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Co nás v letošním roce čeká
Konečně nám snad končí zimní
období a nastává jaro. Ptáčci zpívají
již brzy ráno a pomáhají vstávat s lepší náladou. V obci máme pro letošní rok nachystáno mnoho akcí, které
bychom chtěli stihnout ještě do konce volebního období. Po zvládnutí
nízkého napětí do země firmou E.on
zbývá ještě dokončit terénní úpravy po celé obci. Toto je slíbeno dodělat brzy z jara a zároveň osít travní směs. Nové veřejné osvětlení již
funguje bez problémů a obec vypadá nejenom vzhledově daleko lépe,
ale navíc díky ledkovému osvětlení ušetří obec nemalé finanční prostředky. Zbývá dokončit ještě optickou síť po jednotlivých domech, ale
to už si musí každý občan domluvit
s firmou Selfnet. Podrobnější mož-

Uvnitř tohoto vydání
Názory členů zastupitelstva str. 2-3
Výpisy z usnesení OZ

str. 4

Zpráva kontrolního výboru

str. 5

Kulturní a společenské
okénko
Tradiční hody

str. 6-7
str. 7

Co nového v mateřské škole? str. 8
Naše (ne)fotbalové hřiště

str. 8

Zprávy z TJ Sokol Rebešovice

str. 9

Poplatky a odpady

str. 10

Údaje z evidence obyvatel

str. 10

Akce - komunikace Zahrady

str. 11

Internet a televize na
op cké sí

str. 11

nosti jsou rozepsány na jiném místě zpravodaje.
Nejbližší velkou akcí bude
od dubna zhotovení nových chodníků, kde ještě v obci nejsou, nebo výměna dlažby a obrubníků, kde je ještě stará dlažba 30x30 cm. Zároveň
s chodníky budou vybudovány tři
místa pro přecházení na hlavní silnici. Tato akce bude velmi náročná pro
občany, hlavně pro motoristy, kteří
nebudou moct parkovat před svými
domy, ale hlavně po dokončení , aby
na nových chodnících neparkovali
svá auta, protože vynaložená práce
a finanční prostředky obce by mohly být v krátké době zmařeny. Žádám proto o trpělivost a součinnost
se stavební firmou. Nejenom chodníky, ale i vjezdy, to vše bude chvíli
trvat, než se bude zajíždět do garáží.
Dále v jarních měsících se začne
budovat sběrné místo na ulici Polní, také Pod Strání u trafa se zabuduje zatravňovací dlažba. Máme
již stavební povolení na víceúčelové hřiště na ulici Polní, tady čekáme
na schválení dotace, o kterou je požádáno na Ministerstvu. To stejné –
stavební povolení je vydáno na podzemní kontejnery, které by měly být
zabudováno v blízkosti obchodu,
ale i tady čekáme na schválení dotace, o kterou jsme požádali. Dalším počinem bude vybudování nového sběrného místa na ulici Horky. Kontejnery se přesunou na plochu blíž k domu Horky 100 a na nynějším místě bude vybudována plocha ze zámkové dlažby.
Aby už v Rebešovicích jsme měli
ledkové osvětlení po celé obci, necháme vyměnit světla na hlavní sil1

nici, ulice Rajhradická a Chrlická.
Mimo tyto akce bychom měli ještě
stihnout komunikaci na ulici Zahrady směrem k panu Klímovi.
Nejvíce mě mrzí neustálý boj
o sběrný dvůr v bývalých kasárnách
nyní v MZM. Po dlouhém vyřizování a nakonec podepsání Směnné smlouvy mezi obcí Rebešovice
a MZM byla tato smlouva zaslána
na nadřízený orgán MZM a to Ministerstvu kultury, odtud na Ministerstvo financí. Po roce nám byla
tato smlouva poslána zpět, že se
musí udělat nové znalecké posudky, protože jsou již staré a ještě doplnit několik maličkostí. Toto bylo
ve spolupráci obce a MZM provedeno a smlouva opět zaslána na Ministerstvo. Nyní opět čekáme na odpověď, aby se konečně sběrný dvůr
mohl stavebně povolit na obecních
pozemcích, a aby se mohlo požádat
o dotaci na tuto dlouhotrvající akci.
Ale jsme bohužel odkázáni na vyšší orgány, které mají důležitější věci
na řešení než Směnnou smlouvu
v Rebešovicích!!!
Stanislav Němec
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Člen zastupitelstva obce je povinen hájit zájmy občanů obce
Vážení spoluobčané, jsem členem
obecního zastupitelstva ve funkci
místostarosty čtvrtým rokem a během čtyřletého volebního období,
které ukončí letošní podzimní volby,
jsem získal hodně poznatků a zkušeností v oblasti práce obecní samosprávy. V této, řekněme úvaze, bych
rád nastínil, jak je někdy rozhodování zastupitelů v hledání řešení obecních problémů rozporuplné a obtížné.
Do titulku článku jsem použil část
ustanovení §83 Zákona o obcích
č.128/2000 Sb., které říká, že člen
zastupitelstva obce je povinen hájit zájmy občanů. Zdá se to být jasné
do okamžiku, kdy je problém konkrétní a je třeba se rozhodnout co je
vlastně v zájmu občanů. Rád bych to
přiblížil na příkladu tzv. záboru veřejného prostranství, zjednodušeně řečeno využívání veřejně přístupných pozemků bez svolení vlastníka, nebo jejich využívání způsobem,
ke kterému nejsou určeny. Pojem
veřejné prostranství je definován
v § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů:
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.“
Hodně častý problém, který řeší
snad každá obec je stání, parkování
motorových vozidel na chodnících.
Jedná se zcela jistě o zábor veřejného prostranství a také o porušení pravidel silničního zákona, který uvádí, že chodník je část komunikace
určená především pro pohyb chodců atd. Nezanedbatelnou skutečností je i to, že parkováním na chodníku dochází často k jeho poškozování. V naší obci jsou ulice, kde zaparkovat automobil tak, aby nebyl porušen zákon, není prakticky možné (např. ulice V Sadě). Na druhou
stranu je tu například prostor okolo
bytových domů na ulici Horky, kde
jsou plochy pro parkování dostaču-

