zda tam právě nečíhá myslivec. Ale
máme tu taky tzv. škodnou. Překvapilo mě,
že za škodnou je považována nejen liška a
kuna, ale také třeba jezevec, takové krásné
zvířátko. No a ještě je samozřejmě k vidění
a pozorování ptactvo, včetně mnoha druhů
toho vodního. Z dravců prý jsou v našem
okolí nejčastější motáci. Samotné sdružení
pak pečuje i o chov bažantů ve velké voliéře. Na říčce se každoročně odchová asi
stovka divokých kachen, z nichž pak
v rámci regulace je asi polovina určena na
odstřel. Od podzimu se pak pořádají hony a
třeba divoké kachny se mohou lovit až do
konce listopadu. Na zamrzlých okolních
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rybnících a občas i na Svratce, když udeří mládež v oblasti myslivosti. Popravdě velmi
velké mrazy, se vyskytují i severnější druhy - malé. Myslivecké kroužky už asi neexistují
takzvané „severky“.
(kdysi bývaly, pokud si vzpomínám), a tak
Myslivci se ale samozřejmě umí také ba- jestli nemají v rodině myslivce, jsou možvit. Letos, resp. až po Vánocích zhruba kon- nosti dětí přičichnout k myslivosti mizivé.
cem února, plánuje myslivecké sdružení Dozvěděla jsem se ale jednu ne až tak dávuspořádat pro své členy v pořadí už druhé nou zajímavost z myslivecké činnosti, o
myslivecké hody, které by měly navázat na které jsem doposud neměla tušení. A při té
loňskou obnovenou tradici. V lednu by se se děti u myslivců uplatňovaly měrou vrchotaké mohl podařit myslivecký ples vatou. Řeč je o odchytu zajíců pořádaném
v Rajhradicích, na který jsou všichni sr- myslivci. Ne o lovu, ale odchytu živých zajídečně zváni! Ve spolupráci s obcí Rebešovi- ců, kdy děti s kastrůlky a petardami plašily
ce pořádá myslivecké sdružení střelecké a naháněly ušáky do nastražených sítí. Část
závody na Střelnici na Blatinách, které jsou takto chycených zajíců putovala na „oživení
určeny i pro veřejnost, takže návštěvníci krve“ např. do Francie, něco z odchycených
zajíců pomohlo svého času např. obci
jsou pochopitelně vítáni.
Troubky, protože vinou záplav v postižených
Jiří Lipták je otcem dvou dětí, a tak když
oblastech utonula většina zvířat . Celá tato
už byla řeč o dětech a o tom, jak ty odrostčinnost ale byla velmi náročná, a to jak na
lejší dostat od počítačů nebo televize ven
organizaci odchytu, tak na práci myslivců
do přírody, zajímalo mě, jaké možnosti má
(doprava sítí vlakem, jejich natahování ještě

za tmy, aby se nevyplašila zvěř, starost o
občerstvení pro účastníky, finanční nákladnost celé akce), takže dnes už na ni mohou
pamětníci jen vzpomínat. Kdyby dnes teenageři od 15 let měli zájem o pomoc mysliveckému sdružení, uplatnění by našli jako
honci v podzimním období honů. Diváci tam
ale pochopitelně z bezpečnostních důvodů
vítaní nejsou.
Na závěr našeho povídání už zbýval jen
povzdech, jak je myslivost krásným, ale
zároveň nevděčným a časově náročným
„koníčkem“. A protože je stále řeč o zbraních, tak není od věci zdůraznit, že když už
zbraně musí být doma, je zapotřebí pamatovat na jejich bezpečné uložení a mít na zřeteli, že děti jsou strašně zvědavé a mnohem
šikovnější, než si o nich třeba myslíme. Takže bezpečnost především, a pak už jen lovu
zdar!
Olga Přikrylová -

