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Rebešovický zpravodaj
Slovo redakce
Vážení čtenáři,
když jsem přemýšlel, jak
začít úvodní článek našeho
Zpravodaje, zel přede mnou
prázdný kus virtuálního papíru
v mém počítači. Ať jsem začal
jakkoli, každá úvodní věta měla jepičí život. Prst se po chvíli
vždy neomylně zabořil do příslušné klávesy, kterou lidé na
druhé straně Atlantiku nazývají
„backspace“, a kterou na psacím stroji nenajdete — na něm
se totiž dalo vyškubnout papír
z válce.
Copak Američané, pomyslel
jsem si, a vytanul mi na mysli
konečně nějaký vánoční motiv.
Byl to však pouze onen břichatý rudě oděný pán rozdávající
dárečky kdesi na Manhattanu
pod kýčovitým, světelnými
efekty přetíženým vánočním
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stromem. To ten náš strom,
dalo by se dokonce říci národně-vánoční strom, je pravda
dosti odlišný od těch, co známe
v našich krajích, zato však
oplývá originalitou. Určitě bude
super se u něj potkat v pátek
23.12. na již – snad to mohu
takto formulovat – tradičním
zpívání koled. Já se tedy těším
velmi. Musím se totiž přiznat,
že Vánoce v americkém pojetí,
tak, jak je známe z infantilních
hollywoodských komedií u mne
vyvolávají spíše emoce ne nepodobné těm, které se dostavují při pohledu na sádrového
trpaslíka v předzahrádce, obzvláště, je-li pohodlně usazen
do staré pneumatiky natřené
na zeleno. Dlužno dodat, že
sádrového trpaslíka jsem na
svých procházkách naší vesničkou neviděl, zato o Santu nouze není. A řeknu vám, to je
pane chlapík, neb děda Mráz
po střechách nikdy nešplhal,
zato Santa visí hned na několika okapech. Doba je holt jiná,
ale ať tak či tak, k nám domů
chodil, chodí a věřím, že vždy
chodit bude jedině Ježíšek.
Doba je jiná, příliš hektická.
Jenom dnes mi hned několik
lidí nezávisle na sobě řeklo, že
oni by rádi to, či ono, ale ještě
neví, jestli budou mít čas, protože …. „Však víš, jsou ty Vánoce“. Nákupní centra praskají ve
švech, i ta největší parkoviště
jsou najednou nějak malá. Ta
něžnější část populace se stresuje, že už mělo být upečeno a

tatínci, co jim přišel roční účet
za elektřinu již v květnu, a tedy
nepříjemné překvapení již přebolelo, zase šperkují rodinné
nemovitosti světelnými efekty.
Je až komické všechno to předvánoční hemžení a přitom
všichni víme, že právě adventní
čas má být tím poklidným obdobím, kdy má každý spočinout, zastavit se, bilancovat a
těšit se ze společných chvil.
Doba je také dosti přetechnizovaná. Když si najdeme
chvilku a sejdeme se třeba
v naší kuřácké hospodě umístěné v prostorách, kde je kouření zapovězeno (to je mimochodem vedle originálního
vánočního stromu jedna
z dalších zdejších rarit a netýká
se to jen tabáku), tak místo,
abychom si pokecali, hněteme
v rukou zařízení, kterému se
kdysi říkalo telefon, a prstem
šudlajíc po displeji doslova
předhazujeme svým kamarádům různé fotografické momentky aktuálního dne, či pročítáme internet. „Hele, a když
si to tady nastavím, tak můžu
fotit i potmě!“ slyšíme jásavé
povyky od vedlejšího stolu.
Ponechám stranou, že dost
dobře nechápu, proč se tomu
malému placatému krámu
ještě stále tvrdošíjně říká telefon, ale v hospodě by se to
snad mělo i zakázat. Po mém
soudu už to začíná přerůstat
v něco natolik zhovadilého,
jako je Facebook. Pokud nevíte, co je to Facebook, pak vám

gratuluji, není o co stát a pokud nevíte, o jakém zařízení
jsem to o pár řádků výše psal,
pak vám gratuluji dvojnásob –
jste šťastní lidé. O sobě bohužel z tohoto pohledu stejný
soud vyslovit nemohu jsa člověkem, kterému klávesnice
počítače občas přirůstá
k prstům.
Prostřednictvím těchto
stránek, na které jste si právě
našli chvilku času, si však naštěstí mohu dovolit za celou
redakci a všechny přispěvatele
popřát všem občanům Rebešovic a věrným čtenářům našeho
Zpravodaje co nejvíce klidu,
pohody, a krásných rodinných
vánočních chvil.
Celé redakci bych si pak
zcela neskromně dovolil popřát, aby těch připomínek,
podnětů a reakcí na články
v Rebešovickém zpravodaji,
bylo v příštím roce více než
doposud a abychom se naučili
o problémech, které musíme
v obci řešit, více hovořit.
Rosťa Novotný
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 8. letošním zasedání, konaném
19.10.2011 zastupitelstvo obce mimo
jiné:

