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Rozhovor s místostarostou
Ing. Milošem Jochmanem
Ve svém soukromém ţivotě jste úspěšným podnikatelem. Co vás vedlo
k rozhodnutí kandidovat ve
volbách a posléze přijmout
funkci místostarosty obce?
Byl to naprostý nezájem
obce o obyvatele v nové zástavbě. Při jakémkoli jednání
neustálá odpověď, ţe to
nejde. S takovou odpovědí by
zaměstnanec v mé firmě
neuspěl. Firemní i osobní
ţivot mě naučil, ţe všechno
jde, kdyţ se chce. Chyběla mi
odpověď: „Jde to, ale je
potřeba udělat, zařídit, zajistit to a to.― Toto bylo hlavní
motivací proč jsem se rozhodl jít do voleb a snaţit se věci
posunout a vyřešit ku prospěchu obce i občanů.
Funkce místostarosty je
v Rebešovicích neuvolněná
nicméně placená. Co je úko-

Poděkování chatařům
K naší obci neodmyslitelně
patří i takzvaní chataři, tedy
obyvatelé chat, chatek či
chatiček nacházejících se v
zahrádkářské kolonii.
Mnozí chataři tu ţijí větší
část roku a ačkoliv jejich
občanské průkazy zdobí jiná
adresa trvalého bydliště,
zapojují se aktivně do ţivota
obce, do jejího kulturního
dění a neváhají pomoci, je-li
to třeba.

Nejinak tomu bylo v případě pánů Charváta, Poláka a
Sedláčka, kteří na vlastní
náklady a doslova vlastníma
rukama opravili příjezdovou
cestu k chatkám.
Dovolte mi, abych jménem
redakce Rebešovického zpravodaje těmto pánům ještě
jednou poděkoval a popřál
jim vydařenou chatařskou
sezónu.
-RN-

lem místostarosty? Existuje
něco jako pracovní náplň
místostarosty? Jaké jsou
vaše kompetence?
Ţádný popis pracovní
činnosti jsem od svého předchůdce nedostal a nikde
v kanceláři obecního úřadu
nenašel. V příručce pro člena
zastupitelstva obce 2011 je
uvedeno: „Zástupcem starosty je místostarosta. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta ze zákonem určených důvodů nevykonává
svou funkci (pracovní neschopnost, dovolená apod.)
Místostarosta vykonává
všechny úkoly, které přísluší
za zákona starostovi. Místostarosta spolu se starostou
podepisuje právní předpisy
obce, tedy závazné vyhlášky
a nařízení obce.― Tolik citace.
Moje pracovní činnost momentálně sestává zejména
z operativních úkolů, které je
třeba vyřešit, to znamená
jednání na obci a úřadech.
Chci být panu starostovi především spolupracovníkem,
rádcem, ale i oponentem a
kritikem.
Kdybyste měl jmenovat
nějakou věc, která se vám
při vaší sluţbě občanům
Rebešovic podařila, která by
to byla?
Kdyţ jsme šli do voleb,

Ing. Miloš Jochman
tak jsme slibovali větší a
lepší informovanost občanů.
Myslím, ţe i díky tomuto
Zpravodaji se to zatím daří.
Výborně pracuje i elektronická schránka obce, kde informace běţí kaţdým dnem a
oţily webové stránky obce.
Zatím to je moţná pro
občana neviditelná práce,
jen drobné úspěchy. Podařilo
se nám zvládnout především
nedodělky minulého zastupitelstva. Tím myslím například
kolaudace komunikací, předání bytovek, vyřízení starých
ţádostí občanů a organizací
a podobně.
Jste poprvé v roli, kdy jste
představitelem státní správy.
Je něco, čím na vás veřejná
sféra silně zapůsobila ať uţ
v pozitivním či negativním
smyslu?
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V negativním smyslu je to byrokracie
při realizaci našich záměrů - papírování,
papírování, lhůty, vyhlášky a tak dále.
Pozitivní je, ţe na úřadech mají snahu
vám poradit a jsou rádi, ţe se stáváme
„standardní spolupracující obcí― a ţe vidí
nové tváře s chutí něco udělat pro obec
a občany.
Jste ve funkci přesně šest měsíců, co
byste odpověděl na případnou námitku,
ţe se v obci stále nic neděje?
Já naopak myslím, ţe děje. Změny
probíhají na dvou rovinách.
Tou první je neviditelná papírová kaţdodenní úřední práce - rychlé vyřizování
ţádostí občanů, organizací a úřadů

dokončení či případně zahájení kolaudací komunikací Zahrady, Spojovací,
uzavření jednání se Svazem rybářů o
revitalizaci rybníka, schválení územního
plánu, vytvoření nových obecních vyhlášek a směrnic, zapojení obce do regionálních sdruţení, příprava výstavby mateřské školky, nová smluvní jednání
s firmou Festuca (úklid obce) a Elcan
(osvětlení obce), svoz odpadu atd.
Mezi ty pro občany lépe viditelné činnosti bychom mohli zařadit nové lavičky
před obecním úřadem, úklid půdy na
zámečku, osvětlení ulice Skalky, dopravní značky na ulici Zahrady, obnova oplocení dětského hřiště a zahájení dodávky
a montáţe nového vybavení dětského