„Kotlíkové“ dotace
Co jsou kotlíkové dotace 2015?
V některých částech České republiky je
dlouhodobě velmi znečištěné ovzduší, na
čemž se ve velké míře podílejí neekologické,
nejčastěji uhelné kotle. Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo s tímto nešvarem
bojovat příspěvkem na nákup nového kotle
částkou ve výši 70 – 85 % z jeho pořizovací
ceny. Pro získání dotace na kotel je nutné
splnit podmínky popsané níže. Peníze do
programu dodala Evropská unie, cílem je do
roku 2020 nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů.
Kdo může žádat o kotlíkovou dotaci?
O peníze na pořízení kotle mohou žádat
fyzické osoby – majitelé rodinných domů,
kteří splní následující podmínky:

 Směrnice o Ekodesignu—kupovaná tepelná zařízení musejí splňovat směrnici o
Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a limitní hodnoty z hlediska emisních limitů.

než C je nutné realizovat dodatečná miZa způsobilé výdaje se považují předekro-energetická opatření. Jejich seznam vším náklady na stavební práce, pořízení
uvádíme níže.
nového zdroje vytápění, realizaci mikroO dotaci je možné žádat zpětně, přičemž energetických opatření, stavební práce,
uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je náklady na zkoušky nebo testy kotlů, náklaod 1. ledna 2014. Mezi uznatelné náklady dy na pořízení průkazu energetické náročse mimo ceny kotle započítávají související nosti nebo na služby energetického speciastavební práce a zpracování projektové listy související s potvrzením vhodnosti mikro-energetických opatření.
dokumentace.
Kolik peněz je možné získat?
Výše kotlíkové dotace je 70 – 85 % z
uznatelných nákladů, jejichž strop je 150
000 Kč. Maximální výše příspěvku tak činí
127 500 Kč. Dotace je stanovena pevně dle
účelu využití. Pokud budete chtít instalovat
nový kotel, který může spalovat pouze uhlí,
pak je výše dotace 70%, pokud instalujete
kombinovaný kotel, který kromě uhlí bude
spalovat i biomasu, nebo pokud budete
instalovat plynový kondenzační kotel, pak je
výše dotace 75%, rozhodnete-li se realizovat
vytápění za pomoci obnovitelného zdroje
(kotle pouze na biomasu, tepelná čerpadla)
pak výše dotace dosahuje až 80%.

Kdy a kde žádat o Kotlíkovou dotaci 2015?
O kotlíkovou dotaci je možné žádat na
krajském úřadě bezprostředně po té, co
budou vyhlášeny výzvy pro občany. Doporučujeme vám pečlivě sledovat stránky Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.
Co je třeba předložit pro získání Kotlíkové
dotace 2015?
 Žádost o poskytnutí dotace (podle formuláře Kraje)

 Průkaz energetické náročnosti budovy
 Dokumenty o stávajícím kotli – fotodoku-

mentaci stvrzující napojení na otopnou
spolupráce s odborníkem—
soustavu a komínové těleso, informace o
instalaci kotlů na biomasu, solárních
typu kotle, použitém materiálu, výkonu a
Protože je obec Rebešovice navíc zařazesystémů a tepelných čerpadel mohou
prohlášení o jeho funkčnosti a používana mezi tak zvanými prioritními obcemi,
provádět pouze kvalifikovaní topenáři.
ných palivech.
navyšuje se dotace ještě o 5% a může tedy
 Dodatečné podmínky pro neúsporné dodosáhnout až 85% v závislosti na tom, pro  Písemný souhlas spoluvlastníků domů (jemy—u domů s horší energetickou třídou
li jich více)
jakou technologii se rozhodnete.

 Povinná
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 Písemný souhlas vlastníka pozemku  Oprava fasády (prasklin a dalších poruch muset majitelé nemovitostí vyrovnat s jistými restrikcemi. Spolu s dotacemi tak jsou
(pokud je odlišný od vlastníka nemovitos– eliminace tepelných mostů)
zaváděna omezení v prodeji a používání
ti)
 Oddělení vytápěného prostoru rodinného
nejméně ekologických kotlů:
 Další přílohy dle požadavků kraje
domu od venkovního (např. zádveří)
 1. ledna 2014 zákaz prodeje kotlů 1. a
Nesplňuje váš dům ani energetickou účin Dílčí výměna oken
2. emisní třídy
nost C?

