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Co nás v letošním roce čeká
Vážení občané,
je za námi rok 2018, pro někoho
úspěšný, pro někoho méně, ale tak
už to v životě chodí. Rád bych, kdyby se dařilo všem občanům, kamarádům, sousedům a tím by byli všichni
spokojenější.
Poslední půlrok byl velmi náročný, dodělávali se chodníky v obci
a hlavně se vše vyřizovalo papírově,
abychom dostali přislíbenou dotaci.
Do dnešního dne stále po obci chtějí nějaké další věci z IROPu. V celé
naší republice byli volby do zastupitelstev obcí, jak dopadli v Rebešovicích, to už všichni dávno víte. Nové
zastupitelstvo se pustilo do náročného plnění úkolů, které vyplývají z povinnosti Zákona o obcích, ale také se
podílelo na uspořádání tradičních
i nových akcí. Mezi tyto bych připomněl „Dýňobraní“, kdy děti za pomoci rodičů vyřezávají dýně podle
svého uměleckého ztvárnění. Uspořádán byl také Lampiónový průvod,
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kterého se zúčastnilo velké množství
dětí s rodiči. Na sobotu před první
nedělí adventní připadlo rozsvěcováním vánočního stromu, nafouknuto bylo asi 200 balónků, které dodal
pan M. Nezval, heliem, které věnoval
obci pan M. Zedníček. Byla to pěkná
podívaná, kdy děti vypustili balónky
ve sportovním areálu. Ale vedle rozsvěcení stromu byla uspořádána obrovská akce prodejní výstava „Vánoční trhy“, kde byla hlavním organizátorem paní H. Kotulanová. Opravdu
velmi zdařilá akce. Za týden po Vánočních trzích následoval Rebešovický pochod čertů. Byl jsem u toho,
co vše muselo být zajištěno - Policie ČR, hasiči, ozvučení, moderátor,
vyzdobení zámeckého sklepa, parkoviště pro hosty, Zámeček, stánky na občerstvení, trasa pro čerty,
opravdu je to mega akce, na organizaci, které se velmi dobře zhostil pan
M. Gargulák s partou nadšenců. Následovala taneční zábava na Zámečku a potom druhý den úklid po obci.
Ještě že jsou pořád v Rebešovicích
občané, kteří chtějí pomoct a za to
bych chtěl všem poděkovat.
Dále jsme v Rebešovicích uspořádali Setkání dříve narozených občanů, kde je vše přichystáno, jídlo, pití,
kapela k tanci a poslechu. Kdyby přišli všichni, muselo by být na Zámečku plno. Máme asi 180 občanů této
věkové kategorie, ale poslední roky
jich přijde vždy tak kolem 40, proto
potom přichází diskuse, jestli tato setkání dále pořádat nebo ne?
Hned další den bylo ještě uspořádáno Vítání nových občánků. Vítání
proběhlo důstojně a ve velmi dobré
atmosféře.
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23. prosince, jako každým rokem,
byla na Zámečku uspořádána besídka MŠ Rebešovice, kde nám děti zazpívali, zatancovali, přednesli pěkné
básničky a naladili nás všechny posluchače do vánoční pohody. Poté
od 18.00 hodiny začalo zpívání vánočních koled pod taktovkou našich
muzikantů. Jsem rád, že přišlo hodně lidí i přespolní. Zastupitelé přichystali svařené víno a paní E. Havlíčková horkou čokoládu. Ozvučení muzikantů zajistil pan R. Novotný,
a bylo to hned poznat. Svým pěkným
pěveckým projevem přitáhla ke zpěvu hodně občanů L. Kvardová.
Nyní krátce rok 2019
Máme zpracovanou žádost o dotaci na novou Mateřskou školu, kde
by byly dvě třídy, tím by bylo zabezpečeno místo pro všechny rebešovické děti. Tato MŠ bude mít i svoji kuchyni, aby se zde mohlo vydávat jídlo i přes ulici, hlavně pro důchodce, nebo pro ty, kteří by měli zájem.
Žádost o dotaci byla podána, ohodnocena plným bodovým ziskem, ale
rozhodující slovo budou mít úřední-
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ci, kteří rozhodnou, které obce dota- po až 5letém úsilí se dostává do záDále máme zpracovanou projekce dostanou. Rozhodovat se bude asi věrečné fáze směna pozemku v bý- tovou dokumentaci na rebešovický
v dubnu tohoto roku.
valých kasárnách, kde máme naplá- Zámeček – změna vytápění, do které
Další velkou akcí je výstavba pod- novaný Sběrný dvůr. Nyní je smlou- se pustíme asi na jaře letošního roku.
zemních kontejnerů na tříděný od- va na katastru, museli jsme ještě Také se snažíme naplánovat opravu
pad u obchodu, kde již máme dota- něco doplnit, snad je to již všechno, obchodu a mnoho dalších významci podepsanou, ale čeká nás výběro- abychom mohli zpracovat projekt ných, ale i menších akcí.
vé řízení na zhotovitele. Doufám, že na tuto důležitou stavbu.

