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Rebešovický zpravodaj
Slovo redakce
Vážení čtenáři,
Rok se s rokem sešel a já
už si pomalu zvykám na fakt,
že pomyslný „černý Petr“
v podobě povinnosti napsat
úvodní článek letošního čtvrtého a celkově již osmého čísla
našeho Rebešovického zpravodaje zeje jaksi automaticky
v mých rukou. Nakonec co také
dělat, když nám zcela netradičně uhodily mrazy tak brzy, že?
Celý ten rok uletěl jako vítr.
Říká se, že to, jak člověk stárne a jak mu mílovými kroky
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ubíhá čas, nejlépe pozná na
svých dětech. V mém případě
to tedy platí stoprocentně a
nebýt matematikem, musel
bych napsat na dvě stě procent. Asi to patří k mému věku,
který bývá statistiky označován
jako „produktivní“. Jiní na to
mají výstižné, leč obtížně publikovatelné pořekadlo o mládí
kdesi a důchodu, který je daleko v nedohlednu. Jako dáreček
jsme dostali vládní důchodovou reformu a ve mně definitivně dozrálo přesvědčení, že, jak
říká jiné pořekadlo, co si jeden
neudělá sám, to nemá. Socializmus skutečně skončil a každý
se bude muset postarat sám o
sebe a svoji rodinu, ale tak
jsme to nakonec přece mnozí
chtěli, ne?
Pro řadu z nás byl ten
letošní rok úspěšný, pro některé méně. Někomu přinesl více
těch radostných chvil a jiným
více smutku a hořkosti, jak už
to tak v životě odedávna chodí.
Buďme proto vděční, že tu
máme adventní čas. Zkusme
nahlížet na tuto dobu nejen
z pohledu křesťanského svátku, který vzácně spojuje věřící i
nevěřící obyvatele této části
světa, ale zkusme ho brát i
jako prostou příležitost, podržet ty, kteří museli překonávat
nelehké životní chvíle. Berme
ho i jako příležitost pro ty šťastnější, aby se o své štěstí mohli
s námi se všemi podělit.
O rok zestárla i naše vesnička. Pro řadu obyvatel je to
vesnička rodná, pro stále větší
část obyvatel nové místo, kde

by si chtěli splnit svoje představy o životě.
Dnes už je jisté, že představa starousedlíků, že jejich malebná vesnička vydrží na samotné hranici čtyřsettisícové
moravské metropole beze
změn a v podobě, které se
dříve dokonce přezdívalo
„Betlémek“, byla možná pochopitelná, ale určitě naivní. Evidentně stejně naivní, jako
představa celé řady nových
obyvatel Rebešovic o tom, že
za ně či pro ně někdo něco
udělá jen pro prostý fakt, že
jsou občany a že „snad by na
to měli mít nárok“ a že život na
venkově je jen jedna velká
romantika.
Osobně mám opravdu velkou radost z toho, že se za
poslední rok představy a názory mnohých obyvatel Rebešovic
zase o podstatný krok sblížili a
že pomyslné vyhloubené příkopy jsou zase méně a méně
patrné.
To, že táhnout za jeden
provaz se vyplatí, můžeme
konečně vidět i kolem sebe.
Vždyť jen letos se kolaudovala
jedna z etap cyklostezky, mateřská škola, nová čistírna
odpadních vod je v provozu,
máme první novou autobusovou zastávku, před kterou bude zjara funkční kašna,
v rekonstruované části objektu
Zámečku vznikl nový úřad a
vzápětí získá opravené prostory i knihovna atd. To všechno
by nevzniklo nebýt obětavé
práce a přínosu celé řady lidí,
kteří pro to, aby přispěli či po-

