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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jste jiţ zaznamenali,
výsledky podzimních komunálních voleb se dotkly zásadní měrou naší obce. Došlo ke změnám ve sloţení
zastupitelstva a také ke změnám na pozicích místostarosty a starosty.
Jsem si vědom, ţe hodně
slibů je podmíněno finančními dotacemi a podporou od
kraje, státu či Evropské unie,
které se budeme snaţit získat, ale pro spokojený a plnohodnotný ţivot občanů v obci
neslouţí jen nové chodníky,
silnice, ale i příjemná a uvolněná atmosféra mezilidských
vztahů. Doufám, ţe skončí
doba pomluv a osočování za
zády dotčených.
Pokusíme se v rámci
svých kompetencí řešit Vaše
drobné i velké problémy a
starosti a tím přispívat k Vaší

Obecní poplatky v roce 2011
Obecní úřad upozorňuje
občany, ţe zastupitelstvo
obce vyhláškou platnou od
1. 3. upravilo výši plateb za
svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Výše plateb je vypočítána poměrně a činí 475
Kč za jednoho občana.
Tato suma pokrývá přibliţně 60 % skutečných nákladů,
které jsou s komunálním
odpadem spojeny.

Poplatek za psy bude pro
letošní rok vybírán ve stejné
výši jako loni, tedy 60 Kč.
Poplatky je nutno uhradit
do 30. 6. 2011. Můţete tak
učinit buď osobně v úředních
hodinách v kanceláři obecního úřadu, nebo převodem na
účet 12124641/0100 (jako
variabilní symbol uveďte
číslo popisné, dále uveďte
jméno plátce).
-RN-

spokojenosti. Vím, ţe nevyřešíme naráz všechny problémy, které s sebou nese
naše uspěchaná doba, ale
společně dokáţeme mnohé
řešit.
Pro Vaši lepší informovanost jsme jiţ kompletně zrekonstruovali oficiální internetové stránky obce, na nichţ
můţete najít nejenom aktuální informace, ale i další zajímavosti. Novinkou naší obce
je občasník „Rebešovický
zpravodaj―, který bude vycházet nejméně 4x ročně.
Bohuţel napřed musíme
dotáhnout mnoho věcí nedořešených minulým zastupitelstvem, které nás budou stát
dosti času a sil. Namátkou
uvádím ty nejnaléhavější
problémy:

 smlouva

o vybudování
ČOV, podepsaná 2 dny
před odchodem minulým
starostou, bez potřebného
finančního zajištění;

 dětské hřiště v dezolátním
a nevyhovujícím stavu;

 budova bývalé školky na
spadnutí;

 archiv obce ve stavu těţko
popsatelném;

 nedořešená

cyklistická

stezka;

 nedořešené

záleţitosti
v nové výstavbě;

 nedodělané

kolaudace

Stanislav Němec — starosta
staveb, které jiţ dávno
skončily;

 dokumentace

celého
obecního úřadu.
Je toho hodně, neţ se
budeme moci pustit do něčeho nového.
Abych byl upřímný, tak
jsou zatím mé pocity rozporuplné. Samozřejmě jsem tuto
funkci přijal s tím, ţe bych
rád dost věcí změnil a přeorganizoval. Lidé mají zcela
oprávněná veliká očekávání
a já po prvních týdnech vím,
ţe si vyţadují jistý čas. Jsem
však obklopen lidmi, kteří
chtějí dělat pro dobro obce a
budeme se snaţit, aby bylo
za námi během jednoho
volebního období něco vidět.
Bude to běh na dlouhou
trať. Tak nám drţte palce!
Stanislav Němec
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Složení zastupitelstva obce a výborů
Ve středu 10. 11. 2010 proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší obce. Na tomto zasedání se
mimo jiné ujali funkce noví zastupitelé a
byly ustaveny výbory, které budou řešit
problémy obce v tomto funkčním období.
Aktuální sloţení zastupitelstva:
Stanislav Němec — starosta
(sdružení Obec pro občany)
Ing. Miloš Jochman — místostarosta
(sdružení Živá obec)
Ing. Radek Burda — předseda finančního
výboru
(sdružení Živá obec)

Josef Sedláček — předseda kontrolního
výboru
(sdružení Obec pro občany)
Robert Havlíček – předseda výboru pro
kulturu, společenský ţivot a sociální
pomoc
(sdružení Rebešovice 2010)
Ing. Tomáš Chalupský — předseda výboru pro řízení a rozvoj projektů a ekologii
(Sdružení nezávislých kandidátů)
Jan Němec — zastupitel
(Sdružení nezávislých kandidátů)
Se svými připomínkami, otázkami a
náměty se můţete také obracet na členy

Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Nové zastupitelstvo má za sebou jiţ 4
zasedání. Občané jsou na zasedání zastupitelstva, která jsou veřejná, vţdy
včas upozorněni nejen na úřední desce,
ale také prostřednictvím webu a zpráv
SMS. Z jednání zastupitelstva jsou pořizovány zápisy, které jsou vystaveny na
webových stránkách naší obce. Přesto v
rámci širší informovanosti upozorňujeme
na některé důleţité body schválené novým zastupitelstvem:

vých opatření na rok 2011;

 kalkulaci vodného a stočného pro rok
2011.

Ořechová a Luční;

 zvolilo členy jednotlivých výborů obce;

vstupních dveří do zámecké restaurace od firmy Šmíd;

 vydalo příkaz k inventarizaci majetku.

 schválilo podmínky pro uchazeče o

2013;

 pravomoci starosty v rámci rozpočto-

Jan Burda

 Výbor pro kulturu — Veronika Burdová,
Jindřiška Valachová, Miloš Bednář a
René Chita

 Výbor pro řízení a rozvoj projektů a
ekologii — Ing. Josef Suchomela, Ing.
Pavel Havíř, Přemysl Šmarda a Zdeňka Poláchová
-RN-

 schválilo obecně závaznou vyhlášku
2/2011 o místním poplatku ze psů;

 schválilo obecně závaznou vyhlášku
3/2011 o místním poplatku ze vstupného a za uţívání veřejného prostranství;

do místní knihovny, 10.000 Kč oblastní charitě Rajhrad, 3.000 Kč Českému
svazu včelařů;

na funkci zastupitele z důvodu vzniku
pracovního poměru na obecním úřadě
— novým členem zastupitelstva se stal
pan Robert Havlíček;

 schválilo zhotovení nových dřevěných

 výhled rozpočtu obce na roky 2012 a

 Kontrolní výbor — Ing. Martin Šmiřák a

 seznámilo s rezignací P. Nechvátalové

Na 1. řádném zasedání konaném
24. 11. zastupitelstvo obce mimo jiné:

rok 2011;

Ing. Roman Štrunc

 schválilo vyřazení nepoužitelného ma-

 schválilo výměnu svítidel na ulicích

 pravidla rozpočtového provizoria na

 Finanční výbor — Ing. Josef Kudlička a

Na 1.řádném zasedání v roce 2011
konaném 16. 2. pak mimo jiné zastupitelstvo projednalo následující:

Us t a v u j í c í z a s e d á n í p r o b ě h l o
10. 11. 2011 a nové vedení obce se od
toho dne chvíle ujalo svých funkcí.

