OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU REBEŠOVICE
5. 10. 2012
ročník 2.
číslo 3/2012

Rebešovický zpravodaj
Uvnitř tohoto vydání:
Ze zápisu jednání zastupitelstva (str. 2)
Informace k rekonstrukci
ČOV (str. 2)
Mateřská škola informuje
(str. 3)
Názor občana
(str. 3)
Zajímavosti z archiválií Rebešovic (str. 4)
Křížovka
(str. 5)
Tajemství Rebešovického
rybníka (str. 5)
50 let založení Sokola
(str. 6)
Krádeže včelstev
(str. 7)
Ze sportu
(str. 7)
Inzerce
(str. 8)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané
věřím, že o prázdninách
jste si našli alespoň pár dnů
na to, abyste si odpočinuli od
celoročního shonu. Jistě to
byl odpočinek zasloužený,
který vám přinesl i spoustu
nových zážitků. Řada z nás
využila teplé letní počasí i
k odpočinku aktivnímu, protože když už má někdo nějaký ten domeček, chatku, či
zahrádku, stále je co na práci, a když se něco povede,
máme z toho radost dvojnásob.
I na naši vesničku se dá
nahlížet jako na takové
„hospodářství“ a tak můžeme mít všichni radost z toho,
že se na konci léta
po dlouhých 27 letech
v Rebešovicích zase otevřely
dveře mateřské školy. Všichni víme, že s dopravní obslužností naší obce to zejména
v pozdních večerních či nočních hodinách není vůbec
slavné a tak nás alespoň
může těšit, že máme novou
autobusovou zastávku a že
se k ní dá i za špatného po-

Rebešáci na Kometu !!!
Rebešovice nabízí svým
občanům, v rámci spolupráce s HC Kometa Brno, možnost bezplatného zapůjčení
dvou permanentních vstupenek na hokej. Díky této spolupráci se tak nabízí možnost
účasti na těchto zápasech
Rebešovickým občanům.

Zápůjčka bude možná
vždy jen na jedno utkání, aby
se mohlo prostřídat co nejvíce zájemců.
Informace o možném volném termínu zápůjčky získáte na těchto kontaktech:

 tel. číslo: 724 186 547
 obec@obecrebesovice.cz

časí dojít po novém chodníku. Když už se máme těšit
z toho, co se podařilo, nelze
nevzpomenout informaci, že
odpadní voda z našich domácností je již zpracovávána
novou čistírnou odpadních
vod. Ta je jako stavba již
převzata a zbývají jen drobné
dílčí dokončovací práce,
které nebrání jejímu plnému
provozu.
Nyní již vstupujeme podzimní cestou babího léta do
poslední čtvrtiny roku 2012.
To první co nás v nejbližších
dnech čeká, budou volby do
Krajského zastupitelstva.
Své občanské volební právo
budete moci v prostorách
zámečku uplatnit již 12. a
13. října. Jistě si při té příležitosti všimnete, že nové prostory Obecního úřadu jsou
takřka dokončeny a že nás
bude čekat stěhování úřadu
a také stěhování knihovny
zpět na zámeček – ta bude
jak známo sídlit v místě stávajících kanceláří, kam chodíte řešit svoje záležitosti či
problémy. Jsem opravdu rád,
že se rebešovický Obecní
úřad stal místem, do kterého
– soudě z reakcí většiny
z vás - nevstupujete se sevřeným žaludkem a nepříjemným pocitem, a protože
je vás stále víc, i proto se jeví
přesun úřadu do nových
reprezentativnějších prostor,
jako nevyhnutný.

Než se plnou čtenářskou
vervou pustíte do dalších
stránek Zpravodaje, rád bych
vás upozornil na některé
společenské akce, které nás
v brzké době čekají. Tou
první, na kterou se budeme
těšit, bude setkání s dříve
narozenými občany, známé
jako setkání důchodců. To se
uskuteční v pátek 26. října.
S těmi nejmladšími rebešáčky se setkáme na slavnostním vítání občánků Rebešovic, které se uskuteční ve
sváteční sobotu 17. listopadu.
Ačkoliv to tak při pohledu
z okna nemusí vypadat, Vánoce jsou již za dveřmi a tak
bych jen velmi nerad zapomněl pozvat vás všechny na
předvánoční setkání u rozsvíceného stromu 23. prosince
v 17:00 hodin, vychutnat
tento čas, zazpívat koledy
s místními muzikanty u dobrého svařeného vínka a naladit se do správné vánoční
pohody.
Stanislav Němec
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 6. letošním zasedání konaném
3.9. 2012 rezignoval z důvodů změny
trvalého bydliště člen zastupitelstva a
předseda finančního výboru Ing. Josef
Suchomela, který kandidoval za sdružení
Živá obec. Jeho místo zaujal v zastupitelstvu první náhradník Mgr. Rostislav
Novotný, který v úvodu jednání složil slib
zastupitele a byl rovněž zvolen novým
předsedou finančního výboru.
Zastupitelstvo pak v novém složení projednalo mimo jiné následující body:

 Projednalo a schválilo zprávu katastrálního úřadu týkající se nesrovnalostí výměry jednoho z obecních pozemků.