 schválilo

vypracování geodetického
zaměření na oddělení pozemku u zastávky IDS a na oddělení pozemku
p.Hajtra firmou GK Geo 2007 s.r.o.
v celkové ceně 7.000,- Kč

 schválilo vypracování geodetického
zaměření na pozemku p.č. 428/77
vedle pozemku p. T. Mátla. p.č.
428/153 pro umístění kontejnerů
v ceně 3.500,- Kč

 schválilo podání žádosti o vypracování
zadání pro územní studii lokality Malé
Díly v Rebešovicích.

 vzalo na vědomí zpracování plánů stávající mateřské školy a vyzvalo občany
k podnětům na využití této budovy

 vzalo na vědomí vyúčtování Babských

 schválilo použití peněz, které zůstanou

hodů, které skončily zikem 4.103,-Kč

po vybudování cyklostezky Brno – Vídeň, úseku Rebešovice II., na další
budování bezpečných úseků
v katastrálním území Rebešovice

 vzalo na vědomí vyúčtování Setkání
důchodců, které činilo 22.236,-Kč

 schválilo návrh výběrové komise a pověřilo starostu podepsáním smlouvy
mezi obcí Rebešovice a KB na Úvěr na
realizaci akce: Kanalizace a ČOV Rebešovice v hodnotě 10.000.000,- Kč.

 schválilo udělení licence na lince Brno
– Měnín dopravci VYDOS BUS a.s.

 odmítlo nabídku zřízení Stavebního
úřadu v Modřicích pro obec Rebešovice

 schválilo hodnotící komisi pro otevírání

 schválilo centralizovaný nákup ener-

obálek a hodnocení nabídek, název
zakázky: Mateřská škola Rebešovice:
Ing. Miloš Jochman, Stanislav Němec,
Ing. Tomáš Chalupský, Ing. Milan Pospíchal, Ing. Jaroslav Halamíček

gie /elektřiny/, kterého se zúčastní 12
obcí

 posunulo účinnost schválené zřizovací
listiny mateřské školky na 1.7.2012

 vzalo na vědomí zprávu p. Jana Němce,

 schválilo zvýšení nájmu v obecních
bytech
9. zasedání, konané 14.12.2011 již se
nevešlo do uzávěrky tohoto čísla a proto
o něm budeme informovat příště
-RN-

že došlo ke kácení dřevin u rybníka.

Blýská se na lepší časy? Aneb roční ohlédnutí novousedlíka.
Když se – dnes již před více než rokem - ujímalo vlády v obci nové zastupitelstvo a nový starosta, v očích většiny
občanů Rebešovic hořel plamínek naděje. Naděje, že dění v obci dostane nový
impuls, přiblíží se více lidem a probudí
v Rebešácích snahu být spolutvůrcem
dnů příštích. Necítím se být oprávněn
celkově hodnotit probíhající změny
v obci v uplynulém roce, to jistě provede
starosta či někdo ze zastupitelů, dovolte
mi však několik postřehů člověka, kterému není jedno, jak se občané v obci cítí
a co se pro spokojenost občanů v obci
dělá.
První pozitivní změnou, kterou snad
zaznamenal každý, kdo se o dění v obci
zajímá, je výrazná změna
v informovanosti občanů bez rozdílu
věku, lokality bydliště, politické příslušnosti a náboženského vyznání – nové
webové stránky obce, které se staly informačním centrem života občanů. A ve
spojitosti se zasílám mailů a smsek jsme
se rychle začlenili mezi civilizované obce.
Nikoliv nepodstatnou změnou
v kanceláři obecního úřadu je skutečnost, že stolní počítač již neslouží jen