Na svém 2. řádném
zasedáníobrákonaném
Titulek popisující
22. 12. schválilo:
zek nebo grafiku

jednotlivých výborů, kterými jsou:

obecní byt 1 + 1 na Chrlické 67 (do
30. 3. má být vybrán uchazeč o tento
byt příslušnou schválenou komisí);

 schválilo obecně závaznou vyhlášku
1/2011 o místním poplatku za provoz
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů;

jetku z evidence obce;

 schválilo příspěvky 5.000 Kč na knihy

 schválilo přestěhování obecního úřadu
do stávajících prostor knihovny a klubovny;

 schválilo vydávání Rebešovického
zpravodaje čtyřikrát ročně;

 schválilo připojení elektrického vedení
chatařům;

 projednalo situaci v obecní restauraci
a po nájemci poţaduje provozování
hostinské činnosti, ke které se zavázal
ve smlouvě (včetně podávání teplých
jídel), dále poţaduje delší provozní
dobu nájemníka a schválilo zákaz
kouření v celé budově Zámecká 12 od
1. 3. 2011.
-RN-
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Inventarizace očima místostarosty
vlastně probíhala inventura minulé roky,
kdyţ nesedí názvy, věci a předměty nebyly značeny a zaměstnanci se diví kontrole softwaru. Zřejmě dříve probíhala jinak
a nejspíše připomínala podpisovou akci.

Ing. Miloš Jochman
místostarosta
Váţení čtenáři Zpravodaje,
chtěl bych Vám sdělit svoje osobní
poznatky a postřehy o průběhu inventury
z pohledu předsedy Inventarizační komise. Inventura zahrnovala dvě části, a to
část fyzickou a část dokladovou.
Nejprve se vyjádřím k fyzické inventuře. Ta zahrnovala inventuru věcí, předmětů a zařízení umístěných
v nemovitostech majetku obce.
Fyzickou inventuru bohuţel provázely
naprosto stejné nedostatky a neduhy
jako přebírání úřadu starosty. Vynikala
zejména naprostá neidentifikace předmětů a zařízení majetku obce, tzn. neexistující označení štítky nebo alespoň
popisy. Postupovalo se podle obecného
názvu předmětu, např. „skříň borovice―,
„skříň 3 police―, „obloţení 16 m2― apod.
Kdyţ uţ se objevil název, tak neseděl,
např. kopírka byla v dokumentaci evidována jako „Canon―, přitom na kopírce
jsme si mohli přečíst „Utax― atd.
Ještě zajímavější to bylo s přístupem
paní účetní při kontrole softwaru
v počítači, kdy se paní účetní divila, co
po ní vlastně chci a jak to, ţe si dovoluji
kontrolovat její software. Vůbec nechápala, ţe je to majetek obce. Po chvíli
vysvětlování, ţe probíhá inventura, to
pochopila.
Člověka ihned napadne myšlenka, jak

Další kapitolou inventury byly obecní
nemovitosti. Při inventuře nemovitostí a
jejich kontrole si člověk připadal jako při
návštěvě budov, kde nikdo nebyl pěkných pár let. Vítaly nás nejen rozbitá
okna a pavučiny, ale i děravá střecha,
špatné okapy, do toho podmáčené a
vlhké stěny, rozpadající se komíny. Kam
oko dohlédlo, všude nepořádek a dezolátní stav.

zjistil při podrobnějším rozboru.
Obec Rebešovice totiţ převzala v roce
2007 od Správy vojenského bytového
fondu dvě bytovky do majetku obce
v celkové hodnotě 30.650.000 Kč a
tyto bytovky ―úspěšně― prodala v roce
2010 za cca 12,6 mil., čili rozdíl činí
mínus 18 milionů korun!!! K tomu kdyţ
vezmu známý případ škody při opravě
domu p. Bártka z minulého zastupitelstva (budeme informovat v příštím čísle
— pozn. redakce ) a nový případ předraţené ČOV o 2 miliony, musím říct:
„opravdu skvělé hospodaření s obecním
majetkem―!

Jen pro vaši představu:
Potom se občané nemůţou divit, ţe
Školka — narušená statika budovy, zřejobec nemá peníze na opravy, údrţbu a
mě díky špatným okapům, děravé střeše
další prospěšné věci.
a podmáčenému zdivu; uprostřed je
Co říci závěrem? Prostě a jednoduše
obrovská puklina ve zdi i na podlaze
řečeno zanedbanost, nečinnost, odklás 10cm převýšením, ţe se člověk bál do
dání řešení, odkládání problémů a katabudovy vůbec vstoupit; rozbitá okna,
strofální nezájem obce (myšleno starosty
rozpadající
se komíny.
a zastupitelstva) pečovat a starat se o
Vodárna — zničený
majetek obce jako správný hospodář.
plot, rozbitá vstupní
Fyzickou inventarizaci provázela naprostá neidentifikace
brána, vytrţený rozvaděč ze zdi, otevřepředmětů a zařízení obce.
né dveře do budovy,
Vítaly nás nejen rozbitá okna a pavučiny, ale i děravá
kde jen díky čnějícím
kabelům ze zdi bylo
střecha, špatné okapy, podmáčené a vlhké stěny,
moţno odvodit exisrozpadající se komíny. Kam oko dohlédlo, všude
tenci
původního
č e r p a d l a .
nepořádek a dezolátní stav.
Dětské hřiště — rozbiPardon, omlouvám se, ne všechno se
té dřevěné oplocení, z lanových závěsů
tak dlouho zanedbávalo a odkládalo.
houpaček nebezpečně vyčnívající dráty.
Například si starosta a obecní zastupitelNěkteré nezkolaudované stavby, a to i
stvo dokázalo na posledním zastupitelněkolik let , např. na ulici Spojovací … a
stvu velice rychle poradit a schválit výtak bych mohl pokračovat dále.
platu odstupného před ukončením
V dokladové inventuře šlo o porovnání
svých funkcí navzdory známému pravidlu
(kontrolu) číselných hodnot na dokla„za nečinnost ještě nikoho nezavřeli― a
dech s účetní osnovou. V podstatě ne„kdo nic nedělá, ten nic nepokazí―. Toto
záţivná věc. Přesto mě při kontrole
bude jistě patřit mezi nejrychlejší aktividokladů překvapila a zaujala jedna věc,
tu exstarosty a zastupitelstva za posleda to v oblasti
vyřazení majetku
ních 20 let.
v průběhu roku 2010 v celkové výši
Miloš Jochman
31.150.000 Kč. Proč tomu tak je jsem
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Cyklostezka — jak dál?
Jistě je občanům Rebešovic známo, ţe
se naše obec nachází na trase budované
cyklostezky z Brna do Vídně. Přináší nám
to vítanou moţnost dalšího sportovněrekreačního vyţití, ale také případní poskytovatelé sluţeb jistě nepříjdou zkrátka
a potaţmo tedy můţe mít z cykloturismu
v dlouhodobém horizontu přínos i obecní
pokladna. Plusů by se našlo i víc – například se nebudeme muset brodit vrstvami
bahna, budeme-li chtít pěšky do nákupního centra, či si budeme moci i po silném
dešti zajít do Rajhradu na večeři, kdyţ uţ
se u nás v Zámecké nevaří. Cyklostezku
jistě uvítají i majitelé chatek u rybníka.
Nepopírám, ţe celá věc můţe mít i mínusy a ţe čilý ruch a pohyb většího počtu
osob v místech, kde jsme na to nebyli
zvyklí, můţe vadit například majitelům
přilehlých nemovitostí – konec konců kde
dnes není chléb o dvou kůrkách, jak se
říká.
Celá věc má však jeden závaţný háček
– na cyklostezku naše obec jiţ vynaloţila
920.000 Kč. Je jisté, ţe ještě podobnou
částku bude muset přihodit a přitom nikde nic není vidět. Občané se ptají, jak to
tedy s tou cyklostezkou je? Kudy povede?
Jak je to s jejím financováním? Kdy bude
hotová? Navštívil jsem proto pana starostu, aby mi nad katastrální mapou a souvisejícími dokumenty vysvětlil, jak se věci
mají. A co jsem zjistil?
Kdo a za co buduje cyklostezku?
O celý projekt cyklostezky se stará dobrovolný svazek obcí s názvem Cyklistická
Varianta