mohli, nemusí nutně být členy
zastupitelstva, či oficiálně pracovat v komisích. Nestojí za tím
nic víc a nic méně než společná zásluha činorodého kolektivu lidí – Rebešáků, kteří pochopili, že za nás nikdo nic
dělat nebude a že budeme mít
jen takovou obec a takové
poměry v obci, jaké si sami
přispěním nás všech vybudujeme.
Dovolte mi, abych jménem
celé redakce a jménem pravidelných přispěvatelů do Zpravodaje poděkoval prostřednictvím těchto řádků Vám občanům za celoroční přízeň, kterou jste našemu občasníku
věnovali, a popřál Vám a Vašim
rodinám hodně štěstí a krásně
prožité vánoční chvíle.
A budete-li si chtít čas provoněný vánočním cukrovím
ještě více zpestřit, máte možnost se sejít 23.12.
v odpoledních hodinách u naší
vánoční lípy, zazpívat
si společně koledy, příjemně se
vánočně naladit a vyvážit mrazivé počasí pohárkem horkého
svařáku.
Rosťa Novotný
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 7. letošním zasedání, konaném
10.10.2012 zastupitelstvo obce mimo
jiné:

části budoucí knihovny;

 Schválilo paní Šťastné zvýšení dotace
na nákup knih na 6000kč v roce 2013
a umožnilo jí tuto částku čerpat již od
začátku ledna 2013;

 Vzalo na vědomí zprávu Ing. Chalupského týkající se návrhu vizualizace
parkovacích míst u domů č.66 a č.67;

 Určilo likvidační komisi na vybavení

 Schválilo rozpočtová opatření č.5 a č.6,
která upravují příjmové a výdajové části
rozpočtu obce;

stávajícího úřadu ve složení Ing. Chalupský—předseda, Mgr. Novotný a pan
J.Sedláček—členové komise;

 Schválilo opravu podlahy v rekonstruo-

 Schválilo vstup do svazku obcí Židlo-

vané části obecního úřadu;

chovicko a pověřilo pana starostu podpisem příslušné smlouvy;

 Schválilo nákup vybavení a žaluzií do
oken v nových prostorách obecního
úřadu;

 Vzalo na vědomí zprávu o kontrole
výkonu přenesené působnosti svěřené
orgánům obcí ze dne 13.9.2012;

 Schválilo nákup nového regálového
systému do nové spisovny Obecního
úřadu;

 Schválilo zpřesnění hranic parcely KN
477 a vydalo souhlasné prohlášení o
shodě na průběhu hranic pozemku;

 Schválilo výměnu vchodových dveří v
prostorách, kde bude nově sídlit knihovna;

 Vzalo na vědomí návrh firmy Centrum
regionálních služeb s.r.o. na zbudování
fotovoltaické elektrárny na střeše obchodu a pověřilo pana starostu dalším
jednáním s firmou v tom smyslu, že

 Schválilo opravu a nástřik regálů na
knihy do knihovny;

 Schválilo opravu podlah a maleb v

obec požaduje nejprve provést rekonstrukci a zateplení střechy obchodu;

 Vzalo na vědomí návrh firmy Paint All
s.r.o. na pronájem dříve vojenských
parcel nyní ve správě obce a pověřilo
pana starostu dalším jednáním s touto
firmou;

 Schválilo uvolnit částku 1 000 Kč na
každého nového občánka Rebešovic u
příležitosti vítání občánků;

 Schválilo uvolnění částky v maximální
výši 30 000 Kč na akci „Setkání dříve
narozených občanů Rebešovic“;

 Schválilo pana Ing. Miloše Jochmana
jako zástupce obce na valnou hromadu
honebního společenstva;
Na svém 8. letošním zasedání, konaném
14.12.2012 zastupitelstvo obce mimo
jiné schválilo rozpočet obce na kalendářní rok 2013 - vzhledem k uzávěrce tohoto čísla podrobnější zprávy přineseme v
příštím čísle Rebešovického zpravodaje.
-RN-

Názor občana
Dobrý den,
ráda bych reagovala na připomínky
paní Vašíčkové uveřejněné v posledním
vydání Rebešovického zpravodaje.
Z příspěvku vyplývá, že paní vadí, že
nemůže se psem do zakouřené hospody, pak nasednout do nočního autobusu
a ještě si skočit do cukrárny :-)
Já naopak oceňuji, že za dobu působení nového vedení obce došlo k mnoha
vylepšením:



nová školka,



nová zastávka a chodník,



nový úsek silnice,



čistička odpadních vod,



opravená kašna,



zrekonstruované prostory pro
obecní úřad,



ukazatele názvu ulic atd. atd.