 Schválilo dodatek zřizovací listiny
Mateřské školy—MŠ byla předána
budova včetně dalších nemovitostí k
hospodaření.

 Schválilo vnitřní směrnici MŠ Rebešovice o příspěvku rodičů na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů vzdělávání.

jimku z počtu dětí v oddělení MŠ Rebešovice z 24 na 25 žáků.

 Schválilo MŠ Rebešovice přijetí finančního sponzorského daru od firmy VHS
Brno ve výši 50 000Kč.

 Schválilo novou pojistnou smlouvu pro
obec včetně nové ČOV ve výši
25134Kč/rok. Pojištění zajišťuje Kooperativa—Vienna Isurance Group.

 Schválilo finanční

šovice pro kalendářní rok 2012 ve výši
100 000 Kč.

Mysliveckému
sdružení Svratka ve výši 5 000 Kč za
účelem pořádání závodů v brokové
střelbě.

 Přijalo rezignaci pana Josefa Sedláčka

 Schválilo dodávku a montáž značek

na funkci technického dozoru investora při přestavbě knihovny na obecní
úřad a do této zvolila Ing. Tomáše
Chalupského.

A12 (pozor děti) v blízkosti nové Mateřské školy.

 Schválilo dotaci na provoz MŠ Rebe-

 Na základě zprávy Ing. Tomáše Chalupského schválilo navýšení objemů
prací na přestavbě knihovny na obecní
úřad v celkové částce 154 540 Kč.

 Schválilo

převzetí stavby
„Rekonstrukce ČOV a kanalizace Rebešovice“.

 Schválilo smlouvu o nájmu nebytových
prostor za účelem cvičení rodičů s
dětmi.

 Schválilo vypracování energetického
auditu v souvislosti se záměrem podat
žádost na připravovanou výzvu Operačního programu životní prostředí,
prioritní osy 3 — udržitelné využívání
zdrojů energie, zaměřené na veřejné
osvětlení.
Pan starosta vyhlásil další veřejné zasedání zastupitelstva na středu
10.10.2012 v 19.00 v sále zámečku.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná,
všichni občané, kteří se zajímají o dění v
obci, jsou vítáni.

 Pro školní rok 2012/13 schválilo vý-

-RN-

Souhrnné informace k nově vybudované ČOV
Předmětem akce ,,ČOV a kanalizace

příjezdové komunikace k čistírně odpad-

vaná s dlouhou dobou zdržení a aerobní

Rebešovice" byla intenzifikace stávající
čistírny odpadních vod a dostavba kanali-

ních vod.
Popis intenzifikované čistírny odpadních

stabilizací kalu. Kalové hospodářství je
provozováno v oxickém prostředí s finál-

vod:
Výstavba nové ČOV byla realizována v

ním zpracováním na jiné, větší ČOV. Nová
ČOV je vybavena automatickým ovládacím

zace pro obec Rebešovice.
Popis vybudované kanalizace:
Předmětem akce bylo vybudování gravi-

místě staré, již dosluhující ČOV. Veškerá

systémem s přenosem dat, s možností

tační stoky A - DN 250 v délce cca 337 m
ze západní části obce na nově realizova-

výstavba byla provedena při zachování
provozu starých čistírenských jednotek.

napojení na dispečink provozovatele, s
možností monitorování cyklů a elektronic-

nou ČOV a vytvoření vhodné regulace
odtoku naředěných splaškových vod ze

Byl zvolen vhodný postup výstavby po
etapách, kdy docházelo k postupným

kou archivací veškerých dat.
Shrnutí:

stávající odlehčovací komory.

přepojováním na nově vybudované sta-

 Zahájení akce (termín předání stave-

Stará čerpací stanice na stávajícím výtlačném řadu v prostoru u Ivanovického

vební a technologické části. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická se systé-

potoka byla zrušena. Součástí budova-

mem oběhové aktivace s nitrifikací, simul-

né kanalizace byla rovněž výstavba nové

tární denitrifikací. Aktivace je nízkozatěžo-

niště): 12.9.2011

 Ukončení akce (termín předání díla):
12.8.2012

 investor akce: obec Rebešovice
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technický dozor: AP INVESTING, s.r.o
zhotovitel akce: VHS Brno, a.s.
projektant: VEGAspol v.o.s.
provozovatel ČOV: Vodárenská a.s.
celkové náklady: 28,8 mil. Kč bez DPH
(dotace MZE 12,96 + splátky úroků z
úvěru; dotace KrÚ 2,88; vlastní zdroje
12,96).
David Sochor