A

stezka Brno-Vídeň se sídlem v Ţidlochovicích. Rebešovice sice nebyly mezi zakládajícími obcemi, ale v současné době jiţ
jsou členy tohoto svazku. K financování
se pouţívají prostředky z Evropských
strukturálních fondů, účelové sponzorské
dary a příspěvky z obecních rozpočtů ve
výši 10 aţ 15 % celkových investičních
nákladů jednotlivých etap výstavby.

dědině. Tato etapa se začne stavět jiţ
letos v červenci a předpokládané dokončení je červen 2012. Protoţe však
není zbudovaná etapa REBEŠOVICE 1,
tak víc neţ pro cyklisty bude mít tato
etapa přínos pro majitele chatek, a to
v podstatném zvýšení komfortu přístupu
k jejich nemovitostem.

Kdy se bude cyklostezka v katastru
Rebešovic budovat?

Existovaly celkem tři moţné varianty,
jak etapu 1 dokončit.

Příspěvek 920.000 Kč byl určen na
stavbu etapy REBEŠOVICE 2, coţ je
v podstatě cesta z hranice k. ú. Rebešovice kolem chatek s vyústěním na ulici Na

Varianta A – počítala s tím, ţe se ke
stávající čističce v rámci její rekonstrukce musí vybudovat asfaltová silnice.
Cyklostezka by pak vedla od potoku

Jak je to s etapou REBEŠOVICE 1?

Výhody

Nevýhody

 Je nejkratší a tudíţ bude obecní pokladnu stát
nejméně peněz
 Vede po obecním pozemku

 Není zpracován projekt
 Je závislá na dostavbě silnice k ČOV (ta ale musí být zbudována)
 Můţe ovlivnit přirozený pohyb zvěře

 Je zpracován projekt

 Cesta vede přes 33 cizích pozemků – s většinou jejich majitelů
zatím nikdo nejednal

B

 Směna pozemků bude časově náročná a nemusí skončit úspě-

C

 Jedná se o nejdelší variantu
 Vyţaduje přepracování projektu
 Je přibliţně o polovinu delší, neţ uvaţovaná varianta A

chem

 Částečně lze vyuţít stávající projekt
 Cesta vede po obecních pozemcích
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stávající obecní polní cestou směrem
k lesíčku a za ním by se napojila na stávající trasu cyklostezky. Katastrální území
Rebešovic končí ještě před tímto napojením, zbytek by tedy dofinancovalo město
Brno.
Varianta B – Počítala se stávající polní
cestou, která vede ke staré vodárně a
pak dál pokračuje mezi poli, kde se napojuje na stávající cyklostezku.
Varianta C – byla hodně podobná variantě B, ovšem s tím rozdílem, ţe od vodárny nevede ve stávající polní cestě, ale
napříč polem, kde je podle katastru obecní pozemek (dříve polní cesta, která byla
v minulosti rozorána).
Jak je patrno z přiloţené tabulky, kaţdá
z variant měla svoje plusy a svoje mínusy
a nebylo jistě snadné správně zvolit kritéria výběru. Navíc se naše obec svým liknavým přístupem dostala do nezáviděníhodné situace brzdy celého projektu.
Stav obecní pokladny a výše uvedené
důvody vedly k tomu, ţe se zastupitelstvo
naší obce na svém 1. letošním zasedání
(celkově jiţ 4. od voleb) rozhodlo poměrem hlasů 6:1 pro variantu A.
Doufejme, ţe projekt a formality se
dotáhnou co nejrychleji a ţe nejpozději za
dva roky se budeme moci po nové kompletní cyklostezce svést i my.
-RN-

Z finančního výboru obce
Role a personální obsazení
Roli finančního výboru v zastupitelstvu
obce definuje Zákon 128/2000 Sb., o
obcích v § 119 takto:
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiţ jej pověřilo zastupitelstvo obce.
V Rebešovicích je předsedou pan Radek
Burda, člen zastupitelstva, Roman Štrunc
(oba z volební strany Ţivá obec) a pan Josef Kudlička (volební strana Obec pro občany). Všichni členové výboru jsou tzv.

„neuvolnění―, vykonávají svou funkci pro
obec vedle svého zaměstnání a ve svém
volném čase.
Finanční výbor Rebešovic spolupracuje
s účetní paní Kateřinou Hrdličkovou, která je zaměstnancem obce. Je nejen kvalifikovaná pro svou práci, ale také tvoří
přirozený můstek mezi finančními výbory
vznikajícími a zanikajícími ve čtyřletých
intervalech voleb.
Funkce stálé a kvalifikované účetní
v tak malé obci má proto relativně vyšší
důleţitost pro dlouhodobou koncepčnost
a kontinuitu hospodaření obce, neţ je

tomu u velkých obcí a měst.
Paní Hrdličková je z pohledu nového
finančního výboru správnou ţenou na
správném místě a tak povaţujeme za
důleţité, aby i veřejnost obce její jméno a
význam pro obec znala.