Rozpočet obce pro rok 2019
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Rebešovice v prosinci 2018
byl schválen rozpočet obce pro rok
2019 a rozpočtový výhled na roky 2020
a 2021. Rozpočet pro rok 2019 byl koncipován jako deficitní s tím, že rozdíl
mezi příjmy a výdaji bude uhrazen
z prostředků předcházejících období.
Rozpočet obce pro rok 2019 počítá s celkovými příjmy obce ve výši
19,1 mil. CZK. Do příjmů obce je
jako mimořádná položka zahrnut
prodej zařízení na rozvod plynu
v obci ve výši 6,0 mil. CZK.
Výdaje jsou plánovány ve výši 25,6
mil. CZK.
Zůstatek na účtu obce ke dni
31. 12. 2018 se odhadoval ve výši
12,0 mil. CZK.
Kromě běžných výdajů na provoz
obce na provoz jsou součástí schváleného rozpočtu investice do obnovy majetku obce a financování akcí,
které jsou pro rok 2019 plánovány.
Plán investic pro rok 2019 počítá
především s následujícími položkami:

1. S pravidelnou splátkou úvěru
technického muzea je plánována
na čističku odpadních vod ve výši
částka 0,5 mil. CZK.
1,081 mil. CZK. Splátky toho- 7. Největší investiční položka v rozto úvěru budou ukončeny v roce
počtu obce pro rok 2019 je investice
2023.
do prostoru bývalé mateřské školy.
2. Plánujeme provést rekonstrukci
Jsou připraveny projekty na novou
budovy obchodu, především výmateřskou školu a na víceúčeloměnu oken a dveří, novou střechu
vou budovu. V průběhu roku 2019
a zateplení budovy. Tato investice
chceme tyto projekty konkretizoje plánována ve výši 3,0 mil. CZK.
vat a především hledat způsob spo3. Na dokončení II. etapy projektu
lufinancování těchto záměrů z douložení optického kabelu je plátačních titulů. Současný schválený
nováno investovat 0,5 mil. CZK.
rozpočet počítá v r. 2019 do těchto
4. Ve společenském sále na zámečprojektů ve výši 10,0 mil. CZK.
Jako v předcházejících letech
ku je plánovaná výměna, resp. rekonstrukce stávajícího topení obec počítá s organizací, resp. podporou akcí pro občany, především
ve výši 0,5 mil. CZK.
5. Na opravu chodníků a komuni- s organizací hodů, maškarních plesů
kací počítá rozpočet s částkou 1,0 a dětských dnů, předvánočních a vánočních akcí, vítání občánků, setkámil. CZK.
6. Na přípravu projektů, které plá- ní důchodců, Kinematograf bratří
nujeme realizovat v roce 2020, tj. Čadíků, na dárky a jubilea. Na finanpředevším realizace podzem- cování těchto akcí počítá rozpočet
ních kontejnerů na sběrném mís- obce s 0,2 mil. CZK.
Autor: Ivo Pavelec,
tě u obchodu a sběrného dvora
předseda finanční komise
ve stávajícím areálu Moravského

Kulturní akce v obci Rebešovice 2018
Od posledního vydání Rebešovického zpravodaje,
proběhly v naší obci tyto akce:
Na konci prázdnin k nám zavítal Kinematograf bratří Čadíků, kde nám po čtyři večery byly promítány české
filmy. Akce se uskutečnila ve sportovním areálu za hojného počtu malých i velkých obyvatel Rebešovic. Počasí
nám přálo a již teď se těšíme na další ročník.
1.9.2018 se uskutečnily již tradiční Babské hody. Našim ženám to opět velmi slušelo. Tradiční průvod byl
zkrácen, kvůli nepřízni počasí, ale náhrada v podobě pohoštění a hudby před Zámečkem byla dokonalá.
Na podzim 7.10. 2018 jsme se setkali již počtvrté při
V listopadu naši obec rozzářil lampionový průvod.
dlabání dýní. Skvělé počasí přispělo k dobré náladě, stejně jako výborný burčák. Děti strávily odpoledne dla- Rodiče a děti s rozsvícenými lampiony prošli obcí a vybáním dýní, vyrobily si krásné strašáky a nadšené byly tvořily tak krásnou atmosféru.
Začátkem prosince se uskutečnily Vánoční trhy spoz malování na obličej.
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jené s prodejní výstavou adventních dekorací paní Heleny Kotulanové. Jako každý rok to byl krásně strávený
den, kde občané mohli nasát plnými doušky vánoční atmosféru, načerpat vánoční inspiraci a v neposlední řadě
se občerstvit nejrůznějšími dobrotami. Den byl ukončen
rozsvícením rebešovického stromu a děti opět vypustili
balonky s přáním pro Ježíška.
Velký dík patří organizátorům za Pochod Rebešovických čertů 8.12.2018, který byl zase o něco strašidelnější, než v předchozích letech. Ulicemi se procházelo
mezi ohni více hrůzostrašných čertů, nebeských andělů
a to vše bylo doplněno profesionálním ozvučením. Zlalo a zvážit se na váze hříchů. Následovala pekelná zábatým hřebem byla jízda Mikuláše v osvětleném voze, kteva, kde vystoupila skupina Husí kůže.
rý ho dovezl do místního zámeckého sklepa. Tam mohDen před Vánocemi jsme se sešli u zpívání koled pod
li rodiče s dětmi navštívit krásně nazdobené nebe a pekvánočním stromem. Zde vystoupily i děti z místní mateřské školy, které si daly velmi záležet a vystoupení se všem
moc líbilo. Poté se Rebešovicemi, za vůně svařeného
vína a horké čokolády, rozezněly koledy. Mnohým dopomohl k jejich výkonům obsah placatek některých koledníků. Zpěváky doprovodili místní muzikanti a mohli
jsme se zaposlouchat do krásného zpěvu Lindy Kvardové. Poté jsme si popřáli, krásné svátky a rozešli do svých
domovů, kde jsme zapálili poslední adventní svíci.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na těchto akcích podíleli a těšíme se na další setkání v roce 2019.
Autor: (Výbor pro kulturu a školství v obci Rebešovice)
Foto: archiv Rebešovice