Ze zápisů zasedání zastupitelstva
V období od 25. 3. do uzávěrky tohoto
aktuálního čísla proběhly celkem tři veřejná zasedání zastupitelstva obce. Na
webových stránkách obce si můţete
prostudovat podrobné zápisy z těchto
jednání.
Mezi nejdůleţitější kroky zastupitelstva za výše zmíněné období lze zařadit
níţe uvedené.
Na svém letošním 2. řádném zasedání
konaném 30. 3. zastupitelstvo obce
mimo jiné:

 na doporučení komise schválilo proná-

Šlapanice,

 neschválilo připojení Rebešovic ke
smlouvě o společném postupu obcí ve
věci plánovaného budování dopravních tangent na jihu Brna (podrobnosti
viz str. 6),

 schválilo připojení k mikroregionu
Rajhradsko,

 schválilo poplatky za inzerci v Rebešovickém zpravodaji,

 schválilo opravu plotu u objektu vodárny,

jem bytu v domě č. 67 panu Kapounovi,

 schválilo opravu oplocení dětského

 schválilo záměr vybudování nové ma-

 schválilo rozšíření veřejného osvětlení

teřské školy v Rebešovicích a zvolilo
výběrovou komisi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výTitulek popisující obrástavbu MŠ ve sloţení: Ing. Jochman, S.
zek nebo grafiku
Němec, Sedláček, Ing. Pospíchal,
Ing. Šmiřák,

 projednalo a schválilo návrh rozpočtu
na kalendářní rok 2011 (viz str. 3)

 schválilo dohodu o partnerství k projektu Rozvoj e-Governmentu v ORP

hřiště firmou Flora servis,
a rozhlasu v ulici Skalky,

 schválilo rozšíření veřejného osvětlení
v ulici Zahrady.
Na 3. řádném zasedání konaném 25. 5.
projednalo následující:

hřiště, v úvahách je výměna starých a
nevzhledných autobusových zastávek.
Co byste vzkázal občanům?
Ať ještě chvíli vydrţí a jsou trpěliví.
Máme za sebou jen šest měsíců funkčního období, z toho tři měsíce v zimě.
Myslím, ţe do konce volebního období
pak ty změny budou ještě viditelnější.
Ovšem záleţí na kaţdém z nás, zda
jsme ochotni ty změny vnímat nebo ne.
Děkuji vám za rozhovor a přeji pevné
nervy a hodně úspěchů při práci pro
Rebešovice.
-RN-

obce o dotaci na rekonstrukci ČOV
postoupila do posledního nejuţšího
výběrového kola,

 schválilo pozemky pro vybudování
nové mateřské školy a schválilo
smlouvu na projekční práce MŠ,

 vzalo na vědomí protokol z metodického dohledu státní správy,

 schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2010,

 schválilo změny v územním plánu
obce,

 neschválilo návrh změny nájemní
smlouvy se společností T-mobile,
(ţádala sníţení nájmu — pozn. redakce),

 schválilo zakoupení moravské zemské
vlajky a její vyvěšení,

 schválilo cenový návrh na elektroinstalaci veřejného osvětlení na ulici
Skalky ve výši 39 122 Kč.

 pověřilo starostu jednáním ohledně
sníţení cen energií pro obec.

servis na opravu dětského hřiště ve
výši 199 680 Kč,

Na svém 4. mimořádném zasedání v
roce 2011 konaném 8. 6. pak mimo jiné
zastupitelstvo projednalo následující:

 vzalo na vědomí informaci, ţe ţádost

 schválilo smlouvu o dílo na opravu

 schválilo cenovou nabídku firmy Flora

dětského hřiště firmou Flora servis,
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dle cenové nabídky schválené na
předchozím zasedání zastupitelstva,

dopravního značení v ulici Zahrady
firmou Urbania s.r.o.,

škola Rebešovice a pověřilo starostu
jejím podpisem,

 schválilo smlouvu o dílo na zbudování

 souhlasilo s úpravou stanice Vodafone

 neschválilo prodej pozemku p. č. 96 v

osvětlení v ulici Skalky firmou Elcan
s.r.o.,

 pověřilo starostu k zajištění úklidu

k. ú. Rebešovice za účelem stavby
garáţe,

 schválilo smlouvu o dílo na rozšíření
veřejného osvětlení v ulici Zahrady
firmou Elcan s.r.o.,

 Schválilo smlouvu o dílo na montáţ

černé skládky na pozemku Dlouhé
líchy,

 schválilo mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací na akci Mateřská

 schválilo nabídku firmy GK GEO2007
na geodetické práce související s výstavbou mateřské školy.
-RN-

Rozpočet Rebešovic na kalendářní rok 2011
Aby měl kaţdý občan obce přehled, s jakými částkami Rebešovice hospodaří, přinášíme vám vůbec poprvé kompletní rozpočet obce. Protoţe některé poloţky si ţádají bliţší vysvětlení, aby bylo patrno, co se pod nimi ukrývá, rozhodli jsme se opatřit je stručným komentářem. Finanční odborníci jistě prominou, ţe tyto komentáře jsou velice zjednodušené a z odborného hlediska popisují danou poloţku ne
vţdy stoprocentně přesně — naším cílem je co nejvíce přiblíţit rozpočet laické veřejnosti.
Příjmy obce se skládají z daňové a nedaňové sloţky. Daňová sloţka je přerozdělována obci prostřednictvím finančního úřadu a nedaňová zahrnuje v podstatě všechny poplatky a platby, které obec při své činnosti vybírá.
DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU
Poloţka

Popis

Částka
(v tisících Kč)

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

995

Daně zaměstnanců

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti

140

Daně OSVČ, tedy ţivnostníků

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů

155

1121

Daň z příjmů právnických osob

1160

Daně firem registrovaných u nás v obci

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

220

Převod daně, která vznikla činností obce

1211

DPH

2454

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

367,5

1341

Poplatek ze psů

7,5

1344

Poplatek ze vstupného

1,1

1361

Správní poplatky

13

1511

Daň z nemovitostí

350

4112

Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnné dotace

201,9

Daňové příjmy celkem

6065

Poplatky vybírané v obci

Daně z nemovitostí v k. ú. Rebešovice

Rebešovický zpravodaj
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NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU
Paragraf

Popis

Částka
(v tisících Kč)

Komentář

2119

Záleţitosti těţebního průmyslu a energetiky

28

Poplatky za geologický průzkum

2310

Pitná voda

89,7

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

81,6

3314

Činnosti knihovnické

1,5

3399

Záleţitost kultury, církví a sdělovacích prostředků

60

3612

Bytové hospodářství

367,2

Od nájemníků bytů

3613

Nebytové hospodářství

388,1

Restaurace, obchod, vodojem atd.