Práce finančního výboru
po volbách
Analýza nákladů přecházejících
z rozhodnutí minulého zastupitelstva
Výše uvedený finanční výbor zahájil
práci prostudováním zápisů z činnosti
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svých předchůdců. Materiály předchozího
finančního výboru obsahovaly obecně jen
obsah činnosti, definované odstavcem b)
zákona - tj. projednání rozpočtu a odsouhlasení návrhů rozpočtových opatření
v případě potřeb změny původního plánovaného rozpočtu.
Z pohledu zákona neobsahovaly vůbec
ţádnou dokumentaci o samostatné kontrolní činnosti, definované odstavcem a)
zákona – tedy ţádnou dlouhodobou koncepci hospodaření a rozvoje obce a následnou kontrolu jejího plnění.

Analýza smluvních závazků, otevřených úředních jednání a zakázek
Druhým krokem finančního výboru byla
analýza existujících projektů a zakázek
obce s dopadem na nové volební období.
Odtud jsme měli zjistit, jaké příjmy a výdaje musí obec očekávat v bezprostřední
budoucnosti. Musíme připomenout, ţe
občané změnili zastupitelstvo obce tím,
ţe 3 volební strany ze 4, které se ve volbách utkaly, našly shodu programů v tom,
ţe obecní majetek je ve špatném stavu a
obec se nevyvíjí k lepšímu a obecní investice zcela zanedbávají údrţbu majetku a
preferují se neprůhledné a veřejnosti
neodůvodněné investice.

Rebešovický zpravodaj

li od bývalého starosty odpověď na otázku, proč závazně objednal obrovskou
investici se zahájením stavby uţ
v listopadu 2010 za situace, kdy na ni
obec neměla peníze.
Nebyla také zodpovězena otázka, proč
obec bez peněz a bez moţnosti
v nejbliţším roce stavět vybrala dodavatele čističky s nabídkou o cca 2 miliony
draţší, neţ další technickými parametry
srovnatelné nabídky ve výběrovém řízení.
Kontrolní a finanční výbor provedly
společně kontrolu dokumentací a celou
přípravu na stavbu čističky odpadních
vod, která je pro ţádost o státní dotaci
povinná a byla velmi drahá – stála téměř
3 mil. Kč. Vzhledem ke sloţitosti dokumentace není v současnosti finančnímu
výboru známo, jestli tato investice je za
dnešní situace vyuţitelná. Velké pochyby
vyvolává uţ zadání výchozích vstupních
parametrů pro výpočet kapacity zpracování, protoţe nepočítají s tím, ţe bývalé
zastupitelstvo povolilo sloučení dešťové a
odpadní kanalizace i v nové výstavbě a
tím se vstupní objemy řádově zvyšují.
Jinými slovy, existuje reálná obava, ţe
pokud by se čistička postavila podle
dnešní technické dokumentace, za deště

by přetékala a nečištěné fekálie by dále
zamořovaly potok a obecní rybník.
Do konce roku 2010 se skutečně podařilo tyto havarijní situace zvládnout a přistoupit k dalším úkolům finančního výboru daným zákonem.

Analýza historických dokumentů
s trvale významnými ekonomickými důsledky pro obec.
Obec vede dlouholeté spory s armádou
o les kolem bývalých kasáren. Podstatou
majetkového sporu je, ţe v hluboké minulosti tu byly soukromé pozemky a armáda
je nuceně vyvlastnila. Majitelům bylo
zaplaceno tehdejší symbolické odškodné,
nebo údajně dostali náhradní státní pozemky. Spor obec zatím prohrává pro
neschopnost doloţit, jak to ve skutečnosti
bylo.
Nikdo není schopen předem říci, jakou
cenu bude mít v budoucnosti určitá informace o majetkových převodech i podmínkách, za kterých byly prováděny.
Také u dnešních obecních zakázek a
smluv je nutné zajistit přesnou dokumentaci jejich procesu pro potřebu jejich následné kontroly.
Kromě jiţ zmíněných dokumentů celé-

Z této analýzy byly zastupitelstvu obce
předloţeny pracovní návrhy na okamţité
řešení havarijních stavů, byla připravena
a schválena potřebná mimořádná opatření a pravomoci starosty.
Nejdůleţitější z těchto nálezů byly novým zastupitelstvem neprodleně zveřejněny na veřejném zasedání zastupitelstva.
Občanům, kteří se ho nezúčastnili, jsou
zápisy dostupné na WWW stránkách obce. Pro občany bez přístupu k internetu
na tomto místě jen odtud stručně konstatujeme, ţe těsně před volbami schválilo
a podepsalo bývalé zastupitelstvo závaznou smlouvu na dodávku čističky odpadních vod za stavu, kdy bylo přes půl roku
seznámeno se zamítavým stanoviskem
na přidělení státní dotace.
Občané na veřejném zasedání nedosta-

Místnost, která na obecním úřadu nese označení „archiv―
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ho výběrového řízení na čističku odpadních vod má obec potřebu pracovat třeba
i s dokumentací plánované cyklistické
stezky z Brna nebo pojistné události, kdy
se v důsledku výkopu kanalizace na ulici
Na dědině začaly sesouvat domy občanů.
Tam všude obec vynaloţila v minulém
období miliony korun s neviditelným přínosem nebo uţ jasnou ztrátou.
Pro obec je proto důleţité mít dlouhodobý a stabilně vedený archiv všech úředních rozhodnutí a vlastnických změn
v obci.
V Rebešovicích je místnost zvaná obecní archiv, ale je v ţalostném stavu. Bohuţel se spisovnou a archivem ve smyslu
jejich definic to nemá nic společného.
Není tu ţádný centrální rejstřík, ţádná
agenda o skartačním řízení a správě dokumentů. Proto předání písemné dokumentace obce ze starého zastupitelstva
na nové proběhlo metodou „jak to leţí a
běţí―. Coţ v praxi znamená, ţe dokumenty v archivu jsou volně loţenou hromadou
papírů, jejichţ úplnost nelze zkontrolovat.
Vyhledání nějaké informace člověkem,
který ji tam sám neuloţil a nepamatuje si
to, je velmi obtíţné a často nemoţné.
Místnosti radnice jsou doslova obloţeny
pořadači s dokumenty. Proto finanční
výbor navrhl provést nutné opravy, zakoupit vybavení a postupně řešit tuto situaci.
Dát věci do pořádku a nastavit nějaký
vhodný systém ukládání dat a spisů.
Dalším návrhem z této fáze poznání
finančního výboru o stavu obecního majetku bylo seznámení veřejnosti
s převzatým stavem obecního majetku
akcí „Den otevřených dveří― a pořízením
fotografické a filmové dokumentace
z fyzické kontroly stavu.
Finanční výbor připravil ve spolupráci
s paní účetní a dalšími výbory zastupitelstva návrh rozpočtu obce pro rok 2011,
který zachytil náklady vyplývající
z rozhodnutí minulého zastupitelstva a
sladil je s očekávanými příjmy.
Chtěli bychom se soustředit na zvelebení
obce. Pokusit se dát představy své a občanů obce „na papír― a postupně se těm-