Nová Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.12. 2018 schválilo vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností a k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích regulací používání pyrotechniky. Tuto vyhlášku se obecní zastupitelstvo rozhodlo vydat na základě
stížnosti občanů a na základě zkušeností z minulých let, kdy v obci docházelo k používání pyrotechniky
v průběhu celého vánočního období
a přelomu roku. Celé znění vyhlášky je k dispozici na webových stránkách obce a na OÚ.
Používání pyrotechniky je touto vyhláškou zakázáno na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce (mapka je součástí vyhlášky) s výjimkou 31.12. od 19.00 hod
do 1.1. 02.00 hod. Vyhláška umožňuje povolit na základě žádosti podané na OÚ minimálně 10 dnů před
konáním akce užití pyrotechniky
i mimo tuto dobu.

Dále vyhláška reguluje zákaz používání hlučných strojů a zařízení. Sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy, stavební
stroje apod. je zakázáno používat
v době nočního klidu (denně 22.0006.00) a dále v neděli a o svátcích
v době 06.00 do 09.00 hod. a v době
od 12.00 do 22.00 hod. Tento zákaz
se nevztahuje na řešení mimořádných situací (kalamitní stavy, poruchy dodávek elektřiny a vody, řešení
dopravní obslužnosti).
Rád bych při této příležitosti uvedl pár vět všeobecně k vyhláškám
obce. Tyto legislativní právní akty je
obec zmocněna vydávat na základě ustanovení čl. 104 odst. 3 zákona
č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky) a na základě zákona č. 128/2000
Sb. (Zákon o obcích), jeho ustanovení § 10 vymezuje podmínky, za kterých může obec vyhlášky vydávat.
Tyto vyhlášky musí být v souladu se
zákony České republiky, pouze je
konkretizují na podmínky obce.
3

Samozřejmě jednou věcí je existence vyhlášky a druhá věc je vymahatelnost jejího obsahu. Je třeba přiznat, že v podmínkách malých obcí
bez obecní policie, ke kterým patří
i naše obec, je vymahatelnost regulací obsažených ve vyhlášce obtížná. Mým názorem, který jsem uvedl
i na veřejném zasedání je, že vydání
vyhlášky problém samo o sobě nevyřeší. Je třeba, aby občané obce vyhlášku chápali především jako snahu obce upřesnit některé činnosti tak, aby nedocházelo k narušování soužití mezi občany, což je základ klidného a spokojeného života v obci. Věřím, že většina obyvatel
obce bere vyhlášky na vědomí a dodržuje je. Nejsem až tak naivní a je
mně jasné, že existuje určité procento lidí, kterým jsou zákony a vyhlášky „ukradené“ a pokud je nějakým
způsobem omezují, tak je ignorují. V tomto případě, pokud selže pokus o dohodu (ta je vždy nejlepší řešení), dává vyhláška možnost obča-
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nům řešit porušení jejího ustanovení návrhem na řešení přestupku, který lze podat na OÚ. OÚ tento návrh
předá na přestupkovou komisi, která je pro naši obec na základě veřejnoprávní smlouvy na MÚ Šlapanice
a ta rozhodne, zda se přestupek stal,
popřípadě rozhodne na základě zákona o přestupcích o nějakém postihu. Tady bych zdůraznil, že aktivita
musí být na straně občana. Obecní
zastupitelé, včetně starosty, nemají
v tomto směru žádné jiné pravomoci,
než všichni obyvatelé obce. Dokázat,
že se přestupek stal, je na straně stěžovatele (svědci, obrazový záznam
atd.).
Všechny vyhlášky vydané v naší
obci jsou, jak jsem již uvedl na webových stránkách obce. Je jasné, že

RE BE Šovický z pravodaj
názory občanů na způsob regulace
činností ve vyhláškách jsou a vždy
budou rozdílné. Obecní zastupitelstvo se snaží zachovat rozumnou
míru ve vydávání těchto omezení,
a pokud je formou vyhlášky vydá, tak
s přesvědčením, že je to vůle většiny občanů obce. Pokud je přesto někdo přesvědčen, že se jedná o omezení zbytečné, tak má možnost inicializovat změnu, nebo zrušení vyhlášky (podání návrhu, prostřednictvím některého ze zastupitelů, petice). To nejhorší, dle mého názoru je,
když to bude občan řešit tím, že příslušné ustanovení ignoruje. Pokud si
každý zvolíme, co nám vyhovuje dodržovat a co ne, tak jsou veškeré vyhlášky a snaha obce zbytečné. Takže když se mně například nelíbí, že

je vyhláškou zakázaný vstup pejsků
do budovy zámečku, včetně restaurace, tak buď to dodržuji, nebo podniknu výše uvedené kroky ke zrušení tohoto omezení. Každý jiný přístup je dle mého názoru špatný, protože pak se jiný zase rozhodne, že si
může udělat ohňostroj kde a kdy se
mu zachce atd.
Pokud jste dočetli až sem, tak Vám
děkuji za trpělivost, popřeji Vám trochu opožděně úspěšný a spokojený rok 2019 a závěrem vyjádřím přesvědčení, že v Rebešovicích žije většina občanů, kteří chtějí žít v klidu
a pohodě a sami k tomu přispějí tím,
že nebudou lhostejní ke snaze obecního zastupitelstva v tomto směru.
Autor: místostarosta Petr Hrdý