jako podstavec pod květináč, ale jako
funkční zařízení ke komunikaci
a usměvavé tváře v obou místnostech
úřadu vítají občany s otevřenou náručí
v srdci obce. Ne každý ovšem má přístup
k internetu či dost času vysedávat u PC,
a tak Rebešovický zpravodaj, který začal
pravidelně vycházet, přináší informovanost do všech domácností, a kdo chce
být informován, rád si jej přečte. Je dobře, že každý z občanů má možnost sem
přispět svou troškou do mlýna, o což se
snažím pár slovy i já.
Volební programy a jejich postupné
plnění se stávají alfou a omegou konání
nového zastupitelstva. Byla zahájena
tolik diskutovaná a nesmírně potřebná
stavba ČOV. Už s ohledem na smluvní
cenu cca 37 milionů korun, je nejenom
dle mého mínění namístě, ustanovit
z řad místních odborníků člověka, který
bude hlídat objem realizovaných prací a
vykazovaných položek v zájmu možné
úspory a v neposlední řadě předcházet
jistě nežádoucím vícepracím, na které by
se těžko v rozpočtu hledaly peníze. Jedno staré dobré pravidlo říká: uspořit se
dá na finančně velkých akcích, na ma-

lých velmi těžko. ČOV je svým objemem
rozhodně široko daleko největší položkou v rozpočtu obce za posledních 20
let. Nepromarněme obrovské finance,
které dříve než obecní splašky, protečou
zmiňovanou stavbou. Kdybych takovou
investici pořizoval já, jako soukromník,
pořídil bych si „hlídače“ dva, jeden by
hlídal stavbu a druhý toho prvního a
určitě by se mi vyplatili.
Druhou myšlenku, kterou bych rád
zmínil, je společenský život obyvatel
Rebešovic. Ne každý chodí rád do zakouřené hospody, ne každý je myslivcem či
rybářem. Můj poznatek, co spojuje velkou skupinu lidí, je sport, sportovní a
společenské akce – ať už hody tradiční
nebo babské. Musím zmínit Sokolskou
organizaci, která na řadu nově přistěhovalých obyvatel Rebešovic udělala velmi
dobrý dojem a každý, kdo si chtěl zasportovat, byl vítán, bez rozdílu zda tenis, stolní tenis či volejbal hrát umí. Sokol je platforma, kde soužití stávajících i
nových obyvatel obce funguje bez sebemenších problémů. A není náhodou, že
na této platformě, kde se všichni cítí
sobě rovni, se nejdříve projevil přínos
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„novousedlíků“. Vzpomeňme dotaci na
dostavbu Sokolovny za více jak 1,7
mil.Kč, počínaje projektem přístavby a
konče tvrdým tlakem na dodavatele stavebních prací, aby zatékající novou přístavbu přeměnil na funkční sportovní
stánek. Pokračujme sponzoringem malé
kopané a života Sokola či pracemi na
dostavbě sportovního areálu nebo novou
udírnou, kde mlsné jazýčky ochutnávají
kalorické dobrůtky.
Třetí bod mé nesouvislé řeči bych rád
nazval – „kéž bychom si někdy byli rovni“.
„Co má ten holobrádek na mysli?“, řekne
si leckterý čitatel. Je to docela jednoduché. Podívejme se, co všechno se za poslední roky v obci tvoří a buduje a snad
budovat bude. Ještě za minulého zastupitelstva se vybudovala nová komunikace
v ulici Zahrady, za více jak 3,5 mil.korun.
Jistě chvályhodná investice. Minimálně
20 stálých obyvatel této ulice pocítilo, jak
se o ně obec stará. Náklady na jeden
metr čtvereční komunikace byly okolo
2.500,- korun českých (bohatá to obec!),
tedy každému trvalému obyvateli ulice
obec přispěla částkou cca 175.000,- Kč.
Nová ČOV přinese radost, nebo alespoň
uspokojení ekologického srdíčka, pro
mnohé obyvatele obce, nebo minimálně
pro ty, kteří mají u svých obydlí vybudovánu kanalizaci, která nakrmí budovanou

ČOV očekávanou „potravou“ v zájmu
ochrany vodních zdrojů a přírody.
V současné době probíhá výběrové
řízení na výstavbu nové mateřské školky,
která bude stát cca 5 mil. Kč, následně si
její provoz ročně vyžádá částku v řádech
šesti míst vlevo od desetinné čárky. Vezmeme-li v úvahu, že děti jsou naše budoucnost a jednou na nás budou dělat,
zatímco si budeme užívat důchodu, tak
se moc nebudu mýlit, když laicky řeknu,
že je to investice, která přinese prospěch
určitě 25-ti dětem z Rebešovic a stejnému počtu spokojených maminek.
Vybudování důstojného obecního
úřadu, odpovídajícího 21.století přinese
prospěch všem občanům Rebešovic, byť
zlí jazykové budou říkat, že to ještě chvíli
mohlo počkat. Nemohlo, neboť na jaké
úrovni bude Úřad, na takové úrovni bude
obec (nebo by mohla být).
A nyní se dostávám ke čtvrtému lístečku onoho pomyslného ročního čtyřlístku. Nedávno se mne jeden známý
v restauraci U Honzáků (tam se m.j. dá
dobře najíst, aniž by přišel domů člověk
nasmraděný „vůní“ cigaret) zeptal: „Ty
bydlíš v Rebešovicích nebo v tom Bubákově?“ Popravdě řečeno, nevěděl jsem, co
mu mám odpovědět… Vysvětlení na sebe
nedalo dlouho čekat, když známý z Chrlic
pravil: „Víš, my tu obec rozdělujeme na