Konečně máme školku!
Dne 2. září 2012 proběhlo slavnostní
otevření naší nové mateřské školy spojené se dnem otevřených dveří (viz. foto).
Na tento den čekalo mnoho rodičů i dětí.
Pan starosta Stanislav Němec pronesl
uvítací proslov, několik vět přidala i nová
paní ředitelka Mgr. Jana Klouparová. Po
přípitku následovalo slavnostní přestřižení pásky. Velice nás potěšil pan Ján Tereštík, který paní ředitelce předal kroniky
ze staré mateřské školy, které celá léta
uchovával v naději, že se jednou školka
do Rebešovic vrátí.
Každý mohl vstoupit a podívat se, jak je
naše školka krásná. Zájem byl veliký.
Dospělí byli nadšeni prostorem a vybavením školky, děti se samozřejmě vrhly na
hračky a do herních koutků. Vařily, pekly,
stavěly nádraží, skládaly puzzle a při tom
všem nikdo nepohrdl příjemným pohoštěním ve formě koláčků, ovoce a vína.
Součástí mateřské školy je také nově
upravená zahrada, kde nepřehlédnete
velkou loď s prolézačkami a skluzavkou.
Děti si ji ihned oblíbily. Nechybí ani pískoviště a pohmatový chodníček. Den se
vydařil a teď hajdy domů, protože 3. září
to už bude naostro.
Velice bychom si přáli, aby se našim
dětem v mateřské škole líbilo, byly tady
spokojené a rády se k nám vracely. Na
školní rok plný pohody se těší celý kolektiv MŠ, který tvoří Jana Klouparová, ředitelka školy, paní učitelka Silvie Drahošová a školnice, slečna Radka Nováková.
Za kolektiv MŠ Silvie Drahošová

Názor občana

Do této nové rubriky může přispívat každý občan,
stačí jen napsat mail na rzpravodaj@gmail.com !!!

Zajímalo by mě jak může nějaký
"pisálek" psát o Rebešovicích a místních,
které ani nezná. Pohybuje se jen ve své
společnosti lidí a s těmi, které kritizuje
ve vašem plátku ani, nekomunikuje. To
stejné je historie obce. Proč Zpravodaj
nepíše rodák z Rebešovic?!
Myslím - spíše vím, že je to tady postavené tak nějak na hlavu. Kde jsou ty klidné
Rebešovice, které byli dříve kamarádské
a společenské!! Dnes tady funguje jen
nenávist a zloba. Třeba máte pocit, že se
máte s čím chlubit. Já už ani ne, to když
někde vykládám, jak to tady funguje, co
je tady vše zakázané-myslím tím i kouřit
nebo nekouřit v restauraci. Taky by bylo
řešení otevřít nekuřáckou restauraci
nebo cukrárnu, ale to nikdo neudělá,
protože ti co nato mají si spočítají, že je
to prodělečné a nemůžou se spolehnout
ani na ty nekuřáky. Mimo jiné je tady
problém uživit se i s hospodou, která by
byla úplně obyčejnou hospůdkou, kam si
může každý dojít z procházky ze psem, s
rodinou nebo známými. Proč neotevřít
oficiálně restauraci na Sokolovně?!
Všichni víme že se tam dá občerstvit a
pivo je tam dobré - Černá Hora. Zákaz
vodění psů do areálu zámečku?! Proč ne
jen přísný zákaz vstupu bez vodítka?
Do Rebešovic se člověk nedostane dopravou po odpolední a nebo když musí