Kdo má přednost v obytné zóně?
Poslední dobou se setkávám s názory některých z vás,
že máme v obci obytnou zónu, ale spousta lidí bydlící
v této obytné zóně i návštěvníků vjíždějící do této obytné zóny nezná pravidla jak se v obytné zóně chovat a jakými pravidly se řídit. Myslím, že je na čase si připomenout pár základních pravidel. Přece jen si v obytných zónách hrají naše děti a nebylo by moc příjemné, pokud by
se někomu stalo neštěstí ve formě srážky s vozem nebo
v horším případě raději ani nedomýšlet dalších důsledků.
Dle zákona O provozu na pozemních komunikacích
je obytná zóna definována jako zastavěná oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Obytná zóna” a konec je označen dopravní značkou „Konec obytné zóny”.

V obytné zóně a pěší zóně
musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i pro
děti hrající si v obytné zóně.
Buďme tedy prosím ohleduplní jak vůči chodcům,
tak hlavně vůči dětem, které
si v těchto obytných zónách
hrají. Rychlou jízdou ohrožujeme jejich život a bezpečí.
Týká se to také průjezdu kolem nového (ale i starého)
dětského hřiště, kde se v letních měsících povalují dětská kola na silnici a je zvýšený pohyb dětí vyskakující nepředvídaně z dětského hřiště do silnice. Kola na silnici
věřím, že brzy vyřešíme nějakým stojanem na kola, aby
mohlo dojít k bezproblémovému průjezdu vozidel. Provoz dětského hřiště je nepřetržitý po celý rok (a nejen
v letních měsících), proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při jakémkoli průjezdu kolem tohoto hřiště.
Dalším ožehavým bodem je parkování v obytných
zónách. Zákon o pozemních komunikacích upravuje
parkování v obytné zóně takto: „Stání je dovoleno jen
na místech označených jako parkoviště.“ Označení
parkoviště je označeno buď svislou nebo vodorovnou
dopravní značkou. Cílem tohoto opatření je udržet komunikaci průjezdnou pro záchranné složky IZS. Určitě
by se nikomu z vás nelíbilo, pokud by k vám jeli hasiči
hasit požár a k požáru se nemohli dostat z důvodu neprůjezdnosti silnice kvůli zaparkovaným vozům.
Braňme si svoji obec a hlavně bezpečnost v obci. Děláme to hlavně pro sebe a pro vlastní bezpečí.
Autor: Martin Gargulák

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje
§ 53 (tento paragraf definuje pravidla chování chodce
na pozemních komunikacích, chůze po chodníku, chůze po správné straně apod.). Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo.
4
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Tříkrálová sbírka v Rebešovicích
Vážení spoluobčané,
Jsem velmi ráda, že po dlouhé
době se naše obec opět připojila
k Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila 5. 1. 2019.
Do ulic vyšly dvě skupinky koledníků, které tvořila mládež z naší obce.
Dětem patří velký dík za to, že dali
přednost dobročinné akci, místo lenošení u televize. Dohromady se
oběma skupinkám koledníků podařilo vybrat částku 16.070,- Kč.
Dále bych chtěla moc poděkovat
všem dárcům za milé přijetí a štědrost.
Díky tomu, budou moci být podpořeny projekty, které pomohou
Hospici v Rajhradě (např. auto pro
pečovatelskou službu, nákup vozíčků a lehátek, pořízení klimatizace
do lůžkové části Hospice).

Foto: archiv Rebešovice
Koledníci, kterým patří velký dík. Zleva: Kateřina Sekaninová, Lukáš Burda, Sabina Hyttychová, Monika Zemachová, Šimon Pavelec, Lucie Zemachová

Doufáme, že se tato akce stane
tradicí, a díky výtěžku z ní, budeme
moci do budoucna dále pomáhat

potřebným a tím být dobrým příkladem pro naši mladou generaci.
Autor: Veronika Burdová

Vodné, stočné aneb co s naší kanalizací…
Vážení spoluobčané. Dovolte
abych vás všechny přivítal v Novém
roce, popřál hodně zdraví a štěstí. Bohužel ne všechny informace
jsou začátkem roku vždy pozitivní,
tak i tato o zvýšení stočného, kterou
jsme již prezentovali na loňském posledním veřejném zasedání.
Pro ty, co nebyli na veřejném za-

sedání, vysvětlení proč dochází
ke zdražení stočného. Jedná se o nařízení ministerstva o vytvoření rezervního fondu obcí a měst na budoucí
samofinancování případných oprav
nebo havárií vodovodního řádu.
Proto je možné ve sdělovacích
prostředcích sledovat rozdílnost cenové hladiny vodného a stočného