Jistě, paní Vašíčková, chápete, že
bydlíte-li na vesnici, těžko zde můžete
očekávat tak bohatý kulturní a společenský život jako ve městě. Pokud Vám zde
chybí cukrárna, otevřete si svou vlastní,
a udělejte radost i ostatním. Pokud byste
se rozhodla pro vlastní taxislužbu, jistě
by ji mnozí v nočních hodinách rádi využili k cestě domů.
A co kdybyste se Obecnímu úřadu
nabídla, že se budete starat o pietní
místo uprostřed obce? Každý týden byste vyplela plevel, posekala trávník a dala
kytky před každý pomník, aby bylo vidět,
že si vážíme lidí, kteří padli proto, abychom se my mohli mít lépe.
Mrzí mne, že se navážíte do paní
Nechvátalové, která je jakýmsi sluníčkem místního Obecního úřadu, vždy

vstřícná, usměvavá, ochotná poradit a
pomoci.
Jistě je v Rebešovicích stále co zlepšovat, např. u nové zastávky by se hodil
odpadkový koš. Také by obec měla zatlačit na majitele skládky různého stavebního a zahradnického materiálu u příjezdové cesty k rodinným domkům.
Veřejného osvětlení k novým rodinným domkům se dočkáme zřejmě až
pan Sosnar dostane konečně rozum, a
nebude držet obyvatele, kteří zaplatili
nemalé částky za příjezdové cesty, jako
rukojmí.
Souhlasím s tím, že bychom se měli
zdravit. Jsme přece jenom malá obec a
všichni se víceméně známe. Pozdrav
patří k základním pravidlům slušnosti.
Eva Uhlířová
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Rozhovor s předsedou TJ Sokol Rebešovice
Před nedávnem proběhly oslavy 50 let
založení sportovního občanského sdružení TJ
Sokol Rebešovice. Naše obec se v posledních
letech rozrůstá a stále potkávám hodně občanů, kteří v podstatě neví, jak Sokol
v Rebešovicích funguje a jak by se v něm případně mohli angažovat. Proto dnes sedím za
jedním stolem s Michalem Sekeným, stále
ještě nedávno zvoleným předsedou TJ Sokol
Rebešovice, abych si s ním o sportu v naší
obci promluvil.
Michale, byl si jedním z prvních obyvatel Rebešovic, který mi pomohl poznat naši vesnici,
když jsem se přistěhoval. Jak dlouho už bydlíš
v Rebešovicích ty?
Rebešovic jsem se přistěhoval před jedenácti lety.
Co tě vedlo k tomu, aby ses stal členem TJ
Sokol?

občanům, co je to ten výbor? Zní to trochu
„stranicky“.
Léta asi ne, to by bylo přeceňované, ale
stačil jsem poznat členy a výbor Sokola. Co je
to výbor? To je skupina lidí co se stará především o pořádání sportovních a společenských
akcí, zajišťuje chod jednotlivých oddílů. Dále
společně s ostatními členy zajišťuje údržbu a
chod budov a údržbu sportovišť a přilehlých
travnatých ploch a doma jen slyší, že Sokol je
přednější než rodina :). Tak to mají asi všichni
„výboranti“. A teď vážně. TJ Sokol Rebešovice
je občanské sdružení. Jako každé sdružení má
svoje stanovy. Každý rok pořádá valnou hromadu, kde se schvaluje výbor a kontrolní komise. Stručně se dá říct, že ve výboru a kontrolní komisi jsou zastoupeni především ti
nejaktivnější členové naší Tělovýchovné jednoty, kteří také tvoří plán akcí a celý rok.