být dřív v práci než před šestou ráno. Od
22:00 do 4:00 se samozřejmě z Rebešovic ani do Rebešovic nedostanete, proto
se zde bez auta neuživíte. Parkovací
místa neexistují. Samozřejmě, že mluvím
i o školce, kam se děti z Rebešovic
všechny ani nedostanou, takže je maminky musí stejně vozit jinam. Jediné, co
se povedlo, je čistička. A na Obecním
úřadě je paní, která se stará o babské
hody, ale určuje, kdo tam může a kdo
ne.
Stačí se tady projít procházkou a pozdraví jen ten slušně vychovaný - moc jich
není. Já jsem vychovaná, já pozdravím i
ty, co neznám. A co noví občané? Líp se
k nám asi chovají všude jinde než u nás
doma! Kvůli našim-vašim Rebešovicím
se pár lidi odstěhovalo! Uvedli to jako
jeden z důvodů.
Dělám taky práci s lidmi a myslím, že ne
zrovna populární, ale mí podřízení jsou
v pohodě a na všem se dohodneme. Já
si nikdy nehraju na to, že já určím a ty
poslouchej. Bohužel v Rebešovicích je to
jinak. I když vás volil jen někdo, máte
vyhovět všem a nebýt idealisti, že po vás
bude vše růžové a lidi na vás budou
vzpomínat jen v dobrém dalších 100let.
Ne jen materiální věci jsou vždycky důležité.
Inka Vašíčková
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Zajímavosti z archiválií Rebešovic — 6. pokračování
Není to tak dlouho, co jsem v sérii těchto článků zmiňovala horké léto, prázdniny... a teď? Počasí už rozesílá podzimní
náladu a prázdniny jsou pryč. Děti školou
povinné si nejspíš zase pomalu zvykají na
pravidelný režim a tak nějak tématicky se
divnou náhodou i rebešovická kronika
v následujícím období zabývá víceméně
školními příspěvky. Než se do toho pustíme, prozradím ještě luštitelům správný
výsledek tajenky z minulého čísla: socha
ochránce našeho pramene se jmenuje
Poklona svatého Jana Nepomuckého a
gratulace pochopitelně patří všem úspěšným luštitelům.
Začneme tedy dnešní krátké povídání
rokem 1928. A vrátíme se ještě na začátek léta. Tou dobou se v Brně konala
výstava soudobé kultury. Akce to musela
být vskutku velkolepá, když tehdejší žáci
měšťanských a středních škol v Brně měli
letní prázdniny již od 1. června až do 31.
srpna, tedy prodloužené o celý měsíc! A
tak mi odpusťte, že jsem sama byla zvědavá, co tak významného na té výstavě
vlastně bylo. Nebýt naší kroniky, asi bych
se nedozvěděla několik docela zajímavých informací například o místech, kolem kterých denně jezdím do práce, aniž
bych se pozastavila nad tím, kdy vznikla a
proč. Zapátrala jsem proto v dalších histor i ck ých pra m en ech a zv lá š t ě
z Encyklopedie města Brna jsem zjistila
následující:
„Výstava soudobé kultury v Československu“ byla slavnostně zahájena v Brně
dne 26. 5. 1928 a probíhala až do září
téhož roku. Byla uspořádána k teprve 10.
výročí vzniku mladé Československé republiky jako přehlídka a oslava úspěchů
v nejrůznějších sférách duchovní
i hmotné kultury. Hlavní expozice byla
věnována vědě, duchovní a technické
kultuře a vysokému školství. Výstava byla
mimořádně úspěšná nejen v Brně, ale
v celé republice a počtem návštěvníků
překonala i velké pražské výstavy z let
1891 (Jubilejní zemská výstava) a 1895
(Všeslovanská výstava). Touto výstavou
také započala tradice města Brna jako

nejvýznamnějšího výstavního centra.
Patronem výstavy, který jí také věnoval
mimořádnou osobní pozornost, se stal
tehdejší prezident Československa Tomáš Garrique Masaryk. O významu akce
svědčí řada zvučných jmen v čestném
předsednictví jako předseda vlády dr. A.
Švehla, Msgre dr. J. Šrámek, ministr sociální péče, dr. Eduard Beneš, ministr zahraničních věcí, J. Černý, ministr vnitra, F.
Udržal, ministr národní obrany, dr. M.
Hodža, ministr školství a národní osvěty, dr. Karel Engliš, ministr financí a další
členové vlády (viz foto).

Výstava, která Brno tolik proslavila, se
konala na nově vybudovaném brněnském
Výstavišti v Pisárkách, takže přidám ještě
pár poznámek k tomuto fenoménu. První
etapa výstaviště byla budována v letech
1926-1928. Soutěž na využití území tzv.
Bauerovy rampy pro mezinárodní výstaviště byla vypsána již 10. listopadu 1923
a v dubnu následujícího roku byly oznámeny výsledky. Centrálním objektem
výstaviště je Pavilon průmyslu a obchodu
(dnes pavilon A) postavený za úctyhodných 230 dní.
Teď už tedy chápu, co udělalo tolik
radosti nejen školákům a nejen v Brně. I
nedaleko odsud, v Židlochovicích na zámku, se v době probíhající výstavy konal
dětský den. Svátek dětí má tedy také
poměrně dlouhou historii. Tohoto dne se