jící a občané přesto parkují na chodnících a na plochách zeleně, protože chtějí mít auto co nejblíže vchodu
do domu. Má zastupitelstvo řešit tento problém? Z pohledu zákona jasně
ano. Většinou se jedná o obecní pozemky a obec se má chovat jako řádný hospodář, starat se o svůj majetek
a zabraňovat jeho poškozování. Jiného názoru jsou občané, kteří mají
problém s parkováním ve své ulici, tak aby neporušovali již zmíněná
pravidla. Ti spíše žádají, aby obec situaci řešila třeba zřizováním nových
ploch pro parkování. Bohužel v tomto má obec velmi omezené možnosti. Při výstavbě ve starší části obce se
pochopitelně nepočítalo s takovým
velkým počtem automobilů a bohužel se s tím nepočítalo už z méně pochopitelných důvodů ani v nové výstavbě. Takže co s tím zastupitelé?
Postupovat podle zákona, uzavřít veřejnoprávní smlouvu s třeba s městskou policií Šlapanice, která 2x týdně přijede do obce a bude řešit tento problém pokutováním bez ohledu
na místní podmínky a vyslechnout si
kritiku o buzeraci vlastních občanů?
Nebo spoléhat i nadále na rozum
a ohleduplnost občanů a řešit jen
nastalé největší přestupky, kdy zaparkovaná vozidla znemožňují průjezd „popelářů“, hasičů atd.? Co je
v zájmu občanů?
Obec se má chovat jako řádný hospodář i v případě skládek
na obecních pozemcích. Toto je
ošetřeno Obecně závaznou vyhláškou č.1/2016 schválenou zastupitelstvem obce, která uvádí druhy a výši
poplatků za využití veřejného prostranství (obecního pozemku) k dočasné skládce, nebo jako vyhrazené
parkovací místo. Současné zastupitelstvo se snaží, aby občané o pronájem obecního pozemku na dočasnou skládku žádali (před jejím zřízením) a aby skládky různého materiálu staršího data zmizely. Ani tady se
nedá říci, že všichni občané to považují za správné. Ale rozhodování
co je, nebo není v zájmu občanů je
zde jednodušší. Většina určitě uvítá,
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že plochy zeleně nejsou zaneřáděné
nevzhlednými skládkami.
Současně s řešením záboru obecních pozemků skládkami jsme narazili na problém nepovolených staveb na obecních pozemcích. Jedná se především o přístřešky a garáže za bytovým domem Horky 100.
Mluví a píše se mně o tom dost špatně, protože ve vedlejším bytovém
domě bydlím a některé z těch, kteří
tyto přístřešky a garáže využívají, považuji za své přátele, nebo kamarády. Nejde jen o to, že se jedná o nepovolené stavby na obecním pozemku, ale také o to, že přístřešky a garáže jsou hezky řečeno nevzhledné
a v neposlední řadě brání plnohodnotnému využívání parkovací plochy za domem Horky 100. Všechna předchozí zastupitelstva dělala
v tomto případě „mrtvého brouka“.
Teď, když jsme rozjeli snahu o zavedení nějakého řádu ve využívání
obecních pozemků, jsme nuceni řešit i tuto situaci. Právní názor jak postupovat už máme, diskutovali jsme
o tom už na několika veřejných zasedáních, ale stále vidím na zastupitelích, že jednotný názor jak se k tomu
postavit není. Já sám mám v tomto
směru docela velké dilema. Na jedné straně jsem zastupitel a měl bych
vyžadovat, aby tyto nepovolené stavby byly odstraněny, nebo legalizovány v nějaké jiné podobě (problém),
na druhé straně jsem soused, známý, kamarád uživatelů těch objektů. Vím jistě, že jakákoliv moje aktivita v tomto směru nebude z jejich
strany přijata kladně - mírně řečeno. S velkou pravděpodobností mě
i hlasy obyvatel zmíněných bytových domů poslaly do zastupitelstva,
abych hájil jejich zájmy. Co je v zájmu občanů v tomto případě?
Neberte prosím výše uvedené jako
pláč obecního zastupitele nad jeho
hořkým údělem. Chtěl jsem jenom
tak trochu přiblížit, že rozhodování o věcech obecních není vždy jednoduché a zároveň upozornit na některé z problémů, které provází život v naší obci. Závěrem bych popřál
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Očima zastupitele
Tak tu máme opět volební rok! Je
tomu tak, ačkoliv by se ani otrlým nechtělo věřit, že čas tak rychle uběhl.
Řeč je pochopitelně o našich obecních volbách, neb tento článek je určen do našeho obecního zpravodaje – ano do toho obecního zpravodaje, který od roku 2011 začal vycházet a který si dal od loňského března snad jen krátkou přestávku na oddech a změnu (snad). Ale těch změn
v naší obci proběhlo počínaje volbami
v roce 2010 mnohem více, tak si pojďme pěkně popořadě ty nejvýznamnější připomenout. Nemůže být na škodu, shrnout fakta a dvakrát podtrhnout – součet už vystaví občané.
Pro ty z obyvatel obce, kteří tu
s námi bydlí zatím jen krátce, je dobré
připomenout, že změny odstartovala
sobota 16. 10. 2010. To v naší obci právě skončily volby, ve kterých se utkala nebývalá čtyři uskupení kandidátů.
Už po vyhlášení výsledků bylo jasné,
že naše obec bude mít po delší době
jiného starostu. Byla to reakce na novou situaci, do které se obec postupně dostala a reakce na kupu problémů,
které občany trápily a některé bohužel
i dále trápí bez rozdílu, zda jsou v obci
od narození, desítky let, nebo dva tři
roky. Počet obyvatel rok od roku rostl
závratným tempem a malá vesnička

Člen zastupitelstva obce...
všem současným i budoucím zastupitelům, kteří nastoupí po blížících
se volbách, aby se jim dařilo rozhodovat co nejčastěji ve prospěch většiny občanů Rebešovic a aby zažili
co nejvíce těch příjemných okamžiků pocitu, že udělali, nebo se alespoň pokusili udělat něco pro zlepšení života v obci. V článku jsem uvedl jen malou ukázku problematiky,
která se na úrovni obce řeší, je toho
samozřejmě mnohem, mnohem
víc. Osobně jsem přesvědčen a jistě
i většina z Vás, že téměř všechno je
řešitelné vzájemnou slušnou komunikací, trpělivostí a ohleduplností.
Petr Hrdý,
místostarosta obce