to věcem věnovat. Nejtěţším úkolem
bude získat na tyto naše záměry dostatečné finanční prostředky. Budeme rádi,
pokud se budete vyjadřovat k tomu, jak je
utratit, ale zejména kdyţ vyuţijete své
vlastní moţnosti a kontakty, jak obci pomoci.
Peníze obci ušetříte uţ jen tím, ţe zvednete pohozené odpadky a uloţíte je do
popelnice. Provedete sami drobné opravy
obecního majetku, protoţe kdyţ na ně
najmeme firmu, zaplatíme jí mnohonásobek a státu DPH. Ti, kteří se zúčastnili
„Dne otevřených dveří―, byli jistě otřeseni
harampádím na půdě budovy obecního
úřadu, zděděným po minulém zastupitelstvu. Rozdíl v nákladech na vyklizení brigádou občanů, kteří to udělají z lásky ke
své obci a náklady účtovanými firmou
bude moţná i více neţ stovka tisíc, které
nám chybí na opravy nebo zajištění hromadné dopravy. Brigádníci hlaste se na
obecním úřadě.

Plán další práce
finančního výboru
Vytvoření dlouhodobého plánu
rozvoje obce
Finanční výbor vidí jako prioritu vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje obce.
Musíme s občany najít shodu na tom,
jakou obec chceme za 10 let. Tomu je
potřeba přizpůsobit úsilí o posílení příjmů
účelovými dotacemi, získání sponzorů a
také výdaje.

Je potřeba se
hluboce zamyslet
nad všemi
dosavadními
investicemi obce.
Bezkoncepční rozhodování vede jen k
plýtvání omezenými zdroji. Můţeme si to
dokumentovat na „primitivním― příkladu
investice do cyklistické stezky. Nemáme
bohuţel v archívu ţádný dokument o prů-

zkumu názorů občanů obce na přínos
cyklistické stezky pro Rebešovice. Nemá
ale uţ cenu se k tomu vracet, protoţe
tento projekt uţ zbývá jen dokončit tak,
ţe Rebešovice rozhodnou, kde se její uţ
vyprojektovaný konec napojí. Občané byli
na Dni otevřených dveří seznámeni se
dvěma variantami dokončení projektu.
Staré zastupitelstvo uţ odeslalo téměř 1
mil. Kč na vybetonování pokračování ulic
Na dědině a V sadě mezi zahrádkami a
údajně to majetkoprávně připravilo
s vlastníky dotčených pozemků. Pokud
zvolíme variantu dokončení stezky kolem
lesa, bude z hlediska cyklisty pokračování
cyklistické stezky za ulicí Na dědině objíţďkou do kopce a proto přirozeně vyuţije polní cestu kolem rybníka. 1. milion
korun je zhruba investiční maximum naší
chudé obce na jeden kalendářní rok.
Pokud bychom nyní zvolili variantu stezky
kolem lesa, pravděpodobně by pak celá
milionová investice z roku 2010 do betonování stezky za ulicí Na dědině poslouţila jen a jen majitelům zahrádek.
Je to nejvyšší priorita obce pro rok 2011?
Podobně je potřeba se hluboce zamyslet nad všemi dosavadními investicemi
obce. Na účtu nám leţí bezúčelně miliony
korun za prodané vojenské bytovky. Zastavili jsme sice jejich promrhání na nepřipravený projekt výstavby čističky odpadních vod, ale pokud budou leţet, nic
to kromě úroku nepřinese. Finanční výbor
se proto vůbec nebrání návrhům všech
občanů tyto peníze rozumně vyuţít pro
řešení akutních problémů, jako je náhrada zničené mateřské školy, dokončení
kolaudací a předání objektů z nové výstavby do majetku obce, rozšíření obecního rozhlasu apod.
Námi připravený a zastupitelstvem
zveřejněný návrh rozpočtu s pouţitím
těchto peněz zatím nepočítá. Počítá ale
s Vašimi připomínkami a návrhy. Tady
máte veliký prostor jak měnit hospodaření obce podle potřeb občanů.

Projekt „elektronické průzkumy
veřejného mínění“
Kaţdý návrh na obecní investice je

Rebešovický zpravodaj
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nejdříve návrh jednotlivce. Ten má sám o
sobě malou váhu pro rozhodování zastupitelstvem. Na příkladu cyklistické stezky
jsme si uvedli, ţe u některých nápadů a
návrhů je potřeba váhu návrhu pro obec
prokázat. Proto je potřeba kaţdý dobrý
návrh „otestovat―, nakolik se shoduje
s veřejným míněním občanů obce a podle
toho mu přidělit váhu v jednání obecního
zastupitelstva. Nemůţeme ke kaţdé otázce nebo návrhu dělat „Den otevřených
dveří― nebo veřejné zasedání zastupitelstva. Na fyzické setkání občanů jich nikdy
nedostaneme více neţ malý zlomek
z celkového počtu občanů a v této podobě schůzí se ani nedají promyšlené názory získat, ani prodiskutovat se zárukou
zváţení kaţdého názoru.
Kaţdý obecní projekt se nutně dotkne
zájmů některých občanů a nalezení shody
nemůţeme řešit násilím, jako armáda
kdysi zabrání lesa. Musíme pracně hledat
kompromisy a pokud na úkor obecního
zájmu něčí musíme omezit, neměl by to
cítit jako zvůli a křivdu. K tomu potřebuje-

Potřebujeme nástroj
na zjištění reálného veřejného
mínění
me nástroj pro získání reálného veřejného mínění, a to jak s plnou identifikací
oprávněných osob, tak s moţností anonymního ale zaručeně přesného průzkumu.
Ze statistických zákonů plyne, ţe jen
20 % populace je veřejně aktivní a ovlivňuje cca 80 % všeho veřejného dění.
Odtud plyne, ţe pokud se za nějaký názor
postaví přes 10 % populace, jde o názor
většiny aktivních občanů. V Rebešovicích
v době volební kampaně přistupovalo
přes 400 jedinečných IP adres. Při počtu
voličů v naší obci a se započtením skutečnosti, ţe jeden počítač v domácnosti můţe sdílet několik voličů, můţe být podíl
dospělých obyvatel Rebešovic
s přístupem na Internet i více neţ 70procentní. To uţ je velmi významný statistic-

ký výběr. I kdyţ někteří starší spoluobčané by touto formou spolupracovat nemohli, bylo by jich v naší obci jen několik
desítek a těch uţ by se nebylo tak těţké
zeptat i ústně.
Zmíněný nástroj elektronických průzkumů veřejného mínění lze vybudovat
na bázi e-mailového serveru, spravovaného veřejností obce, kde kaţdý přesně
identifikovaný občan Rebešovic dostane
svůj „obecní― e-mail s dvěma moţnostmi
části před zavináčem. První můţe být
jeho celé jméno, druhý tzv. „alias― bezvýznamové číslo, zaručující anonymitu.
Jde o ověřený nástroj s nákladem kolem
2.000 Kč měsíčně pro všechny občany
Rebešovic.
Zájemci o přidělení takové obecní emailové adresy a právo účasti
v elektronickém referendu mohou ponechat kontakt na sebe na obecním úřadě,
nebo ho zaslat na adresu obecního úřadu mailem.
Roman Štrunc