civilizovanou část, rozuměj část, kde se
v noci svítí, v zimě uklízí sníh atd. a část,
kde pouze brzdová světla aut zajíždějících
do garáží nebo pohybem pejskařů rozsvícené lampičky u domovních dveří na
několik sekund ozáří ulice mezi domy
novousedlíků.“ Podle mého známého
tedy obydlí „bubáků“. Zajímavý pohled
člověka zvenčí, musím říci, že povětšinou
pravdivý. A tak si myslím, že je namístě,
aby obec začala vnímat dnes již třetí stovku obyvatel bydlících v nové zástavbě.
Myslím, že jen dobrá vůle dnes brání tomu, aby se i v těchto ulicích brzy svítilo, a
v zimě byl umožněn bezproblémový příjezd vozidlům vyvážejícím odpad, sanitkám i návštěvníkům. Náklady na uspokojení těchto potřeb by nedosáhly ani desetiny (myšleno na jednoho občana) částek
uvedených v předcházejících odstavcích.
A to nemluvím o tom co se dá udělat i bez
peněz. Že by vyřešení tohoto letitého
problému bylo počinem pro skutečné
sjednocení obyvatel obce, netřeba pochybovat. A dost možná, že jako vyjádřením
díku, že i ti „noví“ jsou rovnocennými
obyvateli, by bylo mnohem větší zapojení
„novousedlíků“ rozuměj též „náplav“ do
života obce, stejně jako se tomu již před
lety stalo v Sokole.
Přeji všem Rebešákům spokojené,
klidné a rovné Vánoce.
Josef Suchomela

Rebešovická pecka
Výbor TJ se rozhodl uspořádat novou
akci – 1. košt o „Rebešovickou pecku“.
V pátek 10. 11. se přijímaly vzorky jakékoliv pálenky o obsahu 0,7l. Ti, kteří
donesli vzorek, mohli v sobotu usednout
jako porotci.
11. listopadu začal košt v 16:00
hodin, porotu tvořilo 15 mužů a jedna
žena. Vzorky byly řádně očíslovány. Sešlo
se 27 pálenek různého typu (převážně
slivovice a meruňkovice, ale i třešňovice
a hruškovice). Porota byla rozdělena do
tří skupin, každá měla za úkol ochutnat
devět vzorků. Porotci vybrali nejlepší tři
z každé skupiny a ti postupovali do užšího kola, následně byly ochutnávány každým hodnotícím porotcem. Nakonec se
povedlo dle bodování určit první tři místa:

1. Josef Matějka
2. Miloš Bednář
3. Milan Nechvátal
4. – 9. místo bez určení pořadí
Ludvík Kubiš, Stanislav Minařík, Miroslav
Nezval, Ivo Pavelec, Josef Sedláček st.,
Josef Suchomela .
Od 18:00 hodin byla pozvána harmonikářka. Vzorky bylo možné k večeru
zakoupit. V nabídce občerstvení byly
takové chuťovky jako tlačenka s cibulí,
chleba se sádlem, slanina nebo klobáska.
Premiéra akce se podařila na výbornou, do pozdních večerních hodin se
slavilo, jedlo a především pila pálenka.
Romana Němcová