už prostě přestala být oním přezdívaným „Betlémkem“ s necelými čtyřmi
stovkami obyvatel.
První kroky nebyly snadné a s odstupem času je nutno přiznat, že jakákoliv koncepce zůstala daleko
za humny. Měl jsem pocit, že těch
„sedm statečných“ v zastupitelstvu
(fakticky šest jak víme) neví kam dřív
skočit. Obci hrozily sankce za nevybudovanou čistírnu odpadních vod,
protože ta původní „vojenská“ již
dávno nesplňovala normy. Občanská vybavenost zahrnovala jen obchod na pokraji zavření, k čemuž také
záhy došlo. V kdysi slušně zaběhlé
obecní restauraci se již rok nevařilo
a zvolna upadala do stadia nálevny.
Vlivem kovbojského přístupu zúčastněných a neochoty se domluvit byla
jistá část obce poseta černými stavbami rodinných domů, jejichž společným jmenovatelem byla opět absence jakékoliv koncepce a bohužel i nezbytné infrastruktury. K tomu se přidal i alibisticko-byrokratický přístup
příslušných úřadů a převeliká neschopnost dnes už bývalé vedoucí stavebního úřadu situaci racionálně řešit.
Jako by toho nebylo málo, právě dokončená digitalizace katastru odhalila desítky, ba řekl bych stovky vlastnických problémů. Poněkud nelichotivá
bilance výchozí situace.
Abych nebyl ve svém vidění černobílý, musím uznat, že i předchozí vedení obce mělo svoje klady. Taktika
byla jasná – hlavně nenaštvat lidi. Jak
jsem časem pochopil, to lze úspěšně
dělat jen tehdy, pokud neděláte pokud možno nic hmatatelného, protože kolik naštvání a zloby může vyvolat pouhý plán přidat někam lavičku,
jsem do té doby, než jsem se stal zastupitelem, nikdy nezažil. To se mi to
píše, když ta lavička neměla být pod
mými okny, co??! Ano sousedé, smímli vás takto oslovit, chápu a věřte, že
po těch několika letech ve správě věcí
veřejných, mne překvapit, není lehké.
Ale zpět pozitivům předešlým. Tím byl
bezesporu fakt, že na účtu obce bylo
díky této taktice a také díky úspěšně dokončené privatizaci obecních
bytů nastřádáno cca 15 milionů korun
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a nikoli dluhy. Dokonce byl kompletně zpracován projekt nové ČOV a vybraná firma, která měla stavbu provádět – nesporný klad. Podpis bývalého
starosty pod smlouvu s touto firmou
pouhé dva dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva v situaci, kdy už
bylo jasné, že ve funkci končí, by býval mohl být posuzován rovněž kladně a nevzbudil by tolik vášní, kdyby v té době nebylo jasné, že stavba
za bezmála 50 milionů korun nemůže začít, protože na ni obec nemá peníze. Tak to byl začátek jak víno – sehnat do roku a do dne prachy na ČOV,
v opačném případě vyplatit sankce
za zmařenou smlouvu jeden milion
korun ve prospěch dodavatele.
Podařilo se. Stejně tak se podařilo
postavit školku – maličkou, záhy nedostačující, natlačenou do malého
pozemečku, jednoho z mála, co obec
uvnitř samotné zástavby měla, ale
přece jen alespoň nějakou. Obchod
dostal nového nájemníka – a zaplať
bůh za něj, protože sortiment je široký
a otevírací doba nadstandardní. Začal
vycházet obecní Zpravodaj. Samotný úřad dostal nové prostory. Udělal
se pořádek od půdy zámečku počínaje, zámeckým sklepem konče. Zbudovala se nová trasa cyklostezky. K separovanému odpadu přibyly kontejnery
na bioodpad. Zaměstnancům obecního úřadu se také podařilo vypořádat
s narůstající administrativou a všudypřítomnou byrokracií, což jsou záležitosti, na které běžný občan nedohlédne, ale starostu a zastupitele bohužel
zajímat musí.
Přišel rok 2014 a s ním rozhodnutí,
že v sedmi lidech se obec, která dosahuje bezmála tisíce obyvatel, řídí špatně. V nových komunálních volbách
tedy občané již vybírali rovnou devět
zastupitelů, jejichž hlavním úkolem
mělo být vypořádání problémů, které
se za předchozí čtyři roky vyřešit nepodařilo, a také ty, které se objevily zcela
nečekaně. Obec byla ve fázi, kdy byl
rozpracován a stále neschválen nový
územní plán obce. V odcházejícím zastupitelstvu nepanovala shoda na tom,
co udělat s budovou staré školky (před
tím školy), která již od roku 1986 ne-
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plnila svoji původní roli. Zda si ponechat či neponechat infrastrukturu plynovodu v majetku obce. Zda a za kolik vykoupit komunikace v nové zástavbě, jak konkrétně řešit chybějící
infrastrukturu, tedy chodníky, osvětlení, komunikace. Chybí sběrný dvůr.
Prakticky všechno to byly problémy
vyžadující vážná rozhodnutí a prakticky ve všech případech vždy některé občany svým rozhodnutím potěšíte, jiné právě naopak. Nikdo z nás neměl a nemá křišťálovou kouli, aby věděl, zda to či ono konkrétní rozhodnutí bude, nebo nebude v konečném
důsledku do budoucna to nejlepší
možné. K tomu se v roce 2014 přidala i kauza sporu o vlastnictví pozemků
kolem rybníka a vlastnictví vlastního
vodního díla. Nikdo z nás od rozdělané práce utéct nechtěl a přitom nám
už bylo jasné, že, nic z toho, co je výše
vyjmenováno, nebude jednoduché.
Přestože chuť kandidovat do obecního zastupitelstva už byla citelně nižší,
než před čtyřmi lety, sešlo se na ustavující schůzi ke třem staronovým
hned šest nových čerstvých posil. Už
na ustavujícím zastupitelstvu se musela dělat zásadní rozhodnutí. Tento
stav trvá prakticky dodnes. Do roku se
podařilo smírnou cestou vyřešit spory kolem rybníka. Výsledkem je opravené vodní dílo, které v brzkém budoucnu čeká ještě odbahnění. Po vysilujících jednáních bylo dosaženo
i rozumného kompromisu v záležitostech pozemkových a nový územní
plán obce tak mohl nakonec poměrně hladce vstoupit v platnost. Je zpracovaná koncepce rozvoje obce. Je roz-
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hodnuto o tom, že budova staré školky bude zbourána a v tomto prostoru vyroste nová mateřská škola s vyšší kapacitou a kompletním zázemím
a nová multifunkční budova, ve které
bude sídlit nejen úřad, ale bude možné poskytovat občanům i další služby. Projekty na tyto akce jsou v podstatě vytvořeny, jakmile se podaří
získat vhodný dotační titul, je možné se pustit do práce. Komunikace
uvnitř obce jsou všechny v jejím vlastnictví a jsou téměř všechny osvětlené
moderním osvětlením. Další nedobudované komunikace se ještě letos stihnou dokončit a to včetně opravy chodníků a zbudování nových chodníků
a míst pro přecházení na hlavní silnici. Ve staré části obce mají občané
možnost využívat rychlého připojení
k internetu pomocí optického kabelu. Už v měsíci březnu se začne budovat nové místo pro kontejnery separovaného odpadu na ulici Polní. V jeho
blízkosti pak s největší pravděpodobností ještě letos vyroste víceúčelové
hřiště pro děti a mládež. V areálu TJ
Sokol budeme mít na základě dotace Ministerstva školství a významného
přispění obce fotbalové hřiště s umělým povrchem, které budou moci využívat všichni občané. Budova zámečku dostala nová okna. V obci vzniklo
hned několik nových kulturních aktivit a akcí, které si získávají svoji tradici
a přibývají další. I po téhle stránce začala obec skutečně dýchat a je fajn, že
se zapojuje stále více nových obyvatel
obce, která to jinak s ohledem na specifickou polohu na hranici moravské
metropole nemá se spolkovým a spo-