Výbor pro rozvoj obce, projekty a ekologii
Činnost našeho nově vytvořeného Výboru pro rozvoj obce, projekty a ekologii
plynule navázala na práci Bytového výboru, který fungoval v uplynulém volebním
období.
Po sestavení nového kolektivu, ke kterému došlo ihned po volbách, pokračujeme v řešení dotazů a připomínek občanů
obce Rebešovice a dále pokračujeme
v úkolech, které nebyly v minulém volebním období dokončené.

se jedná o zajištění bezpečného přecházení vozovky v místě zastávky autobusů
na ulici Rajhradická, v místech bývalé
konečné stanice dopravy MHD. V těchto
místech dochází hlavně v době ranní a
odpolední dopravní špičky, ke zhuštění
pohybu chodců a v kombinaci s poměrně
hustým provozem automobilů na komunikaci v obci můţeme hovořit o nebezpečném místě.

K těmto úkolům patří v současné době
řešené otázky kolaudace v minulosti dokončených stavebních záměrů, jako jsou
komunikace ze zámkové dlaţby na ulici
Zahrady, dešťová kanalizace na ulici Spojovací a dešťová kanalizace na ulici Rajhradická.

Pro integraci všech existujících komunikací v obci do její správy je nutno téţ dořešit smluvní převzetí jiţ vybudovaných a
zkolaudovaných komunikací v ulicích
Vinohrady, Skalky, Díly, Kaštanová. Rovněţ otázka nočního osvětlení obce
v zájmu bezpečnosti obyvatel ve všech
jejích částech stojí před námi.

K velmi důleţitým plánům, které
v současné době připravujeme, patří zajištění větší bezpečnosti provozu na komunikaci, vedoucí naší obcí. Především

Největším naším záměrem k realizaci
je bezesporu tolikrát jiţ vzpomínaná stavba ČOV REBEŠOVICE (čistírna odpadních
vod). Kolem takto velké investice obce jiţ

padlo v minulosti hodně otázek i odpovědí. Takţe malá rekapitulace pro všechny,
kterým není osud této stavby lhostejný.
V současné době jsou provedeny
všechny potřebné stupně projektové dokumentace. Jmenovitě se jedná o projektovou dokumentaci pro územní řízení,
projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a projektovou dokumentaci pro
zorganizování výběru nejvhodnějšího
dodavatele stavby. Na základě těchto
projektů, byla minulým vedením obce
kladně vyřízena potřebná povolení. Povolení k umístění stavby s územním řízením
a dále stavební povolení.
Jelikoţ se jedná, ve finančním měřítku
obce, o velikou investici, bylo provedeno
výběrové řízení na firmu, která zorganizuje výběrové řízení na nejvhodnějšího dodavatele a hlavně provede po dobu realizace díla odborný dohled nad prováděnými pracemi a tiskovinami, tak, aby bylo
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v plné míře a se zárukou zabezpečeno
splnění
poţadavků
spojených
s přidělením finanční dotace obci na uvedenou stavbu.
Takto vzešel z výběrového řízení budoucí dodavatel stavby, firma VHS Brno, a.s.,
se kterou byla uzavřena smlouva o dílo.
Realizace díla byla plánovaná na rok
2011. V současné době, v souladu se
smlouvou mezi dodavatelskou firmou a
obcí, práce neprobíhají a nebudou zahájeny do doby, dokud nebude mít obec
Rebešovice dostatek finančních prostředků na realizaci díla. Jednání ve věci přidělení dotací usilovně, prostřednictvím nového vedení obce, probíhají.
Přivítáme jakékoliv podněty z řad občanů, které spadají do kompetence výboru
a které po jejich zdárném vyřešení přispějí ke zlepšení ţivota v obci.
Tomáš Chalupský

Stávající čistička odpadních vod má jiţ definitivně odslouţeno.

A co děti? Mají si kde hrát?
Nad touto otázkou se zamýšlejí v textu
své písně i členové kdysi velmi populární
hudební skupiny Katapult. Jak to bude
dál s dětským hřištěm v Rebešovicích, to
nyní trápí také členy zastupitelstva a
s nimi pochopitelně všechny rodiče našich nejmenších. Těch, tj. dětí ve věku do
10 let, je v Rebešovicích ke konci února
tohoto roku evidováno cca 109! Jak jsme
mohli slyšet na letošním 1. zasedání zastupitelstva dne 16. 2. 2011, zanechali
nám tu bývalí zastupitelé vcelku zapeklitý
problém. Dětské hřiště, které bylo zcela
jistě nemalými náklady vybudováno
za předchozích volebních období, se nyní
nachází v ţalostném stavu, který přímo
ohroţuje zdraví dětí (viz usnesení zastupitelstva č. 8/11/1, hlasování č. 35).
Jak asi mnozí čtenáři ani netuší, druhé
dětské hřiště v naší obci mělo vzniknout
v ulici Horky na obecním pozemku, který
ještě v roce 2007 hyzdila skládka stavebního materiálu. Umístění hřiště by bylo
logické jak vzhledem k blízkosti bývalých
vojenských bytovek s významným zastoupením dětské populace, tak i proto, ţe
v této lokalitě dnes prakticky neexistuje

místo, kde by děti mohly bezpečně trávit
spolu s tímto vstupem se mimo mnohé
svůj volný čas hrou. Na základě četných
jiné podstatně změnily podmínky pro
intervencí občanů se nakonec podařilo
provozování dětských hřišť. To naše
skládku odstranit. Vznik druhého dětskérebešovické však tyto podmínky nesplňoho hřiště odsouhlasilo svým usnesením
valo uţ v době jeho vybudování. Dala
bývalé zastupitelstvo jiţ dne 27. 2. 2008
jsem si tu práci a vyhledala jsem pro Vás
a dokonce na něj vyčlenilo celých
na internetu výtah všech relevantních
50.000 Kč. Z bohulibého úmyslu však
předpisů, které provoz dětských hřišť
sešlo, kdyţ – a tentokrát jiţ bez usnesení
upravují, a ţe jich není málo (viz převzatý
zastupitelstva - byly peníze vyčleněné
dokument z 9. 2. 2009 přehledně zprapůvodně na tento záměr v tichosti a bez
covaný společností Accredited Europe
jakéhokoliv vysvětlení převedeny na úplConsultation s. r. o., www.aecsro.cz).
ně jiné účely. ObyvaZa důleţité povaţuji zdůraznit, ţe
telům bytovek se tak
podařilo
prosadit
Dětské hřiště se nachází v žalostném stavu, který přímo
prakticky jen sanaci
pozemku, odstranění
ohrožuje zdraví dětí!
nebezpečných pozůstatků skládky a plevele. Něco pozitivního
všechny uvedené poţadavky musí plnit
však na celé peripetii najdeme: pamětníkaţdý provozovatel dětského hřiště,
kům se alespoň vrátila naděje, ţe v onom
v našem případě obec! Přitom nejde jen
koutku zeleně moţná opět jednou rozkveo finanční nároky, ale také o provoznětou třeba divizny...
organizační poţadavky, kterým nebývá
Dovolím si na tomto místě zdánlivě
odbočit a připomenout čtenářům všeobecně známou skutečnost, ţe ČR se stala
členem Evropské unie jiţ roku 2003, a ţe