Jaké sporty lze v rámci našeho Sokola
Ke sportu mne to vždy táhlo a od mala
v současné době provozovat? Vím, že některé
jsem hrával fotbal v Líšni a angažoval se i
oddíly – například volejbal – trpí nedostatkem
v jiných sportech, tak volba přijít někdy do „
sportovců – je tomu tak i v jiných sportech?
Písecu“ na nějakou akci, co Sokol pořádal,
TJ Sokol Rebešovice má pět sportovních
byla nasnadě. No, ono to jinak ani nešlo, neoddílů
a jsou i v našem znaku. Stolní tenis,
boť obec jako taková nepořádala vůbec nic.
malou
kopanou,
nohejbal, tenis a volejbal.
Zjistil jsem, že tam chodí fajn lidi a dobře se
baví, tak jsem se postupně začleňoval a stal
Pravdou je, že například ve volejbalu má
se také členem.
aktivita rekreačního sportování klesající tenVím, že jsi před svým zvolením předsedou denci. Oddíl se sice zúčastňuje pravidelně
léta pracoval ve výboru TJ Sokol – vysvětlil bys amatérských turnajů, ale má problém

s počtem členů, kteří by si chtěli za Rebešky
„pinknout“. Malou kopanou hraje náš oddíl při
BSMK a úspěšně reprezentuje naši obec
ve druhé lize. Tenis je sport, který má u nás
poměrně velký počet hráčů na amatérské
úrovni a úspěšně se rozrůstá i když kapacita
kurtů není zdaleka naplněna. V nohejbalu
bychom také uvítali nové hráče a tím zlepšili
kvalitu hry. Stolní tenis je nejrozšířenější oddíl.
Má čtyři družstva dospělých (A, B, C, D) a přípravku dětí.
Co má přesně člověk udělat, když se chce stát
členem Sokola v Rebešovicích?
Musí vyplnit přihlášku, kterou najde na
n a š i c h st r á nk á c h t j sok o l r e b es o v ice.webnode.cz . Může ji odevzdat buďto přímo
mě, komukoliv z výboru TJ či poštou. Každé
první pondělí v měsíci má také výbor schůzi v
klubovně v areálu TJ, i tam přihlášku může
přinést.
TJ Sokol Rebešovice je sdružení a tak
nejsme přizpůsobeni komerčnímu využívání
sportovišť – hlavním smyslem naší činnosti je
dát našim členům možnost ke sportování.
Pokračování na straně 7.

Rebešovická pecka
Sokoli v sobotu 17.11. oslavili státní
svátek soutěží „O rebešovickou pecku“.
Letošní účastníci již dobře vědí, že se
jedná o druhý ročník koštu domácích pálenek.
Již v pátek přijala porota celkem 36
vzorků slivovic, meruňkovic a hruškovic,
ale byly mezi nimi i pálenky z rynglí či třešní.
V sobotu v 16:00 zasedli porotci, kteří
se rekrutovali převážně ze samotných
účastníků soutěže. Na porotcích ležela tíha
rozhodování, byli to oni, kteří museli zvládnout příval podle tajného klíče očíslovaných vzorků a shodnout se na nejlepších
exponátech, které pak ve finále ochutnávali všichni porotci.

V 19:00 bylo jasno—první místo obsadil
loni třetí Milan Nechvátal za svoji loňskou
vynikající jemnou meruňkovici.
Na pomyslné „bedně“ pak za ním skončil druhý Josef Pohorelec a třetí pak odborník s valašskými kořeny Jan Fusek.
Za zvuku kytar pak pokračovala volná
zábava, koštovaly se vítězné vzorky, uzené
klobásky přímo z udírny a to vše se zapíjelo
pivem jako křen.
Nad ránem se účastníci letošní Rebešovické pecky přesunuli do svých domovů
a už teď jsou všichni natěšeni na ten příští
ročník a tajně ve skrytu duše doufají, že to
bude právě ta jejich pálenka, která bude
tou ze všech nejúspěšnější.
- RN -