lečenským životem nijak jednoduché.
Už ale také víme, že se celá řada
věcí nestihne a že další problémy vykukují za rohem. Sběrný dvůr má svůj
projekt, ale stále není ze strany státu
dotažen převod pozemků – ani čtyři roky nestačily!! Bude potřeba opravit obchod, na zámečku zbudovat sociální zařízení a ústřední topení. Projektuje se nová trasa cyklostezky, která mimo jiné historicky spojí Rebešovice s Popovicemi mostem přes Svratku a hlavně má významně ulehčit provozu na cyklostezce kolem zahrádek.
Stojí před námi další fáze vedení optického kabelu v obci. S očekávanou
a již nyní uskutečňovanou novou výstavbou v obci lze předpokládat i další zvýšení počtu obyvatel a tlak na chybějící občanskou vybavenost.
Jsou to všechno výzvy a úkoly pro
nové zastupitele, kteří krom těchto
problémů a strastí zdědí i cca 18 milionů na účtu obce a téměř zcela splacený úvěr na ČOV, neb i stávající zastupitelstvo umělo hospodařit.
Mé současné kolegyni a současným kolegům bych chtěl poděkovat
za to, že pomohli Rebešovice posunout o pěkný kus dále. Věřím také, že
alespoň někteří z nich si svoje rozhodnutí příště už nekandidovat, rozmyslí
a že se i po letošních volbách podaří
dát dohromady partu lidí, která se navzdory tomu, že řešení obecních problémů nejsou zdaleka tak jednoduchá,
jak by se mohlo zdát od půllitru piva,
dokáže vždy domluvit a efektivně rozhodovat.
Rostislav Novotný,
zastupitel

Výpisy usnesení z posledního veřejného zasedání OZ
•
•
•
•
•

•

Schváleno:
Inventarizační zpráva
Vyřazení majetku z Inventarizace
Zřízení věcného břemene E.onu
na ulici Zahrady
Souhlasné stanovisko k umístění
stavby na ulici Zahrady
Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci domu v ulici
V Sadě
Souhlasné stanovisko ke stavbě
plotu v ulici Na Dědině

• Smlouvu o zřízení pozemní slu- • Úklid obce ve spolupráci obce,
MS a dobrovolníků z řad občanů
žebnosti ( bývalý vojenský areál)
Rebešovic
• Smlouvu o zřízení služebnosti
• Vydání rebešovického zpravodaje,
k rybníku
pokud bude dost příspěvků
• Smlouvu o mobilním rozhlase
• Jednání starosty s firmou o směně
v Rebešovicích
pozemků
• Vybudování zatravňovací dlažby
firmou v ulici Pod Strání
Neschváleno:
• Návrh hodnotící komise – výsle- • Prodej obecních pozemků v bývadek výběrového řízení na stavební
lém vojenském prostoru
• Vyvěšení vlajky pro Tibet
práce sběrné místo na ulici Polní
4
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Zpráva kontrolního výboru obce Rebešovice
Nejdříve něco z teorie:
KONTROLNÍ VÝBOR
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor obce Rebešovice provedl do současné doby kontrolu usnesení obecního zastupitelstva z 22 veřejných zasedání zastupitelstva obce. Celkem bylo kontrolováno více, než 70 usnesení zastupitelstva obce a kontrolní výbor nezjistil v žádném případě pochybení.
Všechna kontrolovaná usnesení byla
realizována včas a v souladu se zněním usnesení zastupitelstva obce.
Kontrolu usnesení provedli p. Ivo
Pavelec, Martin Šmiřák a Josef Sedláček.
V rámci výše uvedených povinností kontrolního výboru byl tento
na 14. zasedání zastupitelstva obce

pověřen úkolem provést kontrolu
obecních pozemků a ověřit, zda nejsou obecní pozemky neoprávněně
užívány občany Rebešovic.
Tato kontrola proběhla dne
26. 11. 2016 kontrolní komisí ve složení Ivo Pavelec, Jiří Klíma a Josef
Sedláček.
Touto kontrolou bylo zjištěno 21
případů pochybení ze strany občanů Rebešovic. Ve 20 případech byli
občané na neoprávněné užívání pozemků upozorněni a vyzváni ke sjednání nápravy. Ve většině případů již
k nápravě došlo.
K dořešení zůstávají prefabrikované garáže a plechové přístřešky nejrůznějšího provedení za bytovým
domem na ulici Horky, využívané
pro parkování osobních automobilů
pravděpodobně obyvateli bytových
domů. Všechny tyto objekty jsou neoprávněně umístěny na obecních
pozemcích. Je tedy nezbytně nutné
sjednat nápravu. Jelikož tyto objekty
nejsou žádným způsobem evidovány, resp. označeny, není možné jednoznačně identifikovat, kdo uvede-

né objekty využívá. Obracím se proto
na všechny uživatele těchto přístřešků a prefabrikovaných garáží, aby
tuto skutečnost nahlásili na obecním úřadě v Rebešovicích do konce
dubna 2018.
Tento krok je důležitý pro zastupitelstvo obce, aby mohlo zahájit jednání o sjednání nápravy s konkrétními uživateli. Cílem je uvést danou
plochu do původního stavu tak, aby
plnila účel, pro který byla zřízena. Jelikož za uvedeným bytovým domem
není průjezdní komunikace, byla tato
plocha rozšířena tak, aby byl dostatek
místa pro manipulaci těžké techniky,
např. hasičských vozů apod. v případě mimořádných událostí.
Apeluji znovu na všechny uživatele těchto objektů, aby spolupracovali s obcí na vyřešení stávající situace pokud možno k oboustranné spokojenosti, ale především k odstranění neoprávněného užívání obecního
majetku. Věřím, že se nám společně
podaří situaci vyřešit.
Ivo Pavelec
předseda kontrolního výboru

si zřejmě někteří jedinci myslí, ale jdou zpět do obce
či sokola, kteří tyto akce musí sponzorovat. Tím lépe,
pokud se každá koruna vrátí, aby zbylo více na zvelebování obce, sportovišť, nebo pořádání dalších akcí
stmelujících obec a její občany. Jenomže tímto bohužel lidí ochotných dělat pro ostatní něco „jen tak” ubývá, což se podepisuje na pořádaných akcích. Každý si
tuto funkci může bez problémů vyzkoušet, za každou
pomocnou ruku jsme vděční, a tak zjistit, že nic není
tak jednoduché, jak se zdá a vždycky se může nějaká
chyba vyskytnout, protože nikdo není neomylný. Bohužel se nelze zavděčit všem lidem. Je škoda, že když
se mají na akcích lidé bavit, být spolu, vždy se najde
někdo, kdo tohle dostatečně neocení. Proto do budoucna doufám, že se nám bude dařit i nadále, najde
se třeba pár nových dobrých duší, kteří budou ochotní přidat ruce k dílu a možností, kde se setkáme s dobrou náladou bude více. Vřele doufám, že tento zpravodaj nebude sloužit jen k podpalování vašich kamen či
krbu, ale že se z něj dozvíte spoustu informací, co se
kde děje a bude dít a něco si z něj odnesete. Ať se tu
máme čím dál lépe.
R.N.