Poplatky na rok 2019
Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa se budou vybírat od 1. dubna do 30. června 2019. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách obce v březnu 2019. Při hotovostním zaplacení
poplatku za SKO obdrží občan známku na popelnici na rok 2019, která mu
bude vydána oproti podpisu. Na každou vlastní popelnici musí být jedna
známka. Pokud poplatek nebude řádně uhrazen do 30.6.2019 a na popelnici nebude nalepená známka, nebude popelnice vyvezena. Pokud občan
hradí poplatek na účet, prosíme, aby si po zaplacení poplatku (platba musí
být na účtu obce) přišel známku vyzvednout na Obecní úřad.
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.
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.
5

u jednotlivých měst a obcí. Věříme,
že nárůst ceny za stočné naší obci
pomůže naplnit požadované nařízení ministerstva a do budoucna budeme připravení financovat případné problémy spojené s vodním hospodářstvím v naší obci.
Děkuji za pochopení a přeji vše
dobré.
Autor: Radek Hyttych

Údaje z evidence
obyvatel za rok 2018
Narozeno dětí:
chlapců:
děvčat :

12
4
8

Počet obyvatel k 31. 12. 2018: 982
Cizinci:

30

Úmrtí:

4

Přistěhováno do Rebešovic:

32

Průměrný věk v naší obci:

39

Stěhování v rámci obce:

11

Odstěhováno z Rebešovic:

19
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Nevyhazujte peníze do popelnice
Vliv na přírodu v produkování odpadů je značný a pokud neomezíme produkci komunálního odpadu,
bude to mít neblahý vliv na okolí našich dětí a vnoučat, protože budou
žít spíše na skládkách než v příjemném prostředí. To jsou ale fakta, která všichni známe. Myslím, že ne každý z nás ale ví, jaký vliv to má na nás
občany a obec finančně. Pojďme se
tedy podívat na pár čísel a statistik.
Ze statistiky za rok 2017 vyplývá,
že v naší obci třídí odpad přibližně
25% občanů. Jeden občan vyprodukuje v průměru 45 kg komunálního
odpadu měsíčně. Za odvoz komunálního odpadu platí obec v průměru 49.000 Kč/měsíčně. V přepočtu na obyvatele Rebešovic to znamená, že obec zaplatí v průměru 550 Kč/
ročně na obyvatele jen za odvoz komunálního odpadu. Započítáme-li
do odvozu odpadů také nebezpečný
odpad, velkoobjemový odpad a bioodpad, dostáváme se na částku 784
Kč/ročně.
Jak je to s tříděných odpadem? Dle
informací za rok 2017 stál obec svoz
tříděného odpadu 82.225 Kč a zpět
obci se vrátilo na odměnách za třídění odpadu celkem 110.704 Kč.
Odvoz tříděného odpadu tedy ve výsledku nestálo vůbec nic a navíc těchto zmíněných 25% obyvatel pomohlo
snížit obci náklady na odvoz odpadu o 28.500 Kč jenom tím, že přestali vyhazovat veškerý odpad do popelnice a začali třídit.
Položme si tedy otázku. Má cenu
třídit odpad? Odpověď je poměrně jednoduchá. Rozhodně ano. Co
by se stalo, kdyby třídilo odpad 90%
občanů Rebešovic? Aktuálně stojí obec svoz celkového odpadu 757
Kč/ročně na obyvatele a bohužel
náklady stoupají každým rokem. Při
kontrole roku 2018 narostly náklady
za odvoz odpadu o dalších 10%.
Pozn. Poplatky za odvoz odpadu
si obec stanovuje dle zákona a skládá se ze 2 částí. Jedna část paušální,
která je daná zákonem v maximální výši 250 Kč a druhá část tvoří reálné náklady obce, kde částka může být

dle zákona max. 750 Kč/rok na obyvatele.
Obec ponechala poplatek stejný jako v loňském roce. Pokud by se
obec chovala ale jako řádný hospodář, měl by poplatek za odvoz odpadu činit 757 Kč ročně na obyvatele
oproti stávajícím 550 Kč. Nákladově
tvoří největší položky komunální odpad a bioodpad.
Pojďme se tedy spíše zamyslet,
jak sami sobě zbytečně nezvyšovat
náklady na odpad už v tak hektické
době s neustále rostoucími náklady
ve všech oblastech. Jak by se dalo docílit toho, aby se částka za odvoz komunálního odpadu snížila a zároveň
s tím se zvýšila odměna za tříděný
odpad a snížil odvoz bioodpadu?
V krátkodobém hledisku jsou kroky poměrně jednoduché. Je nutné
zapojit co nejvíce z nás do třídění
odpadu a to co nejrychleji. V podstatě hned po přečtení tohoto článku může každý z nás jít a začít třídit
PET láhve, papír, sklo bokem a nosit
jej do tříděného odpadu.
Z dlouhodobého hlediska je to
ale jen první krok. Pokud začneme
všichni najednou třídit odpad, přestane nám stačit množství popelnic pro tříděný odpad. Budeme muset začít zvyšovat množství popelnic a vyvážet je častěji, protože i tento prostor má určitou kapacitu a i zde
narazíme na své limity. A další otázkou je samozřejmě jak naložit s bioodpadem.
Mě osobně zaujala zkušenost obyvatel v Uherčicích na Břeclavsku, kde
došli s tříděním odpadu ještě dál.
Obyvatelé Uherčic platí za odvoz
odpadu 500 Kč/ročně na obyvatele
a i tak se lidé aktivně zapojují do třídění odpadu a pomáhají tak snižovat
náklady na svoz odpadu. Říkáte si jak
je to možné? Vždyť platí skoro stejně
jako my v obci.
Obec totiž vrací polovinu poplatku těm obyvatelům, kteří aktivně
odpad třídí. Každá domácnost má
u sebe žluté pytle (nebo popelnice)
na plasty a tetrapaky a modré na papír a díky tomu dochází ke snížení
6