Vítěz koštu pan Milan Nechvátal
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Rebešovické sklepení
Nevím jak Vás, ale mě odjakživa lákalo a přitahovalo tajemno. Téměř
v jakékoliv podobě. Jako člověk zvídavý a
zvědavý se zajímám o okolí, zvláště pak
to neprobádané, něčím zvláštní či něco
skrývající. Obvykle po takových zajímavostech pátrám v rámci času dovolených
nebo výletů, který mi k této činnosti připadá nejvhodnější. Že se ale dá pátrat i za
dlouhých zimních večerů mě napadlo už
více než před rokem. Chci především
upozornit čtenáře, kteří si po tomto úvodu
slibují přinejmenším objevení rebešovického zlatého pokladu či odhalení tajemství zdejší zámecké bílé paní, že nic takového se mi dosud nepoštěstilo. Ale co
není, může být. Velmi mne k tomuto psaní inspirovala zejména badatelská společnost – občanské sdružení Agartha, na
jejíchž
webových
stránkách
(www.agartha.cz) jsem našla hodně zajímavého. A tak více méně pro pobavení,
ale tak trochu i pro zvýšení povědomí o
některých skrytých či zapomenutých zajímavostech naší obce přispívám tímto
článkem k odlehčení hektické předvánoční doby.
Začít bych měla fakty, protože záhadami se obvykle dobře končí – člověka to
pak nutí pátrat dál… Tak tedy: když se
podíváte na mapu, zjistíte, že Rebešovice
leží sice trošku stranou, ale přesto mezi
Rajhradem a Brnem. Nebo třeba mezi
Rajhradem a Chrlicemi (dnes městskou
částí Brna). K tomuto zjištění došli i badatelé z nejrůznějších sdružení a spolků,
pátrající po bývalých podzemních chod-

bách. Už asi tušíte, kam mířím. Ano, řeč je
o podzemí a o možnosti, že kdysi dávno
existovalo spojení mezi významnými místy
nejen na povrchu, ale také pod zemí.
Schopnosti našich horníků už odpradávna jsou všeobecně známy. Těžilo se u nás
kde co, stříbrem počínaje, přes uhlí nejrůznější kvality a barev až po uran
v moderní éře. Nejčastějším způsobem
těžby bylo dolování z nitra země. Horníci
v dávných dobách se za těmito poklady
dobývali do nitra země pomocí hlubokých
štol za použití primitivních nástrojů a
samozřejmě jim k tomu ani nesvítilo elektrické osvětlení. A nebyly to jen poklady
země, ale i mnohem praktičtější pohnutky, které vedly ke kutání pod zemí. Když
potřebujeme něco cenného ukrýt či uchovat před zraky svých nenechavých bližních, kam s tím? No přece pod zem! Nemusí to být zrovna poklady, i potraviny a
nápoje – zejména víno či pivo – bylo radno ukládat do pokud možno chladného
prostředí se stálou teplotou a vlhkostí.
Sklepy bývaly součástí většiny středověkých obydlí a také se často stávalo, že
se majitelé sklepů při svém horečném
úsilí prokopali do sklepů jiných majitelů.
Z těchto omylů pak vznikala celá podzemní bludiště pod městskou zástavbou,
která si uchovala ráz sklepení pro ukládání nejrůznějších zásob. Mě ale víc zajímají
chodby, které měly jiný účel. Chodby tajné, které byly budovány skrytě a měly
sloužit buď jako poslední útočiště či
úkryt, nebo jako poslední možnost úniku
před nepřítelem poté, co dobyl příslušnou
nemovitost na povrchu. Taková tajná
chodba zřejmě kdysi existovala i
v Rebešovicích. Svědčí o tom zejména
sklepení pod zámečkem, které má mnohem více společného s klenutou chodbou, než s klasickým sklepem. Stačí si
prohlédnout interiér, který jsem nafotila
při své návštěvě díky laskavosti a ochotě
našeho starosty (viz fotografie). Sklep se
údajně dříve využíval buď jako sklad
(snad ovoce a zeleniny), nebo pro uložení
nepotřebného obecního „inventáře“.
V současnosti je prakticky vyklizený, bo-