Vítěz koštu pan Josef Matějka
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Řekni mi co čteš ...
... a já ti řeknu, jaký jsi.
Vážení a milí čtenáři, toto oslovení se
mi dnes obzvláště hodí, neboť řeč bude o
čtení. Odpovědi nejen na otázku z názvu
tohoto článku jsem nedávno hledala u
osoby nad jiné povolané – p. Jiřiny Šťastné, která v rámci svého pracovního úvazku pro obec Rebešovice vykonává činnost
knihovnice v místní knihovně již přes 30
let. Tato dobrá duše naší knihovny si na
mě udělala předvánoční čas a ochotně mi
povyprávěla, jak to vlastně se čtením
v naší obci je.
Statistiky nelžou, vydávají také občas
docela zajímavá čísla, stačí se jen správně zeptat a vidět věci v souvislostech. Tak
například do naší knihovny, jejímž zřizovatelem je obec Rebešovice, se v letošním
roce zaregistrovalo celkem 38 stálých
čtenářů. S ohledem na fakt, že v naší obci
žije něco přes 800 obyvatel, se tento
počet oprávněně jeví jako nízký. Pátrala
jsem po tom, proč tomu tak je. Nemyslím
si totiž, že by obyvatelé naší obce měli tak
malý zájem o knihy. Nezdá se mi to pravděpodobné, i když vzhledem k současné
situaci na trhu s knihami, jejichž cena jde
neustále nahoru, se z knih pomalu stává
luxusní zboží. Nemyslím si ani, že by klasickou knihu v blízké budoucnosti masově vystřídaly elektronické „zázraky“, jimiž
mám na mysli e-knihy. Ani tyto elektronické vymoženosti zatím příliš nekonkurují
papírové verzi knih. Důvodem může být
jak nutnost nejprve koupit čtečku, jejíž
pořizovací cena šplhá někam okolo pěti
tisíc Kč, tak potenciální nedostatek nabídky, která nutí zájemce čekat, až bude
k dispozici elektronická verze vyhlédnuté
publikace. A do ní pak ještě musíte inves-

tovat další peníze. Ceny e-knih se dnes
pohybují v závislosti na titulu okolo 50,až 150,- Kč. Pokud vás teď napadla stejná otázka, jako mě – tedy zda by se
v knihovnách daly půjčovat i e-knihy, tak
určitě by tu zájem byl, ale na takovou
půjčovnu si zřejmě ještě budeme muset
nějaký čas počkat. Míchá se do toho
spousta nejrůznějších zájmů a jako vždy
– o peníze jde v první řadě.
Vraťme se však do naší obecní knihovny a zamysleme se společně nad fakty, které dle mého ovlivňují relativně nepočetnou čtenářskou obec v Rebešovicích. Je až s podivem, jak téměř macešsky se k této své instituci, kterou kdysi
dávno sama zřídila, staví obec Rebešovice (tedy nikoliv ta čtenářská). O historii
vzniku knihovny si můžeme popovídat víc
třeba někdy příště. Dnes se omezím pouze na stručnou informaci, že paní Šťastná
se o ni stará již několik desítek let, přesněji zhruba od 80. let minulého století.
Přesto se o místní knihovně případný
návštěvník či nově přistěhovalý obyvatel
prakticky nemá šanci dozvědět. Žádná
běžně viditelná cedule označující knihovnu na budově umístěna není. Že se jedná
o budovu zámečku také nikdo nehlásá.
Na webových stránkách obce prakticky
nezjistíte ani její existenci, ani provozní
dobu. Zkusíte-li tam hledat jakýkoliv odkaz na knihovnu, nenajdete nic. Pouze
když si pozorně přečtete sekci „Naše
obec“ na oficiálních webových stránkách
Rebešovic, objevíte v poslední větě nesmělou zmínku o tom, že dnes v zámečku
sídlí restaurace a knihovna. Ani samotná
knihovna však nemá své webové stránky,
jako je to běžné u většiny jiných knihoven. Jediný zdroj informací jsem tak našla
úplně jinde – na stránkách Městské knihovny v Kuřimi, pověřené výkonem regionálních funkcí pro knihovny bývalého
okresu Brno-venkov.
Dala jsem si tu práci a vyhledala seznam knihoven v našem kraji. Kromě té
rebešovické jsem objevila už jen asi další
dvě, které jsou na tom stejně (nemají ani

vlastní web, ani vlastní e-mailovou adresu). Hledat a rozebírat důvody proč tomu
tak je, v tom nevidím smysl a ani to není
cílem tohoto článku. Ráda bych namísto
toho chtěla inspirovat a povzbudit kompetentní orgány ke změně.