právě snadné vyhovět. Na druhou stranu
bych nerada opomněla neméně důleţité
a nepopiratelné právo dětí na hru jmenované ve článku 31 Úmluvy o právech
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dítěte, kterou vydalo OSN a podepsalo
celkem na 190 zemí světa.
Vraťme se ale k otázce z názvu tohoto
příspěvku. Co bude dál s dětskými hřišti
v Rebešovicích? Řešení připadají v úvahu
hned dvě, ne-li rovnou tři, přičemţ kaţdé
z nich pak má, jak uţ to tak bývá, svá pro
a proti. Pojďme nad nimi zauvaţovat
s chladnou hlavou, aniţ bychom se stále
jen vraceli k tomu, co bylo a místo konstruktivního řešení vyhledávali staré křivdy.
Řešení první: ponechat dět-

ČR se stala členem Evropské unie již
roku 2003 a spolu s tímto vstupem se
mimo mnohé jiné podstatně změnily
podmínky pro provozování dětských
hřišť.

ské hřiště tam, kde jiţ bylo jednou vybudováno. Pro tuto variantu budou jistě
horovat především všichni ti, kteří uţ si
na dětské hřiště zvykli a pochvalují si jeho
praktickou stránku – tj. např. umístění
v centru obce, blízkost prodejny apod.
Pozemek je sice nyní zanedbaný, ale nějakou dobu jiţ jako dětské hřiště slouţil, a
mohl by slouţit dál, samozřejmě po nezbytné „revitalizaci―, tj. po investici do
jeho oprav, údrţby a provozu, a také po
uvedení do souladu se zákonnými poţadavky. Lokalita se jeví jako poměrně klidná, s minimálním automobilovým provozem stranou od hlavní silnice, pokud
pomineme např. zásobování obchodu a
vyváţení kontejnerů v jeho bezprostředním sousedství. Posuzujeme-li vhodnost
stávajícího umístění, pak ovšem právě
poslední zmínka stojí současně na straně
„pro― i „proti― této variantě. A to zejména
z toho důvodu, ţe lze jen obtíţně zajistit,
aby se poblíţ kontejnerů na odpad nevyskytovaly třeba střepy nebo jiné odpadky,
které rozhodně blízkosti dětského hřiště
neprospívají. Další „proti― se týká oné
revitalizace dětského hřiště, která rozhodně není levnou záleţitostí. Nejde jen o
náklady spojené s vlastní realizací, pokud
by vůbec bylo moţné ji ve stávajícím pro-

středí zajistit ve shodě s předpisy, ale
také o náklady, které provoz dětského
hřiště spolyká kaţdý rok.
Řešení druhé: opustit myšlenku revitalizovat hřiště v nepříliš šťastné stávající
lokalitě a najít pro tento účel jiné vhodnější místo. Takové místo, u kterého by pozitiva na misce vah výrazně převáţila jakékoliv případné negativum. Argument proti
této variantě je téměř shodný s variantou
první. Jedná se o náklady, kterými by
vybudování a následný provoz kaţdoročně zatíţil rozpočet obce. Na zváţení by
pochopitelně bylo kromě volby vhodné
lokality také to, zda výstavba nového
hřiště jinde by byla levnější neţ obnova
toho původního.
Pro pořádek naznačím ještě i třetí řešení: realizovat obě předchozí varianty. Kromě výše uvedených argumentů
„proti― (tedy zejména těch finančních) je
zde jeden nesporný argument „pro―, a to

zvyšující se počet dětí v obci spojený
s rostoucí zástavbou.
Pokud jste, váţení čtenáři, dočetli aţ
sem, pak se domnívám, ţe Vás toto téma
zajímá a nejste lhostejní k rozhodování
našeho nového zastupitelstva. Máte nyní
moţnost reagovat, zapojit se svým aktivním přístupem, ozvat se se svými myšlenkami, náměty a nápady (např. na hledání
vhodných lokalit, moţnosti financování
atd.). Jak známo, víc hlav víc ví. Nejen
naši redakci zajímají Vaše názory, našim
zastupitelům také není lhostejné, jak na
věc pohlíţejí obyvatelé naší obce. Můţete
jim pomoci, můţete ovlivnit výsledek.
Pište nám své příspěvky a my Vám zase
v některém dalším čísle Rebešovického
zpravodaje napíšeme, jak to vypadá
s moţnostmi trávení volného času našich
dětí v naší obci.
Olga Přikrylová

Zajímavosti z archiválií obce Rebešovice
Váţení a milí čtenáři, zejména vy, jejichţ paměť sahá hlouběji do historie naší
obce, ale i vy mladší, kteří se zajímáte o
minulost a dějiny obce, vítejte v našem
historickém okénku. Chceme Vás v něm
seznamovat s nejrůznějšími zajímavostmi
a pozoruhodnostmi z naší historie, z toho,
co se nám podařilo vypátrat
v dochovaných písemných záznamech i
jiných zdrojích informací.
V dnešním příspěvku jsem si dovolila
pro Vás připravit několik postřehů
z rebešovické kroniky. Ano, naše obec má
kroniku. Dokonce ji musí mít! Proč musí?
Inu, je to jedna ze zákonných, byť poměrně málo známých povinností kaţdé obce
vést svou kroniku. Obsah takové kroniky
záleţí do značné míry na schopnostech a
erudici kronikáře ochotného zaznamenávat všechny podstatné, přelomové či jinak
významné nebo zajímavé události v obci
pro budoucí generace.
Ve Státním okresním archivu Brnovenkov se sídlem v Rajhradě opatrují
kromě mnoha jiných archiválií také něko-