zúčastnila také celá rebešovická škola,
a konal se jak jinak, než opět za účasti
T. G. Masaryka. V kronice se o této akci
píše ještě zmínka, že všechny školní
dítky byly podarovány koláči a třešněmi.
Těžko říct, zda by si takové odměny
náležitě vážily naše dnešní děti, ale
doba holt pokročila.
S mimořádnými prázdninami ve dvacátých letech minulého století jako by
se však roztrhl pytel. Když v kronice
přeskočíme na odstavec popisující mimořádně studenou zimu na začátku
roku 1929 (mimochodem teploty, jejichž hodnotu si zjistíte z tajenky dnešní
křížovky, jsou opravdu kruté), dozvíme
se, že právě z těchto důvodů byla nařízením okresního školního výboru na
týden od 18. do 24. února zavřena i
škola. Do třetice se školáci dočkali uzavření školy v dubnu téhož roku. Tentokrát však byla důvodem nečekaného
uzavření spála. Pro žáky, kteří měli to
štěstí a neonemocněli, to bylo určitě
příjemné uvolnění. I někteří z nás dříve
narozených pamatují ze školních let
např. uhelné prázdniny, ze kterých jsme
měli jako děti mnohem větší radost, než
rodičové z vytápění našich domovů.
A na školní téma přidám něco i závěrem a zpráva je to určitě pozitivní. O
tom, že se letos podařilo konečně, po
více než 20letém čekání, během nějž už
dospěly i moje děti, také u nás
v Rebešovicích zprovoznit (byť
v náhradním umístění) školku alespoň
pro ty nejpotřebnější, se dočtete ve
Zpravodaji na jiném místě. Ať si říká kdo
chce co chce, pořád je to lepší než nic,
protože něco vytvořit je vždy těžší, než
něco zlikvidovat. Dnešní „školní“ téma
v kronice jsme tím sice vyčerpali, ale
ještě o škole bude řeč, neboť tak jako
výše popisovaná výstava se věnovala
mj. školství a kultuře, tak i naše kronika
skýtá několik zajímavých záznamů o
kulturním životě v obci, a o tom chystám
příští článek.
Zdroj: http://encyklopedie.brna.cz
Olga Přikrylová
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Křížovka

Tajemství Rebešovického rybníka
Pejskaři v Rebešovicích se často potkávají, protože psiska mají svůj shodný
biorytmus a chtějí na procházku každé
ráno, a to v zimě i dešti. A tak i já jsem
byl časně ráno vytažen na procházku
naším cca 70 kg novofundlandským
psem Timem směrem k Rebešovickému
rybníku.
Rebešovice naštěstí ještě mají kolem
kus přírody a tak, když jste už časně
ráno na cestě, máte šanci vidět věci
jinak nevídané. A tak tomu bylo i onoho
rána.
Přešli jsme stavidlo rybníka a odbočili
vlevo k zahrádkám. Tim se hnal kupředu s čumákem u země a průběžně analyzoval stovky pachových stop, když tu
náhle zastavil a začal štěkat. Neklamný
signál, že objevil něco mimořádného. A
opravdu, uprostřed pěšinky stálo něco,

co by na tomto místě nikdo nečekal, a
koukalo to na nás vyjeveně, stejně jako
my. Měl jsem sebou fotoaparát a tak se
s Vámi mohu o to překvapení podělit.
Ano, potkali jsme na procházce u Re-

bešovického rybníka ŽELVU.
Podle obrázků jsem hledal na Internetu její druh a nejpravděpodobněji jde o
Želvu nádhernou (Trachemys scripta
elegant).

Rebešovický zpravodaj
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Podle údajů jde o vodní želvu, která
běžně v přírodě přezimuje. Nepochybně
jde o stálou obyvatelku Rebešovického
katastru, která vydržela i letošní opravdu
kruté mrazy. A tak jsem se rozhodl Vám
ji představit i v našem Zpravodaji.
Přišli jsme po setkání se želvou domů a
já oznámil mé ženě s výrazem objevitele
ve tváři „Představ si, potkali jsme na
procházce želvu!“. Dnes už chápu její
ustaranou odpověď: „Pane Bože, co
budeme dělat?“
Neptala se na to, co budeme dělat se
želvou, ale na to, co bude s rodinou, ve
které otec dostává tak časně ráno halucinace. Nu, s fotografií se vše vysvětlilo,
ovšem ta otázka, co s objevem „obecní“
želvy uděláme, je na místě.
Nejslavnější Čech, Jára Cimrman, nám
ve svém rozsáhlém díle ukázal cestu, jak
z malých objevů dospět ke světovosti i
za pár korun. Čerpejme z ní. Posuďte
sami tyto souvislosti:
Rebešovice údajně odvíjí svůj název
z ryb. Od dob, kdy patřily do majetku
kláštera v Rajhradě, tu byl chovný rybník
a proto se také dnešní obecní znak pyšní
kapry. Jestliže „rybník“ je název odvoze-