Vážení a milí spoluobčané. Pořádáme v naší malé
a hezké obci každý rok spoustu akcí. Od plesu sportovců, dětského maškarního plesu, přes hody, dětský
den až po vyřezávání dýní, vánoční výstavu a trhy. Proto, aby všechny tyto akce pořádané pro naše děti a pro
dospělé měly ten správný průběh je potřeba spousta
úsilí, vyřizování, zařizování a hodně odpracovaných
hodin dobrovolnické práce lidí, kteří se na tom všem
podílí. Není to jen o tom někam přijít, udělat akci a jít
domů. Vše se musí pečlivě nachystat, naplánovat, vymyslet. V případě dětského maškarního plesu musíme sedět hodiny za počítačem nad diplomy, vymýšlet
hry, úkoly, výzdobu. Zařizovat, co je kde potřeba. Jezdit na vlastní náklady, nakupovat a to vše ve svém volnu, které bychom samozřejmě mohli věnovat úplně
jiným činnostem. A když už odejdeme z nějaké akce,
která právě skončila, řekneme si, jak dobře to dopadlo
a že snad všichni odešli spokojení, protože jsme pro to
udělali maximum, dostanou se k nám z několika stran
akorát stížnosti o tom, co jsme kde měli udělat jinak,
co se komu nelíbilo a co jsme měli udělat lépe. Peníze
z dobrovolných vstupných nám nejdou do kapsy, jak
5
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Kulturní a společenské okénko
Vážení spoluobčané, rád bych
Vás pár řádky seznámil s kulturním
a společenským děním v naší obci.
Vzhledem k tomu, že Rebešovický
zpravodaj nám nějaký čas nevycházel, ve stručnosti zhodnotím i akce
proběhnuvší na podzim a v zimě loňského roku, neboť v tento čas je tradičně nejvíce akcí.
První zářijový víkend 2017 proběhly babské hody. Stárek a hostů
taneční zábavy se opět slušně sešlo
Vítání občánků
a ohlasy byly vesměs pozitivní.
bavili. Následujícího dne v sobotu A v sobotu 20. ledna se děti oblékly
v podvečer prošel obcí lampionový do svých oblíbených masek a kostýprůvod a i přes mírně ztížené pod- mů a vyrazily na dětský maškarní ples.
mínky vlivem rozkopané části obce
Tradiční hody proběhly 3.–4.
– pokládka NN do země – se opět zú- února 2018. Stárkům přálo počačastnilo velké množství dětí a rodičů. V letošním roce by už měl průvod
projít po nově zrekonstruovaných či
vybudovaných chodnících.
O víkendu 2.–3. prosince byl před
Babské hody
Zámečkem rozsvícen vánoční strom
V polovině října proběhlo před Zá- a děti vypouštěly balonky s vánočnímečkem dýňobraní a výroba strašá- mi přáníčky. A v neděli na sále Záků, myslím, že se dobře bavili nejen mečku byly již tradiční vánoční trhy.
naši nejmenší, ale vzhledem k zajišV sobotu 9. prosince proběhl záZpívání u vánočního stromu
těnému občerstvení i všichni ostatní. sluhou několika místních nadšenců
V pátek 10. listopadu jsme se na sále a dobrovolníků 0. ročník Rebešovic- sí a na sobotní zábavu přišlo velké
Zámečku setkali s našimi dříve naro- kého reje čertů. Průvod čertů, andě- množství lidí, takže hody lze hodzenými spoluobčany.
lů a Mikuláše probíhal mezi Zámeč- notit jedině pozitivně. Jsem rád, že
K tanci a poslechu při vínku či piv- kem a zámeckým sklepem, kde bylo se tato tradice daří udržet, jen by to
ku nám hrála příjemná muzika pana pro děti vytvořeno nebíčko a peklíč- chtělo více stárek a stárků, mládeže
Zmrzlého. A také již tradičně násle- ko. Myslím, že se jednalo o krásnou máme v obci dost...
a perfektně připravenou akci, za kterou bych rád všem účastníkům poA nyní nejbližší akce, které nás
děkoval, stejně jako starostka Hola- v Rebešovicích čekají:
sic, která byla osobně mezi přihlíV neděli 18. března by měla naše
žejícími přítomna a zaslala na obec mladá děvčata chodit po obci s Mopěkný, pochvalný dopis. Byl jsem renou a mladé kluky čeká od čtvrtka
mile překvapen množstvím lidí, kte- 29. do soboty 31. března hrkání. Byl
ří se na tuto novou akci přišli podívat bych velice rád, kdyby se tyto dvě traa věřím, že budou následovat nemé- diční velikonoční akce našich dětí
ně úspěšné další ročníky.
setkali zejména v nové části Rebešovic
s větší odezvou.
Poslední
loňskou
akcí
bylo
23.
proDýňobraní
since zpívání u vánočního stromu
V neděli 25. března mezi 14.–17.
dující den v sobotu dopoledne jsme před Zámečkem, a to za doprovo- hod. bude v zámecké restauraci probína Zámečku přivítali naše novoroze- du místních, nadšených muzikantů hat velikonoční tvoření, kdy si děti buné občánky.
a zpěváků a dobrého svařeného vína dou moci za dozoru našich místních,
V pátek 17. listopadu ve sportov- a horké čokolády.
zkušených, mladých maminek vytvoním areálu se konal další ročník ReLetošní první akcí byl 12. ledna řit nějaké ty velikonoční ozdobičky.
bešovické pecky a i přes menší po- ples sportovců, který proběhl ve skvěSoučasně bude paní Kotulanová
čet vzorků pálenky oproti létům mi- lé náladě. Jen těch účastníků ple- prodávat velikonoční výzdobu a jarnulým se všichni přítomní hezky po- su by mohlo být ještě o něco více... ní přísadu a sazenice.
6
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V sobotu 7. dubna v 9 hod. před
Zámečkem je sraz účastníků akce
„Ukliďme Rebešovice”. Budou vítáni
jak dospělí, tak i děti. Cílem je sběr
odpadků podél místních komunikací a cyklostezek. Po skončení akce
bude posezení v místní restauraci.
Další akcí, o které bych rád napsal,
jsou ženáčské hody, kterou měly proběhnout poslední květnový víkend.