lik skvostů, které patří do tzv. archivních
fondů, neboli sbírek obce Rebešovice.
Některé z těchto fondů jsou veřejnosti
přístupné, jiné nikoliv. Nezáleţí to pochopitelně na momentální náladě archiváře,
zda poţadovanou archiválii zpřístupní,
nebo ne. Přístupnost archivovaných dokumentů se řídí příslušným zákonem (č.
499/2004 Sb.) v závislosti na době, ze
které tyto dokumenty pocházejí, a pochopitelně také na jejich obsahu. Kroniky
patří do kategorie veřejně přístupných
dokumentů, můţeme si tedy zavzpomínat
očima našich kronikářů.
Dnes společně nahlédneme do kroniky
z let 1924-1975, která nese název Pamětní kniha obce Rebešovice. Ve staré
hnědočervené vazbě s vyraţeným zlatým
písmem a krásnou téměř stoletou patinou nás svým krasopisem z počátku 20.
století seznamuje tehdejší archivář, takto
vrchní oficiál moravského zemského výboru, s událostmi počínaje dnem 6. ledna
1924. Ze záznamů se dovídáme, ţe usnesením zastupitelstva obce (ano, uţ tehdy
jsme měli zastupitelstvo) byli
k uvedenému datu ustanoveni tři členové
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letopisné komise (včetně pana archiváře).
V úvodních kapitolách, opatřených vţdy
tematicky zvoleným a úhledně podtrţeným nadpisem, si pak pročteme místy aţ
romanticky laděný popis polohy obce
v kraji, povrchu a vodstva, informace o
obyvatelstvu, skromné údaje z nejstarší
historie obce a další nejrůznější postřehy
z dění v Rebešovicích. Vybrala jsem pro
Vás na začátek několik zajímavostí, které
se týkají předválečných místopisných
názvů, z nichţ některé přetrvaly dodnes
v názvech rebešovických ulic: Velké a
Malé Trávníky, Díly, Příčky, Klínky, Vino-

Křížovka

hrádky, U Boţí muky, Kopce, Stráně, Horky, Blatiny, Rešánky, Trn, Louky, Zahrady.
Do úplného výčtu patří ještě nová část
obce zvaná Nová ulice, nebo také Vystrčilka, která byla postavena aţ před válkou.
A kdyţ uţ jsme u těch názvů, samotný
název obce (původně osady snad jiţ z 11.
století) jak známo prošel vývojem
z Rybišovic přes Rybešovice aţ k dnešním
Rebešovicím. Spojení s rybami si vybavíte
při prvním pohledu na „obecní pečeť, na
které dle kronikáře byly původně (někdy
v polovině XVII. století) dvě ryby vynořené
hlavami z vody a nad nimi rozkvetlá růţe.

Dnešní Rebešovice mají ve znaku dvě
ryby nad sebou spojené udicí.
Další pamětihodnosti z naší kroniky
Vám přineseme zase někdy příště. Na
závěr pro Vás máme alespoň jednu
„historickou― hádanku. Pokud víte, kdo
byl oním prvním kronikářem Pamětní
knihy, z níţ tento článek čerpal, napište
nám to. Správnou odpověď najdete také
v tajence naší kříţovky, jejíţ řešení zveřejníme v příštím vydání Rebešovického
zpravodaje.
Olga Přikrylová

Malá kopaná v Rebešovicích
Skoro kaţdá okolní vesnice má své
muţstvo ve velké kopané, ale
v Rebešovicích bylo hřiště jen malé, proto
spousta mladých chlapců se zájmem o
tento sport hledala uplatnění v okolí. Pár
nadšenců hrálo několik let nejniţší futsalovou ligu, pro niţ bylo naše hřiště vyhovující. Bohuţel kvůli malému zájmu moţných hráčů tento sport v Rebešovicích
zanikl. Aţ po pár letech dorostla mladší
generace a opět se začalo mluvit o navrácení nějaké formy kopané.
Myšlenky se ujal Jozef Pohorelec a ve
spolupráci s Martinem Klímou, zaloţili
v létě r. 2007 tým okolo party lidí, která
se v Rebešovicích neustále potkávala a
scházela. Nejlepší moţností bylo zařazení
se do Brněnského Svazu Malé Kopané,
kde nám bylo umoţněno hrát, jako jedinému mimobrněnskému týmu. Tato soutěţ
je nejvíce podobná velkému fotbalu a
odpadly i daleké cesty na venkovská hřiš-

tě, coţ nám vyhovovalo. Nastoupili jsme
do sezóny 2007/08 a v 2. lize neměli
příliš velké ambice. To se ukázalo jako
přehnaně pesimistické a nám jiţ v první
sezóně těsně unikl postup do nejvyšší
soutěţe. V sezóně následující vzrostl zájem o fotbal tak, ţe jsme se rozhodli zaloţit druhé muţstvo, navíc přibylo muţstvo
juniorů. Na domácí zápasy se scházelo
velké mnoţství fanoušků a velká část nás
jezdila podporovat i na venkovní utkání.
Sezóna 2008/09 byla tou nejatraktivnější
jak pro hráče, tak pro fanoušky. A-týmu
se podařilo postoupit do vytouţené nejvyšší soutěţe a B-tým vypadl aţ ve čtvrtfinále play-off. Bohuţel postupem do Superligy ztratil první tým výhodu domácího
hřiště, jelikoţ tato soutěţ se musí hrát na
površích s umělou trávou druhé a vyšší
generace. Zavděk muselo přijít pár hřišť
v Brně ( Slatina, VUT Královo Pole ). Nyní
jsme přijali
jako domácí hřiště

v tréninkovém centru Zbrojovky Brno
v Brněnských Ivanovicích a stále s nadějí
čekáme, ţe se podaří najít nějaké peníze
na výstavbu odpovídajícího hřiště
v Rebešovicích. Teď tak hraje první muţstvo svá domácí utkání v azylovém prostředí a v obci třetím rokem hraje pouze
druhý tým, jenţ má přezdívku „Farma―.
Tímto bychom vás tedy chtěli pozvat na
některá z utkání, ať uţ v naší obci nebo
na některá domácí utkání v Ivanovicích. B
-tým sehraje nejbliţší utkání na domácím
hřišti 3. 4. v 14:00 s FC Brkábl a A-tým
4. 4. v 19:00 s Colgate Team
v Ivanovicích. Rádi Vás uvidíme.
Další informace jsou k nalezení na
našich stránkách:
www.fotbalrebesovice.webnode.cz nebo
na oficiálních stránkách BSMK
www.malakopanabrno.cz.
Martin Klíma

ZDE JE PROSTOR PRO VAŠI INZERCI
Jste ţivnostníci? Poskytujete jiné zajímavé sluţby pro občany?
Kontaktujte redakci a informujte se na moţnosti reklamní inzerce
v Rebešovickém zpravodaji.
Oznámení OÚ:
Obecní úřad vyzývá ţivnostníky a firmy, kteří mají zájem být zveřejněni na připravované informační tabuli
naší obce, aby kontaktovali zaměstnance úřadu.

TOTO PRVNÍ ČÍSLO REBEŠOVICKÉHO ZPRAVODAJE SPONZOROVALI NÁSLEDUJÍCÍ
ŢIVNOSTNÍCI A FIRMY:
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Miroslav Havlíček - H.M.MONT, s.r.o.
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