ný z „obyvatelstva“ - ryb, které v něm žijí,
máme dnes prokázanou situaci, kdy ve
vodě žije i želva. Želvy žijí, na rozdíl od
kaprů, i stovky let a tak nemůžeme vyloučit, že naše nalezená želva je potomkem původní fauny z doby předkaprové.
Tudíž i naše obecní vodní nádrž by se
snad měla správněji
jmenovat
„želvník“. Nu a jestli název a znak Rebešovic historicky nestojí na rybách, ale na
želvách, pak se nám otřásá v základech i
naše dnešní obecní identita.
Zvykněme si na myšlenku, že obec
sama má mít snad už od třetihor název
„Želvov“ a my, praví Rebešáci, máme
svou pověstnou životní tvrdost a houževnatost odvozenu spíše z typického oděvu našich vývojových předků, než
z tvrdosti zdejší vody.
Svět chce být klamán. Koho dnes
zajímá, že příšera z jezera „Lochness“ je
patrně nafukovací a že stopy „Jettiho“
v Himalájích dělají „ťapadlem“ zaměstnanci místních restaurací a hotelů.
Pokud bychom naši želvu drobet zahalili
tajemstvím, mohla by do obce přivést
spousty senzacechtivých bláznů a zvednout místní tržby. Potřebujeme přece

odbahnit rybník. Historie Spojených států popisuje období „Zlaté horečky“ také
jako dobu, kdy byl bez nákladů metr po
metru přeorán a proset každičký kubík
bláta na údajně zlatonosných pozemcích. Kdyby se nějak rozšířila „tajná informace“, je naše želva je zakletým
strážcem pokladu, ukrytého na dně rybníka, mohl by obecní rozpočet za odbahnění výrazně ušetřit.
Abychom nově objevený potenciál
rozvoje naší obce mohli využít, musíme
nejdříve o naší obecní želvě zjistit více.
Naneštěstí nejsem odborníkem na želvy
a tak jsem při našem setkání byl tak
překvapený, že mne nenapadlo zjišťovat
pohlaví, stáří a původ. Ani sama želva,
snad také zděšená po zaštěkání našeho
Tima a očichání jeho obrovským čumákem, se sama nepředstavila a neprokázala totožnost. Můžeme proto jen spekulovat, že podle velikosti je nejméně 10
let stará a pravděpodobně někomu
z Rebešovic utekla ze zahrady.
Redakce Rebešovického zpravodaje
proto uvítá jakékoliv informace o jejím
původu a historii. A tučným písmem zde
ještě píšeme: Chraňte ji !
Roman ŠTRUNC

Sokol v Rebešovicích oslavil padesátku
Jak určitě většina z vás čtenářů Zpravodaje zaznamenala, občanské sdružení
TJ Sokol Rebešovice oslavilo již 50. rok
svojí existence.
Rozepisovat se nyní na těchto stránkách o tom, jak skvěle proběhly oslavy a
jak jsme si jich všichni užili a to navzdory
pátečnímu nočnímu výpadku proudu a
navzdory poněkud zamračené a deštěm
hrozící sobotě, rovnalo by se vožení dříví
do lesa. Vždyť připraveného programu se
alespoň na chvíli účastnila více než polovina obyvatel naší malé obce.
Jsem členem Sokola již dva roky a
jako člověk, který přišel jaksi „zvenku“,
dovolím si místo toho popsat, co pro
mne Sokol znamená s vědomím, že nejsem zatížen letitými zkušenostmi pravověrných Rebešáků.
Sokol je v každé obci především a
v prvé řadě sportovní organizací, podob-

ně jako dobrovolní hasiči jsou tu od hašení požárů.
Dobrovolní hasiči už jsou
v Rebešovicích bohužel dvacet let minulostí, myslivců by na prstech napočítal.
Sokol tak převzal v Rebešovicích daleko
těžší a větší úlohu, než je starost o tělesné zdraví svých členů a o kondici sportovišť. Stal se platformou, na jejímž základě se setkávají občané opravdu z celé
vesnice. Neplatí tu žádné předsudky,
nestaví se žádné bariéry. Vedle sebe tu
sedí za jedním stolem, nebo nastupují
v jednom družstvu občané z bytovek,
starousedlíci, občané z nové zástavby či
chataři od rybníka. Společně vytvořili
partu, která sice není a ani nemusí být
sourodá, nemá a ani nemusí mít na
všechno jednotný názor, ale dokážou se
dohodnout, domluvit a táhnout za jeden
provaz a společně něco pozitivního vy-