Výměna
vstupních
a
balkonových
dveří
V takovém případě budete pro přidělení
 1. ledna 2017 povinnost předložit revizi
dotace muset realizovat jedno z následují-  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
kotle včetně označení emisní třídy
cích opatření. Které to bude, vám doporučí
montáž prahů vstupních dveří
 1. ledna 2018 zákaz prodeje kotlů 3.
energetický specialista.
 Výměna zasklení starších oken za izolační
emisní třídy
 Zateplení střechy, nebo půdních prostor
dvojskla
 1. ledna 2020 zákaz prodeje kotlů 4.
 Zateplení stropu sklepních prostor, nebo Plánovaná omezení související s prodejem
emisní třídy
a provozem kotlů
podlahy
zákaz používání kotlů 1.
Při snaze snížit počet neekologických  1. září 2022
 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např.
a
2.
emisní
třídy
kotlů stát na jedné straně podpoří obyvatele
jižní fasáda apod.)
-RNdotacemi, ale na druhou stranu se budou

Ohlédnutí za minulým rokem
Dobrý den,
chtěl bych se v krátkosti vrátit k investicím uplynulého roku. Kromě běžných oprav stojí za zmínku například rekonstrukce schodiště k bytovkám, kde došlo k vyspravení děr na schodech a novým nátěrům jak
zábradlí, tak i samotného schodiště.
Další větší investicí v obci byla oprava zvoničky.
Podle dochovaných fotografií a za přispění
památkářů dostala zvonička nový (starý) ráz jak
fasádou, tak i střechou z bobrovek, která nahradila plech a tím se vrátila do původní podoby, jak ji znali naši předci. Díky velké iniciativě
jednoho místního rodáka a člověka, který má
ke zvoničce nejblíže, p. Petra Koláčka a díky
přislíbeným sponzorským darům se rýsuje poslední třešnička na dortu, a to nový zvon. Ten se nechá odlít podle dochovaných záznamů a nahradí tak ten nynější, který byl původně jen provizorní,
ale ve zvonici zůstal již téměř 100 let. Původní zvon za I. světové války postihl podobný osud, jako ostatní zvony. Na celkovou rekonstrukci zvonice se
povedlo nakonec dostat i dotaci od ministerstva kultury, která pokryla většinu nákladů, a tak z původního rozpočtu zbylo i na jiné projekty.
Naší letos poslední a finančně nejnáročnější investicí jsou bodové úpravy
ulice V Uličce, kde došlo k rozšíření a tím lepšímu zprůjezdnění této části
obce. Ačkoli rekonstrukce byla naplánovaná s nejpozdějším dokončením v
měsíci srpnu, díky komplikacím s překládkou komunikačních kabelů, na
které O2 trvalo, se začátek prací bohužel posunul až na podzim a jak to tak
na podzim bývá, přestalo přát počasí. Tím se finálový asfaltový povrch musí
odložit a bude se pokládat až po zimě. Omlouváme se tedy všem za nepořádek v okolí stavby, ale myslím si, že toto odložení bude jen ku prospěchu
celé akce.
Příští rok nás čekají o poznání větší investice. Ve staré části obce se bude
kompletně celá elektřina pokládat do země a to s sebou nese i nutnost zbudovat nové osvětlení. To plánujeme instalovat i v nové zástavbě, kde doposud žádné nebylo.
Martin Menšík, předseda komise dopravně stavební a bytové
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Zprávy z TJ Sokol
TENISOVÝ TURNAJ – ČTYŘHRY
Turnaj, který se konal poslední srpnovou
sobotu 29.8. Počasí bylo přímo stvořené na
turnaj a tak se mohlo začít. Sešlo se sedm
dvojic, které byly rozděleny do dvou skupin,
jedna po třech a druhá po čtyřech. Ve skupinách se hrálo na jeden set. První dvě
dvojice z každé skupiny postoupily do hor-

ního pavouka a zbylé tři si zahrály ve skupině každý s každým. Po velkém boji vyhráli
domácí Radek a Libor Černí. Druzí byli Jiří
Klíma, Josef Sedláček a třetí Petr Hrdý a
Ludvík Suchý.