Vzhledem k tomu, že je malý zájem o účast v krojích, letos tyto hody
nebudou a uskuteční se pouze zábava ve sportovním areálu, a to v sobotu 26. května od 20 hod., hrát bude
oblíbená kapela Panorama Band.
Osobně doufám, že se v krojích sejdeme příští rok.
A jako poslední bych Vás rád pozval na Dětský den, který se bude ko-
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nat v pátek 1. června od 17 hod. v areálu TJ Sokol.
Jak vidno, kulturních a společenských akcí se v Rebešovicích děje docela dost.
Za sebe i zastupitelstvo obce
mohu říci, že jsme za to rádi.
Na brzkou shledanou!
Robert Havlíček

Tradiční hody 3.–4. února 2018

Tradiční hody
Tradiční hody v Rebešovicích se
uskutečnily jako každým rokem začátkem února. V Rebešovicích je vysvěcena kaple svaté Doroty a v kalendáři byla vždy 6. února, než
nám ji někdo, sám nevím kdo, přesunul až na konec února. My, Rebešáci, slavíme hody vždy začátkem února. Navíc bylo vždy příjemné, když se obcí v předhodové době
nesla vůně čerstvě vypálené slivovice od p. Mlčáka z Rajhradu a v každém druhém domě bylo po zabijačce a byly přichystány zabijačkového speciality. To v Loučce na Stanislavské hody je čerstvý jenom salát
na zahrádce, ale abych se vrátil k našim hodům. Opět se sešla dobrá parta mladých svobodných, kteří dokázali nachystat vše potřebné, co k hodům patří. A abych na něco nezapomněl, přichystat sál na zábavu, na-

zdobit a pověsit věnce na máju i sál,
přichystat mašličky, dovést rozmarýny, vykopat díru a postavit máju, dovést víno a kroje, přichystat tanečky, samozřejmě vyříkat si nějaké nesrovnalosti, aby v sobotu dopoledne po těžkém týdnu chystání mohli stárci vyrazit vyšňořeni do kyjovských krojů pozvat všechny občany
Rebešovic na hodové veselí. Po poctivém zvaní po obci začala v sobotu
ve 20 hodin nástupem stárků hodová
zábava. O půlnoci nám stárci předvedli nacvičené půlnoční překvapení. Samozřejmě se návštěvníkům
hodů líbilo, a proto stárci toto svoje
vystoupení zopakovali. Bohužel během taneční zábavy proběhla i nějaká menší rvačka. Ale nad ránem
se sál uzavřel, aby v 11 hodin mohla být sloužena hodová mše svatá.
Sál byl plný a rajhradský převor od7

sloužil mši, upozornil na nedostatky v obci, naopak vyzdvihl starost
obce o památky v Rebešovicích. Odpoledne měli sraz stárci ve 14 hodin
na zámečku a s kapelou Střeličáci vyrazili na průvod po celé obci. Začali
u starosty a potom postupně se stavovali u jednotlivých stárků, aby zakončili průvod nástupem na zámečku. Zde stárci opět předvedli nástup
na sál a taneční půlnoční překvapení. Po 21. hodině se stárci převlékli do civilu, aby si chvilku odpočinuli a mohli v klidu rozebrat všechny
pěkné hodové chvíle a aby si mohli
říct, že za rok jdeme do toho znovu.
Všem patří poděkování za přichystané tradiční hody, za předvedené taneční výkony, za obětavé zvládnutí náročných hodových úkolů. Ještě
jednou všem stárkům děkuji.
Stanislav Němec, starosta
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Co nového v mateřské škole?
Tak jako každý rok připravujeme a proběhl kytarový koncert pana Li- monizačního programu s názvem
pro naše děti hodně zajímavých ak- bora Hořejšího.
„Indiánský příběh aneb vyprávění
tivit. V lednu navštívil MŠ kouzelník
V únoru se děti zapojily do har- netradičních hudebních nástrojů.‘‘
Celý program byl ukázkou propojení muzikoterapie s koncertním a divadelním představením. Masopust
jsme oslavili maškarním karnevalem. Děti se seznámily s tradicí masopustu, tancovaly a hrály různé hry.
Na závěr každý představil svou masku a dostal sladkou odměnu.
V březnu nás čeká program „Barevné Velikonoce‘‘. Zde se dětem
představí zvyky a pověsti tohoto období a společně si na ně zahrají. Také
nás navštíví divadlo Květinka s pohádkou o bylinkách. Všechny činnosti děti prožívají s radostí a moc se
na ně těší.
Další informace najdete na stránkách MŠ - www.skolka-rebesovice.cz
Kolektiv mateřské školy

Naše (ne)fotbalové hřiště
Zdravím všechny naše příznivce
malé kopané a nejen je, zdravím i ty,
kterým se naše snaha o zkulturnění
sportovního areálu nelíbí.
Jak dobře víte, v naší TJ, nově spolku, působí oddíl malé kopané s převážně úspěšnými výsledky od roku
2007, kde většinu domácích zápasů odehráli na dnes již nevyhovujícím hřišti, na kterém se v probíhající
sezoně na doporučení BSMK již nehraje.
V současné době využíváme jako
domácí hřiště areál na dalekém VUT.
Již několik let se různí dobrovolníci z řad místního Sokola snažili o získání dotace na rekonstrukci hřiště,
kde by se jednalo o položení umělého trávníku 3. generace, na kterém
se hraje drtivá většina zápasů, včetně nového oplocení. Na podzim loňského roku se na nás konečně usmálo štěstí a naše žádost byla zařazena na listinu schválených projektů
MŠMT.
V současné době byl vybrán ve výběrovém řízení dodavatel na již zmí-