tvořit.
Ačkoli kvůli svým dalším koníčkům a
především kvůli svému pracovnímu vytížení si cestu ke sportovišti hledám i po
dvou letech členství velice obtížně, vůbec ani na okamžik nelituju toho, že
jsem se Sokolem stal. Stačí jen posedět
a pobavit se na nesčetných akcích, které
nejen pro své členy, ale pro všechny
občany Rebešovic Sokol pořádá. Člověku
to dodá nejen nezbytný relax po náročné
práci, ale také sílu a víru v to, že má
smysl se snažit posouvat obec dál tím
správným směrem a že představy o nenávisti, zášti a nesnesitelnosti života
v naší obci, o kterých se můžeme dočíst
na jiné stránce Zpravodaje, existují jen
v hlavách některých lidí, pro které jsou
změny obavou. Pro ty mám vzkaz –
přestaňte se bát a přijďte mezi nás.
Rostislav Novotný
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Zprávy ze Sokola
Dne 30. 6. 2012 se konal Rebešovice
cup – turnaj v malé kopané. Zúčastnilo se 5
družstev, z toho jedno domácí. Vítězem se
staly REBEŠOVICE, druhé místo obsadily
Rajhradice a třetí v pořadí bylo družstvo
Domino z Brna. Nejlepší hráč byl vyhlášen
z družstva Domino p. Julínek, nejlepší brankář – Dominik Kadlec z Rajhradic a nejlepší
střelec domácí Jožka Pohorelec.
Turnaj ve volejbalu v Rebešovicích se
konal 14. července 2012; zúčastnilo se jej
11 družstev. Bohužel počasí nám nevydrželo až do konce, takže se poslední zápasy
dohrávaly v dešti. Přesto se turnaj vyvedl a
účastníci setrvali u oslav až do večerních
hodin. Domácí družstvo Rebešovic se umístilo na krásném 4. místě.
V sobotu 28. července se konal další
ročník „Pochodu okolo Níhova“. Tentokrát
trasa vedla kolem údolí Bílého potoka. Sraz

účastníků byl ve Vlkově, dále trasa pokračovala přes Křoví, kde jsme si pochutnali
na výborném guláši v místní hospůdce.
Další zastávkou byl Křižínkov a naše trasa končila v Níhově. Těší nás stále rostoucí počet účastníků pochodu, kterých bylo
tentokrát kolem 82!! Zbytek večera někteří strávili za zvuku kytar obklopeni
domácími pochoutkami.
V sobotu 25. srpna proběhl turnaj
v tenisu – čtyřhry. Zúčastnilo se jej 14
dvojic, z toho jedna byla v dámském obsazení. Počasí se nám tentokrát vydařilo,
což turnaji svědčilo. A jak turnaj dopadl?
1. Máša, Máša (Měnín)
2. Hamřík, Hamřík (Velká Bíteš, Níhov)
3. Černý, Suchý (Rebešovice, Chrlice)
Ve dnech 31. 8. – 1. 9. proběhla OSLAVA „50“ VÝROČÍ TJ Sokol Rebešovic.

Dne 15. 9. 2012 se uskutečnil na kurtech TJ Sokolu Rebešovice již 33. ročník
turnaje v nohejbalu dvojic. Turnaje se
zúčastnilo 16 dvojic. Po dramatickém boji
nakonec vyhráli: Michal Trávniček a Tomáš Pazdera. Dále byl vyhlášen i přebor
Rebešovic, který vyhrála dvojice: Martin
Klíma a Josef Sedláček (zároveň se umístili i na druhém místě v celkovém pořadí).
A třetí místo obsadili Jaroslav Mátl a Vladimír Maděránek z Blučiny.
Do konce roku bude Sokol pořádat
ještě následující akce:
28.9. Tenisový turnaj – dvouhry
20.10. Brigáda ve sportovním areálu
17. 11. II. ročník Rebešovické pecky
8.12. Mikulášská nadílka na Zámečku
22.12. Turnaj ve stolním tenisu - registrovaní
Romana Němcová