z Blučiny. Byla vytvořena jedna společná
tabulka a sportovci si zahráli každý
s každým na dva vítězné sety. Nakonec se
hrály zápasy o konečné pořadí a o první
místo se opět utkala domácí dvojice Klíma,
Pazdera a dvojice z Blučiny Maděránek,
TURNAJ V NOHEJBALU
Mátl. Finále po velkém boji vyhráli nohejbaTurnaje se zúčastnilo 5 dvojic, z toho
listé z Blučiny.
čtyři domácí dvojice a jedna dvojice
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Všem sportovcům k předvedeným výkoPravidelné tréninky dětí vedou zkušení
nům gratulujeme a doufáme, že příští rok se hráči M. Korgerová a L. Mišejka. V roce
nás sejde víc, jako to bývalo v předchozích 2016 by se žáci měli zúčastňovat bodovaročnících.
cích turnajů žáků.
Herna stolního tenisu je plně využívaná
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
každý den. Neregistrovaní hráči chodí praviNaši fotbalisté, kteří skončili podzimní
delně v pondělí, ve čtvrtek a v neděli. Ženy
sezónu a hrají druhou ligu malé kopané, se
chodí trénovat každou středu, žáci trénují
umístili na 10. místě. Držíme jim palce k
úterý a čtvrtek. Registrovaní hráči mají trélepším jarním výkonům.
ninky každé úterý a pátek a o víkendu hrají
Po první polovině soutěží jsou všechna
mistrovské zápasy.
čtyři družstva stolního tenisu v horní poloviV prosinci se uskutečnil Okresní přebor
ně tabulek.
mužů v Tišnově. Zúčastnili se jej tři hráči

z Rebešovic. Libor Černý skončil na 16.
místě, Luboš Mišejka na 19. místě a Radek
Černý na 21. místě a velmi pěkného úspěchu dosáhl Radek Černý s Ondřejem Novákem z Ořechova ve čtyřhrách, kde skončili
na třetím místě.
19. 12. 2015 nás čeká turnaj ve stolním
tenisu pro registrované hráče a v sobotu
2. 1. 2016 jsou pak všichni příznivci stolního tenisu zváni na tradiční novoroční turnaj
neregistrovaných hráčů.
Romana Němcová

Pozvánka na chystané kulturní akce
STŘEDA 23.12.2015 od 18 hodin před Zámečkem
"ZPÍVÁNÍ POD ROZSVÍCENÝM STROMEM"
Přijďte si užít pěkný podvečer a zazpívat si koledy na akci, která se už
stala v naší obci tradicí. Na zahřátí se bude podávat svařené víno a
horká čokoláda.
Samotnému zpívání u vánočního stromu předchází ještě v 17:00 hodin
na sále zámečku kulturní program , který se svými učitelkami secvičili
žáčci naší mateřské školy—jste srdečně zváni.

PÁTEK 15.1.2016 od 20 hodin sál Zámečku
"PLES SPORTOVCŮ"
Budeme rádi, když se přijdete pobavit na ples pořádaný místními
sportovci z TJ Sokol Rebešovice.
K tanci i poslechu bude hrát skupina „Rose band“
a samozřejmostí je bohatá tombola a občerstvení.

sobota 16. ledna 2016 od 15:30hodin
„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“
Pro děti doporučujeme kostýmy,
proběhne soutěž o nejkrásnější masku.

Ve dnech 6. - 7.2.2016 se konají
"REBEŠOVICKÉ HODY"
Program:
Sobota 20:00 zábava na sále Zámečku—hraje skupina Impuls
Neděle 14:00 průvod stárků, 17:00 zábava —hrají Galáni.

Rebešovický zpravodaj
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Aktuální tabulky soutěží stolních tenistů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sk Slatina – Brno C
Orel Silůvky B
KST Oltec Brno B
TJ Holásky B
Orel Ivančice B
TJ Sokol Rebešovice A
TJ Sokol Brno – Židenice A
TJ Jevišovka A
TJ Sokol Nové Bránice A
TJ Sokol Křepice A
TJ Brno – Bystrc B
KST Sokol Znojmo – Orel Únanov E

Krajská soutěž II. třídy A – tabulka:
11
10
0
11
9
0
11
6
3
11
6
2
11
6
1
11
6
1
11
5
1
11
3
1
11
3
0
11
2
3
11
2
1
11
1
1