3633

Výstavba a údrţba inţenýrských sítí

87,2

Poplatky související s touto výstavbou

3639

Komunální sluţby a územní rozvoj

59

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

2

3725

Vyuţívání a zneškodňování komunálních
odpadů

50

6171

Činnost místní správy

8,3

6310

Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací

120

6402

Finanční vypořádání minulých let

57,8

Nedaňové příjmy celkem

1400,4

CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU

7 465 400 Kč

VÝDAJE ROZPOČTU
Paragraf

Popis

Částka
(v tisících Kč)

Komentář

1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

3

2212

Silnice

288

2219

Ostatní záleţitosti pozemních komunikací

525,2

Kromě údrţby pozemních komunikací obce tvoří
částku příspěvek na cyklostezku

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

104,3

Kromě poplatků za veřejnou dopravu částka obsahuje i předpokládanou investici do nové zastávky

2310

Pitná voda

11

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

12810

Částka obsahuje všechny volné prostředky obce,
které mohou být pouţity na rekonstrukci ČOV. V případě, ţe obec dotaci nezíská, prostředky v rozpočtu

3111

Předškolní zařízení

3000

Je to částka vyčleněná na zbudování mateřské školy

3113

Základní školy

250

Příspěvek na provoz základních škol, kam chodí naše
děti

3314

Činnosti knihovnické

176,5

Náklady na provoz knihovny

3319

Ostatní záleţitosti kultury

6

Mimo jiné doplatek hodů
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3326

Pořízení, zachování obnova památek

90

3341

Rozhlas a televize

100

3399

Záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků

160

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

52

3421

Vyuţití volného času dětí a mládeţe

320

3612

Bytové hospodářství

140

3613

Nebytové hospodářství

122

3631

Veřejné osvětlení

220

3632

Pohřebnictví

75

3633

Výstavba a údrţba místních inţ. sítí

30

3635

Územní plánování

12

3639

Komunální sluţby a územní rozvoj

31

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

50

3722

Sběr a odvoz komunálních odpadů

600

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

15

3725

Vyuţívání a zneškodňování kom. odpadů

100

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

550

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10

5512

Poţární ochrana — dobrovolná část

25

Příspěvek dobrovolným hasičům v Chrlicích — v případě poţáru u nás zasahují

6112

Zastupitelstvo obce

915

Platy a odměny zastupitelů

6171

Činnost místní správy

2046

Tohle spotřebuje chod obecního úřadu

6310

Příjmy a výdaje z úvěrových fin. operací

10

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

30

6399

Ostatní finanční operace

221,6

6409

Ostatní činnosti

11,6

VÝDAJE CELKEM

Prostředky na opravu kašny

Částka vyčleněná na opravu dětského hřiště

23 110 200 Kč

Pozornému čtenáři jistě neuniklo, ţe výdaje rozpočtu vysoce převyšují příjmy — přesně je to o 15 644 800Kč. Je to způsobeno dvěma poloţkami na výdajové straně — 3 000 000 Kč na výstavbu nové mateřské školy a zbytek pak tvoří částka, kterou je schopna obec
investovat do nové čističky odpadních vod — větší část by měla krýt dotace, pokud ji obec letošní rok obdrţí.
Ačkoliv je rozpočet z výše uvedených důvodů koncipován jako nevyrovnaný s více neţ patnáctimilionovým schodkem, neznamená to,
ţe by se obec nějakým způsobem zadluţila, protoţe potřebnou finanční částkou obec disponuje z přebytků posledních let a zejména z
odprodeje bytových domů.
Podle informací pana starosty není naše obec k dnešnímu dni nikde zadluţena a nesplácí ţádný úvěr. Tak by tomu mělo být i po
uzávěrce letošního kalendářního roku.
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Kam za jídlem v Rebešovicích ?
Ještě nedávno viselo na rebešovických
oficiálních stránkách obce vskutku ambiciózní oznámení lákající k posezení ve vyhlášené zámecké restauraci s příjemným
posezením (přesnou citaci si jiţ bohuţel
nevybavím). Jak to dnes vypadá
s pohostinskými sluţbami v obci? Bude
další osud zámecké restaurace zpečetěn
přijetím zákazu kouření? Nebo se snad
blýská na lepší časy? Protoţe původně
zamýšlený rozhovor se současným vedoucím, který má restauraci v nájmu, se ukázal býti z jeho strany naprosto neţádoucím,
nezbylo mi, neţ se nad těmito otázkami
v širších souvislostech zamyslet sama.
Nejprve ocituji něco málo k vlastnímu
předmětu podnikání. Předmětem hostinské ţivnosti (dle ţivnostenského zákona) je
příprava pokrmů včetně nápojů, na niţ
navazuje jejich prodej, respektive podávání, a to k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níţ jsou prodávány. Pojem pokrmu
je definován v zákoně č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví. Dle tohoto zákona je pokrmem potravina včetně nápoje,
kuchyňsky upravená studenou nebo teplou
cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být
přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací sluţby, přičemţ
stravovací sluţbou se dle téhoţ zákona ve
vztahu k hostinské činnosti rozumí zejména výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů za
účelem jejich podávání v rámci provozované hostinské ţivnosti. Pokud je tedy předmětem nájemní smlouvy hostinská činnost, pak by se v naší restauraci měly připravovat, prodávat a podávat, případně i
rozváţet pokrmy a nápoje. Kritizovat současný stav bez znalosti objektivních příčin
však nechci a nebudu, nechť si čtenáři
sami vyhodnotí úroveň poskytování hostinských sluţeb v Rebešovicích.
Daleko kontroverznějším tématem se
zdá být nedávno zastupitelstvem obce
přijatý zákaz kouření v naší restauraci.
Protoţe nemám k dispozici ţádná konkrétní data, která by dostatečně věrohodně
v y p o v í d a l a o a k t u á l n ím s t a v u