Krádeže včelstev
V posledních letech se výrazně mění styl života na venkově. Z původních úbytků obyvatel je nyní trend opačný. Volné pozemky se rychle zaplňují, přibývá domů s venkovními bazény a lidmi, kteří hledají na venkově klid a čistý vzduch. Jindy typická vůně venkova, kokrhající
kohout, štěkající sousedův pes, obtěžující hmyz a bohužel i včely utopené v bazénech, představují v dnešní době předměty stížností a
problémy v soužití spoluobčanů. Z vesnic také rychle ubývá zdrojů snůšek, jednak kácením včelařsky důležitých dřevin, ať již pro potřeby
levného paliva, ale i z důvodů zastínění staveb. Rovněž pravidelná údržba trávníků a veřejných prostranství ubrala včelám v minulosti
přirozené zdroje nektaru. Včelaři tudíž stále obtížněji hledají už z tak převčelených vesnic nová úživná stanoviště pro svá včelstva, která
by nikomu nevadila a dosahovala lepších medných výnosů.
Pro představu v hustotě včelařů v krajině držíme absolutní primát. Největší koncentrace včelařů na plochu v ČR je 0,62 včelaře na 1
km2, průměr EU je pouhých 0,14 včelařů na 1km2. Včelaři jsou tedy nuceni z bezpečně chráněného pozemku u svého domu stěhovat
mimo obce. A zde právě začínají problémy. Včelstva jsou umístěna většinou volně, takže ztrácejí přirozenou ochranu před zloději a vandaly. Dle statistiky přibývá krádeží včelstev a vandalismu, kdy jsou včelstva v lepším případě převrácená, v horším zapálená. Je to zásluhou celkové situace ve společnosti a morálnímu úpadku některých tak zvaných včelařů, kteří buď sami včelstva odcizí, nebo ukradená
za nízkou cenu koupí, popřípadě nabízejí k prodeji. Cena včelstva se zvýšila a je možné s nimi volně obchodovat a relativně získat značné
finanční prostředky. Dnešní situaci zlodějům usnadňuje moderní technika, jako jsou mobilní telefony či internet, kde existují weby s nabídkou a poptávkou včelstev. Dále mají mapy GPS souřadnice, které pomáhají zlodějům při odcizení. K odvozům jsou používána vybavená terénní auta, v některých případech i nákladní auta s rukou. Ke všemu přispívá i málo účinný systém, práce policie a celkový nezájem
dnešní společnosti.
Jak se může současný včelař pojistit a bránit, aby o svá včelstva nepřicházel? Pojištění je problematické. Pojišťovna vám ráda pojistí
betonový kryt proti požáru, ale volně stojící včelstva u lesa, navíc neuzamčená a nezajištěná, to je neřešitelný problém. Zbývá tedy náš
svépomocný fond, který sice plně nehradí, ale aspoň snižuje škody. Jako účinná ochrana se jeví různá mechanická uzamčení, která ztíží
zlodějům práci, ale odradit zloděje nelze. Stále více se prosazuje v boji proti zlodějům nasazení moderní techniky, zabudování GPS mikročipů nebo rozmístění různých fotopastí. Jsou účinná ale i nákladná. Jako neúčinnější a nejjednodušší ochranu včelstva považujeme vrátit
se do dob minulých a na úly vypalovat značky - loga, která by mohla být centrálně evidována. Těžko si můžeme chtít prosadit nejúčinnější
opatření, které je nehumánní a zvýšilo by už tak vysoké počty invalidních důchodců, tj. aby se za krádeže včelstev sekaly ruce. Nezbývá
nám tedy nic jiného, než o problému hovořit a doufat, že včelařská čest ještě nevymřela a stále je mezi námi většina poctivých včelařů,
kteří chodí s otevřenýma očima a nebojí se rozrůstající nešvar odhalit a nahlásit. Dnes jsem postižen já, zítra to může být kdokoliv z vás.
Jaromír Pokorný

Uvažujete o stavbě bazénu a nevíte jak na to?
Přemýšlíte o zastřešení stávajícího bazénu?
Chcete se poradit, jaké řešení zvolit? Jsme tu pro vás !!!
Kvalitní bazény plastové, nerezové, zastřešení bazénů, vířivky,
sauny. To vše Vám můžeme nabídnout díky našim dlouholetým
zkušenostem.
Bazény, které montujeme dělají radost více než 6000 spokojeným zákazníkům nejen v ČR, ale i v dalších zemích.
Zastřešení bazénů a i bazény dodáváme v krátkém termínu.
Rádi Vám poradíme a připravíme kalkulaci bazénu přímo u Vás
doma.
Na naše výrobky poskytujeme až 10 let záruky !!!
Jsme schopni realizovat zakázku „na klíč“ tak, aby vás realizace
bazénu, vířivky či sauny vůbec nezatěžovala.

Poskytujeme mimo jiné:


Plastové bazény



Plast-nerezové bazény s vlastním unikátním řešením



Celonerezové bazény



Bazény různých i atypických tvarů zcela na přání zákazníka



Novou unikátní technologii zastřešení bazénů s desetiletou zárukou



Špičkové a při tom cenově dostupné vířivé vany a hydromasážní
bazény značky Wellis již od 69900Kč



Široký výběr domácích saun



Široký sortiment doplňkového materiálu k bazénům, vířivkám i
saunám

Michal Sekený tel: +420 602 765 640
Zdeněk Švapík tel: +420 777 221 804
e-mail: allwater@seznam.cz
www.allwater.cz

Navštivte nás v nové prodejně v M-paláci
Heršpická 813/5, BRNO
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