Ukázka nevytříděné popelnice
Foto: (autor článku)

komunálního odpadu v popelnicích
a lidé nemusí chodit s vytříděným
odpadem nikam daleko do popelnic. Svoz odpadů je stejný jako u nás
a to jednou za 2 týdny, kdy sváží jak
komunální odpad tak vytříděný odpad. Lidé co jsou aktivní a třídí, platí méně. Ti co netřídí a třídit nebudou, platí více. Poměrně jednoduché pravidlo. Díky tomu tak obyvatelé Uherčic dostali nákladovost svozu
odpadů do kladné bilance.
Co myslíte je to cesta? Napište nám také svůj názor na e-mail
obec@obecrebesovice.cz na třídění
odpadů a recyklaci. Máte jiný nápad
jak docílit stejného výsledku jak obyvatelé Uherčic? Nebojte se nám ho
říct. Rádi od Vás uslyšíme jakoukoli
zpětnou vazbu.
(autor: Martin Gargulák)
VYTŘÍDĚNÉ A ROZEMLETÉ NÁPOJOVÉ KARTONY SLOUŽÍ NAPŘÍKLAD K VÝROBĚ SPECIÁLNÍCH DESEK, ZE KTERÝCH SE DNES STAVĚJÍ DOKONCE CELÉ DOMY. K VÝROBĚ JEDNOHO TAKOVÉHO DOMU JE
POTŘEBA ZHRUBA 30 TISÍC KUSŮ
OBALŮ OD MLÉKA, DŽUSU ČI DALŠÍCH NÁPOJŮ.
TŘÍDĚNÉ PLASTY SLOUŽÍ DÁL!
Z PET LAHVÍ OD NÁPOJŮ SE VYRÁBÍ
NAPŘÍKLAD OBLEČENÍ, Z PLASTOVÝCH OBALŮ OD KOSMETIKY PAK
TŘEBA PRAKTICKÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE.
Komunální odpad je
nepředstavitelný zdroj
druhotných surovin, který
nedokážeme efektivně využívat.
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Jak na tříděný odpad?
Díky opětovnému použití recyklátů je každým rokem zachráněno přes 20 km2 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
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

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový papír (kopírák),
voskový papír, použité pleny, ruličky
od toaletního papíru, kartony
od vajec, znečištěné papírové
kapesníčky, ubrousky, fotografie,
časopisy štěné na křídovém papíru
(vše patří do směsného odpadu)

sešlápnuté PET lahve, plastové obaly, plastové
tašky a sáčky (od chipsů, sladkos ), plastové
lahve, čisté plastové kelímky od mléčných
výrobků, plastové obaly od pracích,
kosme ckých a čis cích přípravků, polystyrén
bez omítky, balící fólie

guma, pneuma ky, molitan, kabely,
PVC, linoleum, obaly od léčiv, obaly
od chemikálií, olejů a barev, tex l
z umělých vláken, nevymyté plastové
lahve od oleje patří do směsného
odpadu

Zelený kontejner – tvar zvonu

nevratné lahve od alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od nápojů,
marmelád, kečupů, zavařenin (vhazovat bez
uzávěrů), rozbité skleničky

zrcadla, drátěné sklo, keramika,
porcelán, žárovky, zářivky, výbojky,
televizní obrazovky, automobilová
skla, sklenice od barev, olejů,
lahvičky od léčiv

NÁPOJOVÉ KARTONY
Zelené kontejnery, které jsou
označeny oranžovými po sky

kartony od džusů, mléka, vína a jiné
kartony (kartony musí být vypláchnuté, aby
nezahnívaly zbytky).

kartony od vajíček (patří do směsného
odpadu)

ovoce, zelenina, plevel, tráva, lis , 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)

igelitové pytle a tašky, tuky, omastek,
popel, zbytky barev, kos , vařené
potraviny, odpad z vysavače

Nepoškozené (čisté a suché) oděvy, boty,
ručníky, kabelky (vhazujte vždy v igelitových
taškách nebo pytlích)

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

PAPÍR
Modré kontejnery

PLASTY
Žluté kontejnery

SKLO

BIOODPAD

TEXTIL

Papírové
kapesníčky
patří
Kolem třídění odpadu je stále
několik nejasností, a proto uveď- do papíru
Jsou sice z kvalitního papíru, ale
me některé na pravou míru:
po jejich použití do kontejneru
Ruličky od toaletního papíru
na papír z hygienických důvodů nea kartony od vajec patří do papíru
patří, proto je vyhoďte do směsného
Nepatří! Papír je možné re- odpadu.
cyklovat maximálně sedmkrát.
Plastové láhve je nutné zbavit
Poté již pro něj není dalšího vyu- etikety a víčka
žití. A právě ruličky od toaletního
Další poměrně rozšířený omyl.
papíru a kartony od vajec jsou po- Mnozí lidé láhve z plastu před vysledním „stádiem“ recyklace papí- hozením zbaví jak víčka, tak etikeru. Jejich vlákno je již totiž natolik ty. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy,
krátké, že už je znovu použít nelze. které plastové výrobky zpracovávají,
Proto je vyhoďte do směsného od- si totiž umí s těmito součástmi jedpadu.
noduše poradit.
7

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 dě-
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•