v Rebešovicích, našla jsem si zdroje
z jiných zveřejněných průzkumů. Tak například: z průzkumu realizovaného
na konci roku 2009 studenty medicíny
v Praze vyplynulo zajímavé zjištění, ţe
většina lidí (z toho dvě třetiny nekuřáků,
třetina kuřáků) byla pro úplný zákaz kouření v restauracích (na dotazy odpovídalo
cca 830 návštěvníků). Jiný průzkum, tentokrát z počátku roku 2009, uvádí ještě
přesnější čísla: pro úplný zákaz kouření v
restauracích je údajně šest Čechů
z deseti. Inovativní přístup k průzkumu
veřejného mínění vyuţil jistý podnik, kdyţ
pro zjištění, kdo je pro a kdo proti kouření
v dotyčném zařízení, vyuţil hlasování na
Facebooku. Údajně celých 70 % hostů se
tímto způsobem vyjádřilo jasně proti kouření a z kuřáckého podniku se stal rázem
podnik nekuřácký.
O prokazatelné škodlivosti kouření
není třeba diskutovat. Většina kuřáků
odpovídajících v průzkumech věděla, ţe
kouření způsobuje rakovinu plic, poruchy
erekce nebo srdeční infarkt. Také vliv
pasivního kouření na zdraví je jasně prokázaný. V zemích, kde se zakáţe kouření
v restauracích, okamţitě klesá počet
akutních srdečních infarktů. Pasivní kouření v zásadě způsobuje stejná onemocnění jako kouření aktivní, i kdyţ v menší
míře, ovšem výjimkou jsou cévy, k jejichţ
poškození úplně stačí zakouřená restaurace. Po hodině pobytu v ní lze nejenom
naměřit vyšší hodnoty oxidu uhelnatého
ve výdechu, ale prokazatelné jsou i změny na výstelce tepen a další vlivy, coţ
právě způsobuje infarkty.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vetsinalidi-by-koureni-v-restauracich-uplnezakazala-ukazal-pruzkum-1ke-/
domaci.aspx?
c=A091127_131459_praha_lpo
Bylo by jistě velmi zajímavé uspořádat
podobný průzkum i u nás v obci, abychom
mohli jednak zjistit názory občanů, jednak objektivně posuzovat. Co se týká
návštěvnosti restaurace, bylo by přínosné
sledovat, jak se mění v čase/sezóně po-

čet a skladba návštěvníků – zda a kdy
převaţují dospělí nebo rodiče s dětmi,
poměr kuřáků a nekuřáků apod.
S časovým odstupem by pak bylo moţno
také zhodnotit, jak zákaz kouření
v zámecké restauraci platný od 1. 5.
2011 ovlivnil její ekonomické výsledky.
Pochopitelně by bylo třeba tento průzkum
realizovat v dlouhodobém měřítku. Letní
měsíce a otevření letní zahrádky totiţ
podstatně ovlivňují návštěvnost kuřáků,
kterým se otevřela moţnost přesunout se
z vnitřních prostor na venkovní, kde kouření omezeno není. Otázkou zůstává, zda
se takto nepřesunul opačným směrem, tj.
z letní zahrádky dovnitř, i původně bohulibý záměr vytvořit zdravé prostředí pro
návštěvníky restaurace. Stále ještě totiţ
neumíme poručit větru, aby odvál kouř
právě ţádoucím směrem.
Často pouţívaný argument o tom, ţe
vinou zákazu kouření podnik nepřeţije,
vyvracejí skutečné výsledky. Ty byly získávány např. z takových zařízení, jakými
jsou kavárny či bary, k nimţ dříve kouření
neodmyslitelně patřilo. Konkrétní zkušenosti ukazují na to, ţe trţby těsně po vyhlášení zákazu klesly, ale v průběhu několika měsíců se vrátily na původní úroveň. Pokud se tedy posezení v takovém
zařízení pojí nejen s konzumací kávy a
alkoholu, ale zejména s nabídkou kvalitního jídla, dochází naopak k nárůstu trţeb. Vše je pouze v rukou hostů a jejich
poptávky na jedné straně, a v rukou vedoucího restaurace a jeho nabídky na
straně druhé.
Ve srovnání s Evropou je Česko zatím
v otázce kouření benevolentní, kouřit se
nesmí ve veřejných budovách, ve vlacích,
na nádraţích a zastávkách, zatímco kouření v restauracích je pouze omezeno.
Tzv. „protikuřácký― zákon č. 379/2005
Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami, totiţ nařizuje, ţe pohostinské podniky musí mít buď vyhrazený a
dobře odvětraný prostor pro kuřáky, nebo
se v nich nesmí kouřit vůbec. Jedinou