něnou rekonstrukci a dále jednáme
o možnosti finanční podpory z JMK
na osvětlení hřiště.
Samozřejmě počítáme se založením žákovského družstva, kde
ve spolupráci s BSMK máme nabídku na pomoc s kvalifikovanými trenéry.
Tak, teď už jen věříme, že se nám
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vše podaří dotáhnout do zdárného
konce a doufáme, že se vše podaří do startu následující sezóny v září
roku 2018.
A především bych chtěl poděkovat
vedení a zastupitelům obce za kladný postoj k tomuto projektu.
Předseda komise pro sport,
mládež a pořádek v obci Jiří Klíma
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Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
V pátek 2. března 2018 se ve sportovním areálu uskutečnila valná hromada. Schůzi vedl místopředseda
pan Petr Hrdý, hlavní zprávu přednesl předseda organizace pan M. Sekený. Se zprávou o hospodaření a rozpočtovým výhledem členy seznámil
pan J. Pohorelec st. R. Němcová připravila plán činností TJ na tento rok.
Zprávu KRK přednesl pan Málek.
Dále vedoucí oddílů seznámili přítomné s činností malé kopané, stolního tenisu, nohejbalu a tenisu.
Co nás čeká tedy v nejbližších měsících: jarní brigáda na zprovoznění
kurtů na tenis a nohejbal, turnaj generací v nohejbalu trojic, pálení čarodějnic ve sportovním areálu, turnaj v nohejbalu trojic, taneční zábava ve sportovním areálu, dětský den
ve spolupráci s obcí, turnaj v tenisu
– dvouhry, pochod okolo Níhova.
V Ivančicích 18. ledna 2018 na vyhlášení nejlepšího sportovce okresu se vypravili zástupci z TJ Rebešovice. V kategorii nejlepších kolektivů dospělých se umístil na třetím
místě oddíl stolního tenisu Rebešovic, když ceny na pódiu pro nejlepší převzali J. Sedláček ml., L. Mišejka st. a R. Černý. V kategorii nejlepších akcí okresu zvítězili Rebešovice z již 40. Ročníkem turnaje ve stolním tenisu a tuto cenu převzal vlastně zakladatel tohoto turnaje S. Němec. Po této vydařené akci v kině
Réna v Ivančicích následovalo malé
pohoštění.

Mimořádně vydařená sezóna
stolních tenistů
„A“ mužstvo hrající krajskou soutěž I. třídy vede tabulku dvě kola
před koncem sezóny před Slatinou
„B“, která má stejně bodů a rozhodující zápas budou hrát naši nejlepší
právě ve Slatině. Tam se rozhodne,
kdo postoupí z prvního místa přímo
do Divize, nebo kdo z druhého místa
bude hrát kvalifikaci o postup do Divize. Pro Rebešovice je tato vskutku
historická možnost, něco, o čem se
nezdálo ani v koutku duše nejvěrnějším stolním tenistům v naší obci.

„B“ mužstvo mělo za úkol před sezónou pokusit se bojovat o co nejlepší umístění v okresním přeboru I.
třídy. Toto mužstvo se dostalo do takové formy, že již 5 kol před koncem
soutěže jasně vedlo a nemůže již
být nikým předstiženo. „B“ mužstvo
je již jasným postupujícím a v příští sezóně bude hrát krajskou soutěž
II. třídy. Gratulujeme k postupu tomuto skvěle hrajícímu týmu a doufáme, že ještě neřekli své poslední slovo a budou nás co nejlépe reprezentovat v kraji.
„C“ mužstvo jako nováček okresního přeboru I. třídy mělo za úkol nesestoupit, ale naopak hráči „C“ mužstva hrají celou sezónu velmi dobře a jsou bez problému uprostřed
tabulky. Mladí se neustále zlepšují
a starší si drží stále vysokou výkonnost. Toto mužstvo má perspektivu, ale je potřeba se nespokojit s dosaženými výsledky a neustále pracovat na zlepšení své hry s možností do budoucna vystřídat své starší
spoluhráče ve vyšších soutěžích.
„D“ mužstvo – dá se říct překvapení soutěže okresního přeboru III. třídy. V loňské sezóně jen tak tak uniklo sestupu, ale v letošní sezóně po-

stupně ze třetího místa po polovině
sezóny ztratilo jenom body za jednu remízu, ostatní zápasy byly vítězné. Nyní dvě kola před koncem soutěže jsou na prvním místě a nemohou již být předstiženi, mají zajištěn
postup do okresního přeboru II. třídy. Samozřejmě i těmto sportovcům
gratulujeme k postupu a ke kolektivnímu boji i do další sezóny.
Nelze opomenout naše nejmladší
reprezentanty. Těmto žákům se poctivě dvakrát v týdnu věnují M. Kőrgerová a L. Mišejka. Žáci se neustále zlepšují, ale je veliká škoda, že v letošní
sezóně se zúčastnili málo bodovacích
turnajů, pořádaných okresním svazem. Pod vedením zkušených funkcionářů S. Němce a L. Mišejky za pomoci R. Němcové a L. Zemachové se
3. 3. 2018 uskutečnil bodovací turnaj herně stolního tenisu v Rebešovicích. Přijelo 30 žáků z devíti oddílů,
z Rebešovic se zúčastnily tři hráčky.
Ve skupině „A“ skončila A. Seiterová
na 10. místě, ve skupině „B“ skončila
na 3. místě M. Polachová a na 6. místě
K. Sekaninová. M. Zemachová nás reprezentovala na krajských přeborech
starších žáků v Hodoníně.
Romana Němcová

Turnaj ve stolním tenisu 16. 12. 2017 a žákovský přebor 3. 3. 2018
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Poplatky a odpady v roce 2018
POPLATEK ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
• 550,- Kč za osobu a rok u osoby:

Je možné je uhradit v hotovos- • Žádáme občany, aby u kontejnerů
udržovali pořádek a řádně třídili
ti na pokladně obecního úřadu a to
odpad!!! Neodkládejte odpad vedv úředních hodinách
le kontejnerů!!!
pondělí a středa 07.00 – 11.30 hod.

1. která má v obci trvalý pobyt,

12.00 – 17.00 hod. • Igelitové tašky a igelitové pytle
do bioodpadu nepatří, bioodpad
2. které byl podle zákona upravu- nebo platbou na účet:
12124641/0100.
z igelitových pytlů vysypte a igejícího pobyt cizinců na území
litové pytle vhoďte do žlutých konČeské republiky povolen trvatejnerů, které jsou na plast. Do biolý pobyt nebo přechodný pobyt
POPLATKY ZA ODPADY:
odpadu patří pouze ovoce, zelena dobu delší než 90 dnů,
variabilní symbol 1340 + číslo
nina, plevel, tráva, listí, dřeviny
3. která podle zákona upravující- domu
do průměru 8 cm, ale bez igelitoho pobyt cizinců na území Čes- (např. č. p. 12 – 134012) + jména
vých
pytlů!!! Prosíme nařezat nebo
ké republiky pobývá na úze- za koho se poplatek platí,
nalámat
větve na menší kousky.
mí České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,

POPLATKY ZA PSA:

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
• 550,- Kč za rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
POPLATEK ZA PSA
a za každého dalšího
téhož držitele

120,- Kč

variabilní symbol 1341 + číslo
domu
(např. č. p. 12 – 134112) a jméno
plátce.

• Do žlutých kontejnerů patří plast,
PET lahve prosíme vhazovat sešlapané.

DŮLEŽITÉ:
Vznik a zánik poplatkové povinnosti je nutné nahlásit do patnácti dnů od vzniku na Obecním
úřadě v Rebešovicích.

•
Upozorňujeme občany, kteří mají přihlášeny k trvalému pobytu v Rebešovicích cizince, že tito cizinci mají poplatkovou povinnost nahlásit se do patnácti dnů od vzniku pobytu na Obecním úřadě
v Rebešovicích.