•

•

•

lat 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 do plastů, zatímco druhou do směsného odpadu.
Optická média. Ačkoli jsou dnes
CD, DVD a Blu-ray disky naopak
hojně používány, občas je potřeba

RE BE Šovický z pravodaj
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

Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
STOLNÍ TENIS
,,A‘‘ mužstvo je v polovině sezóny
na 3. místě v Divizi JMK, na konci sezóny budou hrát mezi sebou nejlepší 4 mužstva play off o postup do 3.
ligy. Pokud se nic nezmění a našim hráčům zůstane nynější forma,
mohli by si o postup zahrát, což je
zatím pro Rebešovice nepředstavitelná možnost.
,,B‘‘ mužstvo hraje také ve velmi
dobré formě a je v krajské soutěži II.
třídy skupiny ,,A‘‘
na 2. místě na Moravskou Slavií
Brno, jenom díky vzájemného zápa8

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 drticím
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.
Pochvala patří všem, kteří řádně
třídí a nenechávají po sobě u kontejnerů nepořádek.
Autor: Petra Nechvátalová, referent
OÚ, ale hlavně občan Rebešovic
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su. Určitě budou naši hráči bojovat
až do konce o přední umístění v tabulce.
,,C‘‘ mužstvo v okresním přeboru
1. třídy je uprostřed tabulky, k 1. místu je daleko, k sestupu také. Je potřeba si udržovat dobrou výkonnost
a hlavně mladší hráči, aby se ještě zlepšili a bojovali o postup do ,,B‘‘
mužstva.
,,D‘‘ mužstvo v loňském roce postoupilo do okresního přeboru II. třídy, kde se čekalo, že bude bojovat
o záchranu, ale díky výborným výkonům nejlepšího hráče soutěže P. Vrbackého je ,, D ‘‘ na 2. místě s odstupem 4 bodů na prvního.
,,E‘‘ mužstvo je složené z žáků
a z dorostenců, kteří si odbývají svoji premiéru v okresní soutěži dospělých. Zatím jsou bez vítězství, ale pokud nebudou polevovat ve svém tréninkovém úsilí, mohou časem nahradit starší spoluhráče.
Naši hráči se zúčastnili několika turnajů. Mezi žákyněmi se stala okresním přeborníkem Monika
Zemachová, která nás bude reprezentovat na krajském přeboru v Hodoníně. Ve čtyřhře žákyň zvítězila
dvojice z Rebešovic M. Zemachová a M. Polachová. V žákovské části okresního přeboru skončil na 2.
místě Ondřej Valeš, třetí byl Lukáš
Burda. Ve čtyřhře skončili spolu tito
hráči na 2. místě.
V mužích poprvé v historii oddílu se stal okresním přeborníkem Radek Černý, ve čtyřhře zvítězili spolu s bratrem Liborem, což jsou velké úspěchy pro Rebešovice. Radek
Černý navíc skončil druhý na turnaji v Hodoníně, druhý na 41. ročníku vánočního turnaje v Rebešovicích, zvítězil na turnaji v Moravských
Prusech, kde vyhráli i čtyřhru se spoluhráčem Karlem Tůmou, třetí byl
také na turnaji v Brodku u Prostějova.
Turnaje ve stolním tenise
22. 12. 2018 uspořádal oddíl stolního tenisu 41. ročník vánočního
turnaje. Zúčastnilo se 37 sportovců z celého Jihomoravského kraje, z toho 3 ženy. Hrálo se náročným
způsobem ve skupinách a potom
první dva postoupili do hlavní sou-
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těže a další do soutěže útěchy. Cel- 2. Josef Ostrý, Rebešovice
kové výsledky:
3. Jan Němec, Rebešovice
Hlavní soutěž:
Naši fotbalisté skončili po polovi1. J. Kratochvíl, Klobouky u Brna
ně sezóny na 8. místě ze 13 mužstev.
2. R. Černý, Rebešovice
Nyní konečně po dlouhých letech
3. T. Kaluža, Blansko
budou moci předvést svoje fotbalo4. K. Tůma, Rebešovice
vé
umění na novém hřišti, protože
Čtyřhry:
většinu
jarních zápasů budou hrát
1. P. Tůma, R. Jakubčík - Slatina,
na
domácí
„trávě“. Z 12 zápasů buHodonín
2. T. Kaluža, M. Schwarz – Blansko, dou hrát 10 doma. Těšíme se všichni
na výkony našich fotbalistů a na urMoravská Slavie
čité
zlepšení v tabulce malé kopa3. M. Vojtěch, T. Vojtěch – Mokrá
né a tímto zveme fanoušky na mis4. K. Tůma, R. Černý – Rebešovice
Jako každým rokem první sobota trovské zápasy, které začnou v měsípo novém roce byla vyhrazena pro ci dubnu.
neregistrované hráče stolního tenisu. Již 39. ročník turnaje byl zahájen EXTRALIGA NOHEJBALU
5. ledna v 9.00 hodin v herně stolV REBEŠOVICÍCH
ního tenisu. Přihlásilo se 27 hráčů, z toho 3 ženy. Turnaj se zpočátku
Myslím si, že velkým sportovním
hrál ve skupinách, aby dva nejlepší zážitkem pro všechny naše občapostoupili do hlavní soutěže a zbytek ny, ale i z blízkého okolí je fakt, že
do soutěže útěchy. Čtyřhra se hrála extraliga nohejbalu se bude hrát
náročným způsobem na 2 porážky.
v Rebešovicích na antukových kurtech. Modřice, 10ti násobný mistr
Výsledky:
ČR bude hrát v roce 2019 v RebešoHlavní soutěž:
vicích, protože v Modřicích se staví
1. M. Ilievová, Bystrc
nová sportovní hala. Modřičtí hrá2. J. Hurt, Kratochvilka
či budou trénovat a hrát na rebešo3. M. Neradilek, Rebešovice
vických kurtech, dá se říct, že sko4. E. Bauer, Bystrc
ro každý den a v sobotu se budou
Čtyřhra:
hrávat mistrovské zápasy, na kte1. L. Suchý, M. Neradilek – Rebe- ré jsou všichni zváni. Termíny utkášovice
ní budou včas oznámeny. Je to velký
2. M. Sekený, J. Hurt – Rebešovice, úspěch našeho snažení, protože záKratochvilka
jem o hraní nohejbalu na tak vysoké
3. T. Rudolecký a M. Ilievová – Rebeúrovni byl i z jiných obcí nebo městšovice, Bystrc
ských částí Brna. Funkcionáři i hráči
4. E. Bauer, R. Zálešák – Bystrc, ŠtýModřic se dohodli s výborem TJ Sořice
kol Rebešovice na pronájmu. Líbí se
Soutěž útěchy:
jim nejen kurty, ale i zázemí a celý
1. Jar. Klíma, Rebešovice
sportovní areál.
9
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Aktualita o zavedení platformy Mobilní rozhlas
• Potvrzení účasti na akcích
• Odsouhlasení záchranných aktivit
• Názory občanů na dění v obci