1
2
2
3
4
4
5
7
8
6
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108:43
102:71
92:83
97:71
90:84
85:82
90:84
77:92
58:100
77:100
72:102
68:104

41
38
32
31
30
30
27
21
20
20
18
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sk Kuřim B
Mokrá B
Hrušovany A
Telnice
Rebešovice B
Tišnov C
Řeznovice D
N. Bránice B
Lažánky A
Nedvědice A
Ořechov A
M. Knínice A

Okresní přebor 1. třídy – tabulka:
11
9
1
11
8
3
11
7
1
11
7
0
11
6
2
11
6
0
11
4
3
11
5
0
11
4
2
11
2
1
11
0
2
11
0
1

1
0
3
4
3
5
4
6
5
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

141:57
126:72
109:89
112:86
111:87
92:106
102:96
83:115
104:94
79:119
78:120
51:147

39
38
33
32
31
29
26
26
25
18
13
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ostopovice B
Rebešovice C
Lažánky C
Neslovice
N. Bránice C
Oslavany B
Nedvědice B
Říčany A
Střelice
D. H. Loučky A
Ořechov B
M. Knínice B

Okresní přebor 3. třídy – tabulka:
11
11
0
11
8
1
11
7
2
11
7
1
11
5
2
11
3
5
11
4
2
11
4
2
11
4
1
11
2
2
11
1
2
11
0
0

0
2
2
3
4
3
5
5
6
7
8
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

134:64
128:70
111:87
120:78
111:87
105:93
93:105
96:102
81:117
88:110
79:119
42:156

44
36
34
33
28
25
25
25
24
19
16
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Řeznovice G
Tvarožná B
Řeznovice F
S. Kuřim B
Ostrovačice A
Kratochvilka A
Kanice
Rebešovice D
Lažánky D
Nosislav A
D. H. Loučky B
Tvarožná C

Okresní přebor 4. třídy – tabulka:
11
10
0
11
8
1
11
8
0
11
8
0
11
6
1
11
6
0
11
6
0
11
6
0
11
2
1
11
2
0
11
2
0
11
0
1

1
2
3
3
4
5
5
5
8
9
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

143:55
131:67
104:94
124:74
124:74
104:94
114:84
99:99
69:129
76.122
68:130
32:166

41
36
35
35
30
29
29
29
18
17
17
12

zprostředkujeme Vám prodej

zajistíme pro Vás koupi a nájem

a pronájem Vašich bytů, rodinných

bytů, rodinných domů, činžovních

domů, činžovních domů, pozemků,

domů, pozemků, obchodních

obchodních, výrobních, skladova-

výrobních skladovacích prostor a

cích a jiných prostor

ostatních typů nemovitostí

spolupracujeme se sítí finančních

veškeré právní dokumenty připraví-

poradců, kteří Vám bezplatně

me tak, abychom vždy dobře

zpracují analýzu Vašich finančních

ochránili všechny strany smluvních

možností a na míru doporučí

vztahů - náš právník zodpoví Vaše

nejvhodnější typ financování

dotazy, nebo zajistí úschovu peněz

zajistíme tržní odhady nemovitostí

potřebujete-li poradit s daňovými

pro finanční instituce i vyhláškové

záležitostmi, můžete využít síť

odhady nemovitostí potřebné při

našich smluvních autorizovaných

prodeji nemovitostí u finančních

poradců

úřadů

 správné nastavení tržní ceny Vaší nemovitosti
 vyhledávání nejvhodnějšího kupce či nájemce pro Vaši nemovitost
 vyhledávání nejvhodnější nemovitosti podle požadovaných parametrů
 zpracování nabídkových podkladů a marketingového plánu prodeje se
zajištěním aktivní prezentace objektu
 jednání se zájemci o Vaši nemovitost
 jednání s prodejcem či pronajímatelem vybrané nemovitosti a zajištění
osobní prohlídky nemovitosti
 přípravu smluvních podkladů naším právním oddělením
PRO PRODÁVAJÍCÍ JSOU NAŠE SLUŽBY
 doporučení a zajištění garantovaného převodu kupní ceny
ZCELA ZDARMA
 zajištění převodu nemovitosti v katastru nemovitostí
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