Zdejší knihovnice paní Jiřina Šťastná
Vás v naší knihovně uvítá každou
středu od 15:30 do 19:00.
Telefon do knihovny je
547 229 778.
Jak všichni víme, po posledních komunálních volbách toho bylo v Rebešovicích hodně, co si žádalo změnu. Spousta
věcí má prioritu, spousta záležitostí musí
počkat. Některé šance už jsme dokonce
propásli. Mám tím na mysli např. dotační
programy Ministerstva kultury na rok
2011 či roky příští (s uzávěrkou příjmu
žádostí v letošním roce), které mohly
přispět k mnohému za výrazných úspor
obecních prostředků. Např. ke zlepšení
technického vybavení stávajících prostor,
ve kterých knihovna sídlí, k rozšíření služeb (včetně využití internetu), pořízení
výkonnějšího HW a SW zařízení nejen pro
účely evidence knih, ale také k popularizaci knihovny, zlepšení informovanosti
zájemců a zpřístupnění žádaných údajů
čtenářům pomocí webových stránek.
Když si uvědomíte, že dnes pořídíte knihu
v průměru za několik stovek, a zjistíte, že
rebešovická knihovna má z rozpočtu obce
na nákup nových knih pro rok 2011 vyčleněno celých 5000,- Kč, lehce si spočítáte,
že za tuto sumu lze pořídit něco okolo 25
nových knih. Současný inventář knihovny
čítá (jak víme díky evidenci p. Šťastné) na
3000 svazků. To ale není konečné číslo,
ze kterého byste mohli vybírat. Stejně
jako já možná ani netušíte, že v rámci
knihoven funguje něco jako „přátelská
výpomoc“. Říká se tomu „výměnný fond“,
v jehož rámci se v naší knihovně ročně
objeví další soubor cca 450 knih
z Městské knihovny v Kuřimi, které tak
rozšiřují stálou nabídku. Ta dnes poskytu-
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je zájemcům možnost vybírat z mnoha
populárních žánrů, jako je beletrie (která
v sortimentu naší knihovny převažuje),
detektivky, dobrodružná literatura (včetně
oblíbených Mayovek), knihy pro mládež
(od 12 let) i pohádky, říkadla a jiné publikace pro naše nejmenší. Jsou tu ale
k mání i hotové „poklady“. Jeden takový
souvisí s nedávnou znovuzrozenou popularitou čtyřlístkových postav Fifinky, Myšpulína, Pindi a Bobíka. Znáte je přinejmenším z poštovních známek. Určitě jste
ale netušili, že v naší knihovně můžete
najít rozsáhlý soubor časopisů Čtyřlístek,
které vyšly za posledních 20 let! Najdete
tu ovšem i zajímavé tituly pro pamětníky
– knihy, které popisují či dokládají dnes
již zaniklá místa, a samozřejmě nechybí

naučná literatura – pocházející převážně
z výměnného fondu a proto neustále obměňovaná. Pokud tedy hledáte něco zajímavého na čtení za dlouhých zimních
večerů, měli byste vyzkoušet i místní
zdroje. Určitě si vyberete. Něco dle svého
gusta si tu najdou čtenáři všech věkových
kategorií. V registru knihovny najdete
čtenáře, kterým je od 7 do 81 let, a rodiče si tu mohou půjčit knížky i pro děti,
které ještě číst neumějí. A ještě jednu
zajímavost jsem pro vás zjistila: máme
v obci čtenářku rekordmanku, která si za
jeden měsíc vypůjčila 68 knih! A evidentně je zvládla i přečíst, neboť desítky výpůjček měsíčně u ní nejsou výjimkou.

nou Šťastnou připojuji pozvánku do knihovny, kterou najdete minimálně ještě
začátkem roku 2012 v pravém křídle
rebešovického zámečku vedle restaurace. Protože se však blíží vánoční svátky,
doporučuji odložit návštěvu i případnou
registraci až na příští rok. Možná nás i
knihovnu čekají ještě větší změny, neboť
podle informací ze zastupitelstva se v
příštím roce zřejmě chystá velké stěhování obecního úřadu a s tím spojené přemístění celé knihovny. Nechme se překvapit. Každopádně budeme rádi, když se
sami přesvědčíte, že v rebešovické knihovně je co číst. A já pevně věřím, že o ní
v našem Zpravodaji nepíšeme naposledy.

Na závěr tak dnes i já spolu s p. Jiři-

Olga Přikrylová

Mikulášská besídka
V sobotu dne 3.12.2011 od 15.30 hod.
se na Zámečku konala Mikulášská besídka.
Tato akce se za poslední roky stala již naprostou tradicí a i letos byla více než úspěšná. Je
třeba dodat, že lví podíl má na tom zejména
hlavní organizátorka a dobrá duše dětských
akcí Petra Nechvátalová.
Té se povedlo docílit i toho, že po krátkém
pohybově zaměřeném programu se dostavil
skutečný Mikuláš s andělem a s sebou měli
tentokráte čertice s velikým pytlem. Ten však
zůstal prázdný, protože naše malé děti zase
tolik nezlobily.
Doufejme, že jim to vydrží co nejdéle.
Rosťa Novotný