180,- Kč

OD 1. DUBNA 2018
DO 30. ČERVNA 2018.

Údaje z evidence obyvatel za rok 2017
Narozeno dětí:
Počet obyvatel k 31. 12. 2017:
• chlapců:
4
• muži:
• děvčat:
7
• ženy:
Úmrtí:
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• Do modrých kontejnerů, které jsou
na papír, vhazujte krabice sešlapané. Tím ušetříte v kontejnerech
spoustu místa pro další občany,
kteří třídí odpad.
• Pneumatiky i autoskla
do sběrných dvorů!!!

patří

Děkujeme za spolupráci

•
Upozornění pro občany, kterým uhyne pes: držitel psa je
povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala
na Obecní úřad v Rebešovicích.

POPLATKY SE VYBÍRAJÍ

• Do zelených kontejnerů, které jsou
označeny oranžovými potisky patří pouze krabice od džusů, mléka, vína a jiné kartony, žádný jiný
odpad.

Přistěhováno do Rebešovic:

35

961
457
504

Odstěhováno z Rebešovic:

31

3

Průměrný věk v naší obci:

39

Stěhování v rámci obce:

10

9

Poděkování obecnímu
zastupitelstvu Rebešovice
Vážený pane starosto a členové zastupitelstva, tímto dopisem,
bychom chtěli poděkovat OZ Rebešovice, že provedli osvětlení
na cyklostezce v chatové oblasti
„Pod Strání“. Tímto přispěli k větší
bezpečnosti v této oblasti.
Ludvík a Ludmila Suchých
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Akce - komunikace Zahrady
Jako vlastník pozemku v lokalitě
Zahrady, který se nachází pod budovou bývalých kasáren, si musím trochu smutně povzdechnout nad faktem, že nyní, kdy se plánuje zasíťování a nová komunikace, toto již mohlo být dávno hotové.
Je to již skoro 10 let, co jsem obcházel spoluvlastníky se záměrem
zbudování sítí a komunikace k našim pozemkům. Ze všech zúčastně-

ných jsem našel podporu jen u dvou
majitelů. Tenkrát mě to hodně mrzelo, protože za relativně malé náklady pro každého z nás, bychom
získali hodnotné stavební pozemky
z našich polí. Je to jako v životě, musíš něco dát, abys něco získal. Dnes
už s novým stavebním zákonem
a jeho úpravami je velmi složité zbudovat komunikaci a zasíťovat danou
lokalitu. Pokud to budeme chtít, bu-

deme muset darovat na oltář ,,NORMY‘‘, kus našich pozemků, abychom
dodrželi všechny požadované parametry. Sice bude cesta a sítě, ale
bude nás to stát kus našeho dědictví,
které se v této obci předává po generace.
Co říci závěrem? Snad jen to, že už
to mohlo být, kdybychom se nebáli
pro to něco udělat.
Radek Hyttych

Internet a televize na optické síti dorazily do Rebešovic!
Pokud jste ještě smluvně vázáni u jiného poskytovatele, nevadí. Rádi vám pomůžeme s přechodem od konkurence. Případné náklady s přechodem spojené vám budeme kompenzovat některým
z našich benefitů.

Rychlý internet bez omezení a Selfnet TV, která nabízí
široký výběr televizních kanálů a interaktivní funkce. To
jsou výhody, které můžete v ulicích V Sadě, Zámecká,
Sportovní, Na Dědině a Nová využívat díky síti Selfnet.
• PŘIPOJENÍ K INTERNETU je spolehlivé a s nikým
jej nesdílíte. Rychlost připojení vám neslibujeme,
ale garantujeme.
Internetové tarify Optik startují na rychlosti 30
Mb/s a ceně 349 Kč za měsíc.
Není třeba se bát žádných aktivačních nebo instalačních poplatků. Zaplatíte pouze měsíční cenu vybraného tarifu. Zavedení zásuvky do první obytné
místnosti v bytě nebo domě, instalace přijímacího
zařízení i zapůjčení samotného přístroje, to vše je
v zahrnuto v ceně.
Pro ty z vás, kteří potřebují mít kvalitní připojení
k internetu v celém bytě nebo domě, máme dobrou zprávu – není nic jednoduššího, než vytvořit si
tzv. domácí internetovou síť. K vytvoření domácí
internetové sítě můžete použít vlastní Wi-Fi router
nebo si vybrat některou z našich možností. Zvolené
Wi-Fi řešení vám nastavíme zdarma. Informujte se
u našeho servisního technika.
• SELFNET TV je interaktivní televize, se kterou máte
zábavu zcela ve svých rukou. Díky funkcím jako je
Pauza, Dívat se od začátku, Archiv nebo Nahrát už
vám žádný pořad v televizi neuteče.
Navíc, programovou nabídku si můžete poskládat
podle vlastních představ; můžete ji více zaměřit
na sportovní nebo dokumentární programy, anebo
na pořady pro děti. U nás si vybere každý! Selfnet
TV můžete mít již od 250 Kč za měsíc.
Nejvýhodnější je objednat si Selfnet TV v balíčku
společně s internetem od 550 Kč měsíčně. Nyní navíc nabízíme slevu 50 % na první rok využívání
našich služeb. Sleva platí pro všechny služby, včetně balíčků. Slevu je možné uplatnit v případě uzavření smlouvy na 2 roky.
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Stačí se jen připojit! Je to jednoduché – obraťte se
na Zákaznické centrum Selfnet.
A to buď telefonicky na čísle 533 383 335 nebo mailem
na zakaznicke.centrum@selfnet.cz. Operátor předá váš
požadavek technikovi, který vás bude kontaktovat a domluví se s vámi na termínu aktivace služeb.
www.selfnet.cz

MVDr. Michal Neradilek
605 205 693
Nabídka veterinárních
služeb přímo u Vás doma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakcinace
Odčervení
Prevence a léčba
pro ektoparazitům (blechy, klíšťata atd.)
Dermatologie
Interní medicína
Základní chirurgické úkony (poranění,
kastrace atd.)
Ostatní chirurgické zákroky po domluvě se
specializovaným pracovištěm
Stomatologie, včetně odstranění zubního
kamene ultrazvukem
Nemoci uší a očí
Poradenská činnost atd.

Po telefonické domluvě navš vím Vaši domácnost
za účelem ošetření Vašeho zvířete.
Těším se na spolupráci s Vámi při péči o Vaše zvířecí
kamarády.
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sobota
7. 4. 2018
Pojďme společně
uklidit Rebešovice a okolí
Sraz bude v 9 hod. před budovou
Zámecké restaurace
v Rebešovicích a zváni jsou
všechny děti i dospělí
S sebou si vezměte dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci posedíme v místní hospůdce.
Kontaktní osoba: Martin Gargulák, 773 304 200
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