Stránka 7

výjimkou smějí být zvláštně vyhrazené,
dostatečně odvětrané a viditelně oddělené prostory. Coţ se v praxi ukázalo jako
nerealizovatelné, neboť kapacity stávajících ventilací jednoduše nezvládnou účinné odvětrávání ani v nekuřáckých, natoţ v
kuřáckých prostorách. Logicky by se tak
měla většina našich hospod stát od nabytí účinnosti zákona (k 1. 1. 2006) nekuřáckou. Přitom za porušení tohoto zákona
hrozí fyzické osobě pokuta aţ padesát
tisíc korun, právnické aţ půl milionu Kč a
dvouletý zákaz činnosti. Upřímně – neznám ve svém okolí takový případ. Pro
dokreslení situace z Evropy úplný zákaz
kouření v pohostinských zařízeních platí
např. v Británii, Švédsku, Finsku, Francii a
Slovinsku. O nějakém hromadném krachu či krizi způsobené zákazem kouření
v tamních restauracích jsem se nikde

nedočetla.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/boomnekurackych-hospod-baru-a-kavarenkonecne-dorazil-do-ceska-pv2-/
kavarna.aspx?
c=A090320_115631_kavarna_bos
Ale nyní se vraťme zpátky do Rebešovic. Troufám si tvrdit, ţe většinu nekuřáků
a potenciálních hostů naší zámecké restaurace jistě, kromě čistých nezakouřených vnitřních prostor, ovlivňuje především nabízený sortiment pokrmů a nápojový lístek, případně rodiče bude zajímat
specializovaná nabídka pro děti. Dluţno
podotknout, ţe aktuální jídelníček kdysi
„vyhlášené zámecké restaurace― se nyní
pohodlně vměstná na vývěsní tabuli před
zámečkem a sestává převáţně ze smaţených „rychlovek― fast-foodového charakteru. Na jednorázové občerstvení cyklistů

zbloudilých do těchto míst jednou za čas
to moţná vystačí, ale k pravidelným návštěvám za účelem stravování či k pozvání na dobrou večeři je to opravdu málo.
Můţeme tedy jen doufat, ţe zákaz kouření povede k obnově zájmu o návštěvu
místního pohostinského zařízení, a bude
motivovat i nájemce k rozšíření nabídky a
ke zkvalitnění sluţeb obyvatelům, coţ
bylo jistě primárním záměrem i cílem
rozhodování našeho zastupitelstva.
Vyjádření vedoucího restaurace na
zámečku - p. Viktora Michalíka jak
k zákazu kouření, tak ke stávajícímu provozu i plánům do budoucna, se nám přes
veškerou snahu bohuţel nepodařilo získat ani formou připravených otázek. Tak
snad někdy příště.
-OP-

Není tangenta jako tangenta
Mám to štěstí býti matematikem a aţ
do nedávna jsem si myslel, ţe pojem
tangenta je mi docela jasný. V mé mysli
měl hned dva významy. Ten první souvisel
s goniometrickou funkcí tangens, ten
druhý se pak týká přímky vedené ke křivce dle jistých diferenciálních pravidel.
Kdybych byl býval stavařem, kterému
navíc nedá spát dopravní infrastruktura,
pak bych, jak jsem zjistil, pod pojmem
tangenta viděl i spojnici významných komunikací. Kdybych k tomu navíc nebyl
občanem Rebešovic, tak by mě tohle
téma nemuselo vůbec trápit. Protoţe ale
mezi rebešáky patřím, nedá mi vás čtenáře neseznámit s tím, co se v blízké budoucnosti prakticky na hranici našeho katastrálního území chystá.
O co tedy jde? Jedná se o novou čtyřproudovou silnici, tzv. „Jihozápadní tangentu― v trase Bosonohy–Troubsko–
Ostopovice-Moravany–Modřice
s napojením u Rajhradu a její pokračování označované jako „Jiţní― a
„Jihovýchodní tangenta― vedoucí

v koridoru Modřice-Chrlice–Sokolnice–
Šlapanice–Jiříkovice–Blaţovice
s napojením těsně před Holubicemi. Laicky řečeno taková varianta nedávno zprovozněného Praţského okruhu, ovšem
v bezprostředním okolí Brna.
Ptáme-li se po významu, je zřejmý.
Snaha odklonit tranzitní dopravu úplně
z města Brna propojením dálnic D1, D2 a
rychlostní komunikace R52 do Pohořelic.
Mimochodem na tuto rychlostní komunikaci navazuje návrh na její dostavbu aţ
na hranice v Mikulově a také rekonstrukce a rozšíření komunikace Pohořelice–
Znojmo.
Pro řidiče kamionů jistě super záleţitost, ale v dotčených oblastech ţijí také
lidé. Není totiţ vůbec jisté, ţe příslušné
úřady státní správy měly tento fakt dostatečně na zřeteli při tvorbě návrhu. Snad
také proto se sešlo 19. 4. při veřejném
projednávání návrhu územního rozvoje
Jihomoravského kraje 26 námitek. Dluţno dodat, ţe ne všechny se týkaly oněch
tangent. Jihomoravský kraj řeší stále pro-

Obyvatelé nejvíce
dotčených obcí se
bouří proti
záměrům
Jihomoravského
kraje.
blém s plánem trasy uvaţované dálnice
ze Svitav, která se mimochodem má napojovat právě na onu Jihozápadní tangentu v místě kříţení s dálnicí D1. Ekology
trápí dostavba zmiňované R52 do Mikulova a další oţehavé téma jsou nové průmyslové zóny. Hned tři mají vyrůst v k. ú.
Tuřany a další pak v těsné blízkosti Šlapanic. Ve Šlapanicích také jiţ vzniklo občanské sdruţení Čisté Šlapanice a vyrazilo do
boje proti tangentám i nově uvaţovaným
průmyslovým zónám. V Tuřanech zase
vzniklo občanské sdruţení Čisté Tuřany,
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jehoţ cílem je zabránit vzniku dalších
průmyslových zón. Také celá řada dotčených obcí jiţ vstoupila do svazku, který si
rovněţ klade za cíl bojovat proti budování
tangent. Hlavním argumentem je, ţe není
doloţena jejich potřebnost. Konec konců
zamýšlený plán rozšíření D1 na tři pruhy
v obou směrech v trase Kývalka-Holubice
dál zůstává v platnosti a návrh velkého
jiţního obchvatu Brna na něm nic nemění.
Asi nejpostiţenější obcí jsou v tomto
ohledu bezesporu Ostopovice. "Nikdo
nikdy nevysvětlil ani důvěryhodně nedoloţil, ţe jsou tangenty opravdu potřeba.
A pokud se postaví, obemknou nás silnice ze všech stran, aniţ bychom se mohli
nějak dostat třeba do blízkých lesů", tvrdil
starosta Ostopovic Jan Symon pro Brněnský deník 22. března. Přímo zděšení obyvatel lze očekávat také v doposud klidných Moravanech, které se v posledních

letech mohutně rozrůstají hlavně
z důvodu relativního klidu a kde obyvatelé nainvestovali nemalé peníze do svého