Vítání občánků
V sobotu dne 12.11.2011 v 10.30 hod.
se konalo na Zámečku každoroční vítání
nových občánků Rebešovic. Vzhledem k
vysokému počtu narozených malých
"Rebešáků" (3 děvčata a 10 chlapců) akce
tentokrát proběhla v sále Zámečku. Slavnostní řeč pronesl starosta obce Stanislav
Němec a průvodní slovo měla Petra Nechvátalová. O hudební a pěveckou část se
postarala místní děvčata. Malí spoluobčánci
a rodiče byli obdarováni drobnými věcnými
dary. Přejeme drobotině pevné zdraví, štěstí
a ať nám roste do krásy!
Robert Havlíček

Rebešovický zpravodaj
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Z digitálního archivu
Nemějte obavy, k rebešovické kronice
se v dalších číslech Zpravodaje určitě
ještě mnohokrát vrátím, zdaleka jsem
totiž nevyčerpala všechny informace,
které tento zdroj poskytuje. Nicméně
dnešní okénko do historie jsem si dovolila
pojmout v poněkud odlišném duchu, inspirována některými zajímavostmi, které
jsem při svém občasném „pátrání“ po
historických zajímavostech objevila na
internetu.
I nejzapřísáhlejší odpůrce internetu fenoménu dnešní doby - přesvědčí snad
tento článek o jeho přínosu. Když pro nic
jiného, tak třeba alespoň pro tu úžasnou
možnost vidět, seznámit se a studovat
materiály, o kterých byste jinak neměli
ani ponětí. Internet naštěstí neznamená
jen „facebook“ a bulvární články, ale i

obrovskou příležitost rozšířit si obzory a
za pomoci „nových technologií objevovat
staré dokumenty“. Existují totiž webové
stránky, na kterých můžete naprosto bez
omezení zabloudit až o tisíc let zpátky do
minulosti a „přečíst“ si listiny z té doby i
s přepychem českého překladu (pokud
nejsou originály právě v češtině). Jedním
z takových bezesporu hodnotných portálů
je Monasterium.net. Tento virtuální
„archiv bez hranic“ zpřístupňuje veřejnosti všechny druhy středověkých a raně
novověkých listin.
Monasterium znamená v překladu
z latiny „klášter“. Je známo, že v časech
své největší slávy plnily kláštery mimo
jiné i roli ochránců vědění a uschovávaly
ve svých archivech a knihovnách množ-

ství velmi cenných listinných dokumentů,
ze kterých dodnes čerpáme naše znalosti
o dobách dávno minulých. Díky digitalizaci – tj. převedení listin do digitálního formátu, ve kterém mohou být publikovány i
na internetu – je tak možné zpřístupnit i
velmi cenné historické dokumenty, dosud
ukryté v přísných podmínkách a přístupné
pouze výjimečně velmi omezenému okruhu odborníků. A protože nás obvykle zajímá především naše vlastní historie, mělo
i moje hledání jasný cíl. Najít nějakou
zmínku o Rebešovicích. A jak správně
tušíte, našla jsem. Přinejmenším důkaz
toho, že když se píše o historických zmínkách týkajících se Rebešovic, není to jen
„domněnka“, ale fakt. Můžete si to ověřit
sami, pokud rozluštíte originál (viz obrázky), nebo budete věřit čitelnému přepisu,
který cituji doslovně v následujících ukázkách.

Ukázka první:
„Jan, řeč. Opole ze Zakřan stvrzuje, že přijal od Soběslava,
probošta v Rajhradě, 5 hřiven gr. praž. za dvůr v Rebešovicích.“
Tento dokument je datován ke dni 13. červen 1417, originál na pergamenu o rozměrech 23,5 x 10 – 2 psaný latinsky a „Na pergamenových proužcích jsou přivěšeny v brokátových (resp. plátěných) pytlíčcích pečetě: 1) vydavatel;
připrošení: 2) Jošt Hecht z Rosic, 3) Roderich z Říčan.“
Ukázka druhá:
„Pavel, opat z Břevnova a z Rajhradu, dědičný pán v Rebešovicích, Valentin, probošt broumovský, Vavřinec, probošt rajhradský, dávají podle svědectví starousedlých lidé z Rebešovic a z okolních vesnic po ztrátě příslušné listiny v nepokojných časech Václavovi, řečenému Mejtní, svobodné čtyři lány za plat 24 grošů z lánu na sv. Jiří a tolikéž na sv. Václava.“
Tento dokument je označen datem 20. únor 1488, Broumov.
Z popisných údajů se dále dozvíte i to, že na originálním pergamenu o
rozměrech 25 x 20 – 2,5 jsou „Přivěšeny na pergamenových proužcích
pečetě: 1) opat, 2) konvent.“ a že tento dokument je psán česky.
Zajímá-li vás tohle téma více, pak si o tomto portálu můžete přečíst
na stránkách www.monasterium.net, ze kterých jsem čerpala nejvíce.
Tak co, byli jste v luštění úspěšní? Pokud ne a dáte přednost klasice,
tak na závěr jako obvykle přijde i jedna malá hádanka, k jejímuž rozluštění budete potřebovat tajenku z dnešní křížovky. Budete-li úspěšní alespoň
v křížovce, zjistíte, jak se jmenoval zakladatel prvního kláštera na Moravě
a kde byl tento klášter založen. Napovím vám, že jména rodičů tohoto zakladatele a panovníka jsou obsažena v názvu divadelní hry,
kterou má právě v repertoáru Mahenovo divadlo v Brně.
Olga Přikrylová
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Křížovka