2. AKTUALITA O ZAVEDENÍ APLIKACE
Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré telefony
Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako
Vážení občané,
rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě noviv souvislosti se zlepšováním informovanosti občanek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo
nů, u nás zavádíme službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás
má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které
budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých
Vám budeme posílat.
komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Ná- • Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vysledně budete ZDARMA dostávat:
fotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení.
• SMS zprávy,
Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol
• hlasové zprávy,
na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo na• e-maily,
příklad sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kom• zprávy do aplikace
petentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejo důležitých aktualitách - upozornění na odstávmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události
ky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník
a mnoho dalšího.
nebo hezkou vánoční výzdobu.
Služba je pro občany ZDARMA
• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záRegistrujte se na:
chrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkobecrebesovice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním
ce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu
registračního ústřižku na úřade.
a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a neCo Vás čeká za zprávy?
hod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí,
Krizová komunikace
ať půjdete kamkoliv.
• Povodňové nebezpečí
• Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci na• Varování před výkyvy počasí
jdete demografické, geografické a historické úda• Zhoršená smogová situace
je, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit,
• Krizové řízení
kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímaInformace z úřadu
vější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet
• Upozornění na odstávky vody
navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně
• Výpadky elektrické energie či plynu
vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam
• Čištění ulic
vyrazit.
• Umístění kontejnerů na bioodpad
• Změny úředních hodin institucí
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
• Uzavírky silnic
Stáhnout aplikaci pro Android
Stáhnout aplikaci pro iOS
• Upozornění na termíny a povinnosti
•
•
•
•
•

Kulturní a sportovní akce
Pozvánky na kulturní události
Pozvánky na sportovní utkání
Informace z cyklostezek
Pořádání zábavních akcí pro děti
Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
10
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Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou QR kódů uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš
kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce
v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít
vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se
podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.

Projekt Ukliďme Rebešovice

Obec Rebešovice se vloni zúčastnila a zařadila do projektu Ukliďme
Česko. Cílem projektu celorepublikově je najít a uklidit nelegální černé skládky. Cíl projektu také spočívá ve vzdělávací aktivitě vůči dětem
a lidem ve svém okolí, kdy se snaží ukázat jaký vliv mají na své okolí
černé skládky a odhazování odpadků po okolí. Zároveň se snaží naučit

řadili mezi další obce, které pečují
o své okolí.
Snažíme se monitorovat pečlivě
veškeré okolí a identifikovat vznikající černé skládky. Bohužel co dokážou lidé vyhodit do přírody, nad tím
zůstává mnohdy rozum stát. Pevně
doufám, že vybudováním sběrného dvoru v obci se vytváření černých
skládek zpomalí. Níže máte několik ukázek co jsme od loňského roku
v přírodě našli a co nás čeká v rámci úklidu. Věřím, že letošní ročník
bude úspěšnější než minulý a opět
se nás hodně sejde.
Více informací k akci můžete také
lidi dbát o své okolí a všímat si okolní
nalézt
na facebookovém profilu celé
přírody a najít k přírodě bližší vztah.
V letošním roce se akce uskuteční akce https://www.facebook.com/re6. 4. 2019 od 9:00 a bude kopírovat besovice/ nebo na webových stránhttps://www.uklidmecesko.
průběh loňského ročníku, kdy vytvo- kách
cz/
kde
se
můžete přihlásit oficiálně
říme skupinky a rozdělíme si katastr obce. V odpoledních hodinách se také jako dobrovolník.
sejdeme a v případě hezkého počasí
upečeme špekáček
a akci vyhodnotíme.
V loňském roce
se nám podařilo vyčistit za účasti odhadem 50 dobrovolníků z přírody celé 2
kontejnery a zlikvidovat několik černých skládek v okolí a tím jsme se poměrně úspěšně za11
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