Zbudování
dopravních tangent
se bude výrazně
dotýkat i obyvatel
Rebešovic.
nového bydlení. Modřicím byla na jednání
Rady JMK v prosinci zamítnuta tzv. nulová varianta řešení Jiţní tangenty do Chrlic, která uvaţovala s rekonstrukcí stávající mimoúrovňové křiţovatky s R52 a jakýmsi rozšířením komunikace směrem
k Olympii. Tato varianta, kterou bychom
mohli označit rčením „vlk se naţral a

koza zůstala celá― nemá podporu Ministerstva dopravy a Rada ji tedy zamítla.
Uvaţovaná varianta Jiţní tangenty se
pochopitelně velice úzce dotýká Rebešovic, neboť má vést v prostoru mezi Modřicemi a naší obcí (viz obrázek níţe).
Ptáme-li se, co nám z dopravního hlediska přinese, je třeba odpovědět po pravdě. Nic. Se ţádným nájezdem směrem
od nás se nepočítá, byť bude v těsné
blízkosti naší obce zbudována mimoúrovňová křiţovatka napojující tangentu
na dálnici D2. Pokud tedy pojedeme
směrem na Bratislavu či Vídeň, nemění
se pro nás nic. Pravda je, ţe pokud pojedeme do Prahy, je docela moţné, ţe pro
nás bude rychlejší i cesta přes Rajhrad a
po Jihozápadní tangentě.
Na závěr troška uklidnění, byť dočasného. Budování těchto spojnic má začít
aţ v roce 2025. Nebo bych měl napsat
„uţ―?
-RN-
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Brigáda na zámečku
Je příjemné sobotní ráno 30. dubna a
před zámečkem v parčíku se schází skupinka dobrovolných brigádníků. V malém
počtu lidí usedáme na nové lavičky –
první počin k nápravě veřejných prostranství a zeleně v obci. Při obligátním
rozhovoru o počasí a snahách o jeho
zaručeně přesnou předpověď vyhlíţíme
posily. Máme ještě chvíli čas, protoţe
bychom neradi rušili konec bohosluţby,
která probíhá v místní malé kapličce.
Naším úkolem totiţ bude vyklidit beznadějně nepořádkem zanesenou půdu
zámečku. Konečně je nás přijatelný počet. Staňa Němec a Miloš Jochman rozdělují úkoly, bohosluţba končí a nás
deset statečných jde do akce.
Po otevření dveří na půdu nás vítá
schodiště zarovnané vším moţným, co
kde komu vypadlo z ruky – klasický
„schovaný― nepořádek. Schody s podestou tedy musíme začít, abychom se
k ostatnímu nepořádku vůbec byli
schopni propracovat. Před zámečkem se
začíná kupit hromada starých zničených
ţidlí, regálů, skříní a polic. Na půdě také
kdosi skrýval celé stohy starých novin a
časopisů a dokonce i staré učebnice ze
školy. Kdybychom si chtěli na chvíli odpočinout, mohli jsme si čas ukrátit například četbou Rudého práva z října 1989.
Ti nejmladší z nás ale nasadili proklaté
tempo a my ostatní jsme se jich ješitně
chtěli udrţet, takţe na ţádný odpočinek
ani četbu není čas.

Opět jsem vyklusal všechny schody aţ
na půdu. Moje přes zimu těţce zahálející
plíce nabírají na půdě prachem zvířený
zatuchlý vzduch. Pohled mi sjel
z provazců starých pavučin k řadám
dřevěných sedadel z bývalého kinosálu a
já proklínám ty, kterým stálo za to je sem
nahoru dotáhnout. Můj mozek mezi tím
zaměstnává jediná otázka: „Stojí mi to
za to?―. Na bilance není čas, protoţe se
za mnou ozvalo: „Vemeš to se mnou?―.
Působí to na mě jako povel a další lavice
zničených rozklíţených sedadel opouští
prostory, kde nemá co dělat. Pokud nezakopnu na nepravidelných věkem pokřivených půdních schodech, bude hromada před úřadem zase o něco „bohatší―.

Zajímavosti z archiválií obce Rebešovice
Váţení a milí čtenáři, jsem tu opět se
svým „historickým okénkem―, abych
Vám připomněla něco z dějin naší obce,
jak nám je popsali naši předkové. Na
úvod začnu vyzrazením tajenky
z minulého čísla Zpravodaje, kde jsem
se Vás ptala, kdo byl prvním archivářem
Pamětní knihy obce Rebešovice: byl jím
pan Rudolf Odehnal.