Zprávy ze sportu
Poslední sobotu v září 24. 9. 2011
proběhl turnaj v tenisu – dvouhry. Zúčastnilo se 10 hráčů, byli rozděleni do 2 skupin po 5 a dále se hrálo známým systémem – první tři postupovali do horního
pavouka, zbytek bojoval o 5. -8. místo. Po
konečném boji dopadlo pořadí následovně:
1. místo: Radek MRÁČEK
2. místo: Radek ČERNÝ
3. místo: Mirek HAMŘÍK
V sobotu 22. října se uskutečnila
brigáda. Prováděli jsme úpravu celého
areálu, který jsme kompletně posekali.
Natřeli jsme trámy pod přístřeškem, uklidili jsme uvnitř celé budovy, za tenisovými
kurty jsme rovněž udělali pořádek, opravili jsme topení v budově a také strop

v herně stolního tenisu. Jsme rádi za každou pomocnou ruku, která naší TJ pomůže.
První sobota v prosinci patřila jako
vždy čertovi, andělovi a Mikulášovi. TJ
Sokol Rebešovice ve spolupráci s OÚ
Rebešovice uspořádali 3. 12. Mikulášskou besídku. Sešel se nespočet dětí
v maskách, všem byl za odměnu předán
balíček. Děti si zatancovaly, pobavily se i
s rodiči. Děkujeme za organizaci Petře
Nechvátalové, která se postarala o zábavu.
Zimní období bude patřit převážně
jednomu sportu – a to STOLNÍMU TENISU, který je u nás velmi oblíbený a populární (naše čtyři družstva hrají okresní
přebory a máme zastoupení v každém
z nich). Výsledky můžete sledovat na

stránkách tjsokolrebesovice.webnode.cz
nebo na pinec.rebesovice.webnode.cz
34. ročník Vánočního turnaje
v Rebešovicích proběhne již tuto sobotu
17. 12. 2011. Následovat bude turnaj ve
stolním tenisu – neregistrovaní, termín 7.
ledna 2012. Tento turnaj je velmi oblíbený, doufám, že i letos se zúčastní co nejvíce hráčů. Další novinkou bude akce
„škvaření sádla“ – 7. ledna 2012. Důležitou a nepřehlédnutelnou akcí je PLES
SPORTOVCŮ. Hrát bude tentokrát jiná
skupina než v předchozích ročnících.
Koná se 20. ledna 2012.
TJ Sokol Rebešovice přeje všem svým
členům a občanům obce klidné prožití
svátků vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Romana Němcová

Pozvánka na chystané kulturní akce
PÁTEK 23.12.2011 od 17 hodin před Zámečkem
"ZPÍVÁNÍ POD ROZSVÍCENÝM STROMEM"
Přijďte si užít pěkný podvečer a zazpívat si koledy na akci, která se už
stala v naší obci tradicí. Na zahřátí se bude podávat mimo jiné také
svařené víno.

PÁTEK 20.1.2012 od 20 hodin sál Zámečku
"PLES SPORTOVCŮ"
Budeme rádi, když se přijdete pobavit na ples pořádaný místními
Sokoly. K tanci a poslechu bude tentokrát hrát skupina Kaktusis.

VE DNECH 4. - 5.2.2012
"REBEŠOVICKÉ HODY"
Rebešovické hody jsou již tradicí se vším, co k nim patří. Podrobný
program najdete včas na webových stránkách obce.

SOBOTA 3.3.2012 od 15:30 hodin sál Zámečku
“DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES“
V maskách mohou přijít nejenom děti .

Uvítáme vaše připomínky,
podněty či články na mailové adrese
rzpravodaj@gmail.com
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