V tomto pokračování se při čtení
obecní kroniky vrátíme do hlubší - předválečné minulosti obce. Dominantou
Rebešovic je bezesporu budova zámečku. Něco málo o ní najdeme i na webových stránkách naší obce, kde je uvedeno, ţe „na sklonku 17. století byl na
místě starého svobodného dvora v roce
1694 proboštem Benno Brancouzkým

Stohy papíru jsme se rozhodli odvézt
do příslušných kontejnerů a s úlevou
přijímáme informaci pana starosty, ţe o
likvidaci hromady „dřeva― je jiţ postaráno. Oběd tedy tentokrát všichni stihneme. Ještě foto do kroniky a můţeme se
rozejít s pocitem, ţe jsme alespoň malou
troškou přispěli k nápravě toho, co se tu
v minulých letech zanedbalo. Před námi
je ovšem v tomto směru ještě mnoho
práce a já věřím, ţe nás ochotných pomoci bude s tím, jak se začnou věci dařit, stále více.
Vlastně ještě s jedním pozitivním
pocitem všichni odcházíme – večer nám
na čarodějnicích pořádaných na hřišti
bude pivo opravdu hodně chutnat. -RNvystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty―.
Z kroniky se o tomto počinu dočteme
další podrobnosti, mj. i tu, ţe tento
„Zámeček se soukromou kaplí sv. Doroty
dal probošt Beno postavit na počátku
XVIII. století na místě původního dvoru
rebešovického―. Zámeček byl údajně
postaven ve smrkovém lesíku, který
však vzal za své po 1. světové válce, kdy
byl v r. 1919 vykácen. Proč a z jakých
důvodů, a co na to říkali tehdejší ochránci přírody, to uţ se zřejmě nedozvíme,

Rebešovický zpravodaj

Stránka 10

kronikář o těchto pohnutkách taktně mlčí.
Další zajímavostí je zcela jistě také to, ţe
u zámečku pod mohutnou lípou prýštil
pramen znamenité pitné vody zvané svatojánská podle kapličky sv. Jana
(Nepomuckého) zbudované nad studánkou. Jak je to asi dnes s pitnou vodou
v tom prameni?
Z kroniky se dočteme, ţe v roce 1784
udeřil do zámečku blesk, který tehdy
zničil celou střechu. V roce 1848 v rámci
vzrůstajícího zájmu o dávnou minulost a
se vznikem vědního oboru zvaného archeologie byl proveden archeologický
průzkum i v naší obci. Na základě výsledků tehdejších vykopávek v blízkém
„vinohradě― nedaleko zámečku bylo údajně potvrzeno osídlení starého hradištního
rázu. Z dnešního pohledu moderní archeologie je doba starohradištní datována do
období 6.–8. století našeho letopočtu,
kdy bylo toto území součástí Sámovy říše,
předchůdkyně Velké Moravy. Staré i nové
archeologické nálezy v obci si však jistě
zaslouţí větší pozornost, proto se uţ dnes
můţete těšit na více podrobností
v některém z příštích vydání Zpravodaje.
Také v současné době si okolí zámečku zachovává poněkud skromnější ráz
dřívějšího dřevinatého porostu, a to díky
vzrostlým stromům rostoucím v jeho blízkosti, i kdyţ smrkového dřeva byste před
budovou ani v zahradě pod ní jiţ mnoho
nenašli. Snad jen s výjimkou májky stavěné před zámečkem kaţdoročně na začátku února v rámci tradičních hodů ke svátku svaté Doroty. Zde si dovolím připomenout něco málo k původu svatořečení
této mučednice zejména pro mladší čtenáře, kterým je vznik legendy o svaté
Dorotě neznámý. Tato ţena údajně ţila na
přelomu 3. a 4. století n. l. na blízkém
východě ve městě, jehoţ jméno najdete
po vyluštění kříţovky v 1. části tajenky.
Zaslíbila se Kristu a odmítla proto ţenicha, který se o ni ucházel. Její pevné odhodlání nezříci se víry ji dovedlo aţ
k uvěznění, mučení na skřipci a poté
k smrti stětím na popravišti. Podle le-

gendy však Dorota přijala své odsouzení s úsměvem a těšila se na cestu do
nebeské zahrady. Zaslechl ji mladý

úředník, který zaţertoval, ţe v boha
uvěří, aţ mu z té zahrady pošle květiny
a ovoce. Tak se také stalo, kdyţ se mu
zjevilo děťátko z nebes a přineslo košík
plný květin a ovoce. Muţ uvěřil, stal se
z něj křesťan a byl proto rovněţ sťat. Svatá Dorota je dnes povaţována za patronku nevěst, novomanţelů, ale také
horníků, květinářek a nastávajících
matek. Proto bývá vzývána při porodech, v nebezpečích ţivota a při křivém
obvinění. K uctění památky oné světice
se také v zámecké kapli vţdy 6. února
slouţí mše jako patronátní závazek obce
vůči (rajhradskému) klášteru.
Na závěr tohoto příspěvku váţené
čtenáře jistě zaujme několik informací z

kroniky, které přímo vybízejí ke srovnání
s nedávno uskutečněným sčítáním lidu
v naší obci. Výsledky z roku 2011 pochopitelně ještě neznáme. Jakým způsobem
se na začátku 20. století lidé sčítali, nevíme. Díky kronikáři však víme, ţe v době
před 2. světovou válkou evidovaly Rebešovice celkem 45 čísel, ve kterých ţilo na
255 obyvatel, z toho 108 ţen, 80 muţů a
67 dětí. Od té doby počet čísel budov
v obci jiţ dávno překročil stovku a počet
obyvatel se více neţ ztrojnásobil, k 1.
lednu 2010 nás tu ţilo rovných 790.
S rostoucí výstavbou a populací v průměrném věku 35,5 roku lze očekávat, ţe i
toto číslo se v dohledné době zakulatí na
čtyřech cifrách.
-OP-

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Rebešovice má dlouholetou tradici. Zakladateli
se stali Lubomír a Václav Němcovi.
V Rebešovicích se začalo hrát soutěţně
v sezóně 1965-1966 a od té doby se
hraje nepřetrţitě. Další zakládající členové byli V. Duchoň, Vl. Bednář, J. Mátl, L.
Suchý.
V letošní sezóně hráli naši hráči se
střídavými úspěchy. „A― muţstvo obsadilo
výborné 2. místo v OP I. třídy, „B― muţstvo
po dvou letech hraní v OP I. třídy sestoupilo. „C― muţstvu se podařilo dostat do
první poloviny okresního přeboru II. třídy.
„D― muţstvo se bez problému zachránilo
v OP IV. třídy. V ţebříčku celého okresu se
naši hráči umístili: Jiří Šenkýř – 37., Stanislav Němec – 41., Pavel Vrbacký – 55.,
Pavel Vašulka – 56., Jan Patočka – 60.,
Josef Sedláček – 73., Jan Jamnický – 75.,
Zdenek Bednář – 80., Miloš Prýma – 91.,
Radek Černý – 133., Libor Černý – 163.,
Jan Šenkýř – 173., Milan Jamnický –
237., Petr Hrdý – 255., Antonín Bednář –
264., Jiří Sekanina – 265. z 300 hráčů
okresu.
Po dlouhé době začali v Rebešovicích
trénovat ţáci a ţákyně pod vedením P.
Vašulky a M. Bednáře, kterým patří velké
poděkování. Dětí chodí hodně, ale bohu-

ţel nechodí pravidelně, tak jak by měly,
aby se mohly neustále zlepšovat. Docházku by měli pohlídat rodiče dětí, které chodí trénovat.
Tréninky v herně stolního tenisu
v Rebešovicích probíhají od září do dubna
následovně:
Úterý
17:30–19:00 ţáci
19:00–21:00 registrovaní hráči
Středa
18:00–20:00 ţeny
Čtvrtek
18:00–20:00 neregistrovaní hráči
Pátek
17:30–19:00 ţáci
19:00–21:00 registrovaní hráči
Neděle dopoledne – mistrovské zápasy,
18:00–20:00 neregistrovaní hráči
Oddíl stolního tenisu pořádá tradiční
Vánoční turnaj pro všechny hráče, první
sobotu po novém roce je pořádán vţdy
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče a v letošním roce jsme opět
obnovili turnaj pro ţáky. Nyní je předsedou oddílu Josef Sedláček ml.
Přejeme Všem hráčům, aby dál dobře
reprezentovali Rebešovice v tomto tradičním sportu.
Romana Němcová
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Letní Akce TJ Sokol Rebešovice
TJ Sokol Rebešovice by naše čtenáře,
občany obce a sportovce chtěla seznámit
s nadcházejícími akcemi a pozvat všechny, aby se přišli ať uţ podívat nebo zúčastnit těchto akcí:
Sobota 5. července - Pohárový turnaj
v malé kopané od 9 hod. v areálu TJ.
Oddíl malé kopané pořádá turnaj za
účasti několika muţstev. Přijďte se podívat na fotbálek v podání domácích borců
a dalších týmů, hrajících soutěţ bsmk.cz.
Kromě atmosféry fotbálku můţete ochutnat i výrobky a občerstvení z nové udírny,
která je jiţ v provozu.

Křížovka

Sobota 30. července - Pochod okolo Níhova
Jiţ tradičně se uskuteční nezapomenutelný pochod okolo Níhova. Účastníci
pochodu mohou přijet do Níhova jiţ
v pátek 29. července 2011. Je zde pro ně
připraveno krásné místo na stanování
(stany s sebou). Večer potom následuje
posezení u kytar v místní hospůdce. Trasa
sobotního pochodu povede z Ořechova,
přes Heřmanov, Milešín, do Níhova.
V sobotu 27. srpna - Přebor Rebešovic
v tenisu – čtyřhry
Tenis si můţete přijít zahrát na kurty
ve sportovním areálu v Rebešovicích..
Začátek přeboru je v 8,30 hod.

Sobota 10. září - Turnaj v nohejbalu
Jiţ 32. ročník nohejbalu dvojic se
uskuteční od 9,30 hod. v areálu TJ. Zahrát si mohou přijít mladí, starší, muţi i
ţeny. Nebo se přijďte jen podívat, jak se
„válí― nohec v Rebeškách. Můţete se u
toho i občerstvit, moţná dojde i na
zpěv….
Sobota 24. září - Tenisový turnaj–dvouhry
Jako poslední „venkovní― sport
v tomto roce – tenis (dvouhry) se bude
hrát na kurtech v místním areálu od 8,30
hod . I zde změří své síly jedinci – tenisté.
Všech těchto uvedených akcí se můţete i se svými rodinnými příslušníky, přáteli
a dětmi zúčastnit. Je to jen na Vás, kterou
z těchto akcí si vyberete. Budete srdečně
vítáni!

Příprava
na STK

AUTODÍLNA

Milan Nechvátal
OPRAVY KAROSERIÍ,
VEŠKERÉ MECHANICKÉ PRÁCE
Chrlická 38, Rebešovice

telefon: 606 728 373

ZDE JE PROSTOR I PRO VAŠI INZERCI
Jste ţivnostníci? Poskytujete jiné zajímavé sluţby pro občany?
Kontaktujte redakci a informujte se na moţnosti reklamní inzerce.
Reakce, postřehy a náměty vás čtenářů rádi zveřejníme v příštím čísle, stačí nás jen kontaktovat na
mailové adrese rzpravodaj@gmail.com, nebo se zastavit na obecním úřadě
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Pátek 2. 9. 2011 - zvaní na zábavu: od 16.00 hodin
Sobota 3. 9. 2011 - průvod stárek ve 14.00 hodin
těmito ulicemi:
vycházíme od Zámečku, Nová, Rajhradická, Vinohrady, Díly, Skalky, Topolová, Kaštanová, Ořechová, Chrlická, Horky, Zahrady, Na Dědině, V Sadě, Sportovní