hužel ale z hlediska původních přirozených vlastností sklepa i odizolován zřejmě
nevhodnou omítkou, na které se sráží
vlhkost a sklepení „nedýchá“. Obec nyní
hledá smysluplné využití těchto docela
rozsáhlých sklepních prostor, které by
bylo škoda nechat ležet ladem. Já jsem
ovšem přesvědčena, že to, co jsem viděla, není zdaleka vše, co se tu pod zemí
kdysi nacházelo. Už jen z toho prostého
faktu, že sklepení se nachází v dolní části
zámecké zahrady, ale ze zámečku se do
něj nedostanete. Nebo proto, že při opravách okolo vedoucí silnice byl částečně
odkryt pravděpodobně strop – cihlový
oblouk klenuté chodby, který neodpovídá
poloze viditelné části sklepení.
Po silničářích však bohužel nemůžeme chtít, aby na své náklady provedli
hlubší průzkum, nebo povolali tým archeologů k vykopávkám, když čas kvapí a
silnici je třeba spravit. Inu což, alespoň
víme, že přinejmenším část sklepení
„pohledem“ shora nekončí tam, kde by
měla končit při prohlídce „pod zemí“.
Také některé další skutečnosti, ať už
nálezy, zprávy pamětníků nebo domněnky
opravdu nasvě dčují to mu, že
z rebešovického zámečku vedla chodba –
a zcela určitě tajná, když se o tom nikde
v dochovaných materiálech nepíše. Otázkou je, odkud a kam tato chodba vedla.
A to už se dostáváme k tomu tajemnu, k té záhadě, k tomu neznámému.
Traduje se totiž také jedna domněnka, že
církevní stavby nesloužily jen svému původnímu účelu, ale zejména kaple a kapličky, boží muka, sochy svatých apod.
symbolizují orientační body a podle jejich
tvaru, umístění, natočení, výzdoby podstavců a dalších znaků bylo možno určit
další směr podzemní chodby vedoucí pod
nimi. Vlastní stavba i přemístění takových
staveb vždy podléhalo církevnímu souhlasu a pokynům pro postavení na novém
místě. Když se vrátíme k rebešovickému
zámečku a podíváme se směrem na severovýchod, stojí nám v cestě nedaleko
zvonička. Mohla tam být postavena jen
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tak, ale taky do ní mohla ústit úniková
chodba ze zámeckého sklepení… Podíváme-li se na jihozápad, leží tím směrem
jak pramen s kapličkou Sv. Jana Nepomuckého, tak o kousek dál další ukrytá
„sakrální“ stavbička. A když pomyslnou
čáru na mapě prodloužíme ještě o další
hodný kus, stojíme u kláštera v Rajhradě.

Ať mi nikdo nepovídá, že by nebylo víc
než logické oba objekty propojit podzemní a ke všemu ještě tajnou chodbou. Pro
každý případ. Člověk nikdy neví, kdy a
před čím bude muset utíkat, no ne? Takže i kdyby to už s tou chodbou
v Rebešovicích bylo jak chtělo, rozhodně
si můžu dovolit tvrdit alespoň do doby,

než mi to někdo vyvrátí novými fakty, že
pod Rebešovicemi mohla vést tajná chodba jak z/do Rajhradského kláštera, tak
třeba až na Špilberk!

V sobotu dne 8.12.2012 od 15.30
hod. se na Zámečku opět konala tradiční Mikulášská besídka.
Tato akce by neproběhla nebýt obětavé práce skupiny, kterou lze nazvat
„Petra Nechvátalová a spol.“. My co
máme děti ještě malé, tohle příjemné
mikulášské odpoledne již velice důvěrně známe a popisovat ho na těchto
stránkách rovnalo by se pověstnému
nošení dříví do lesa.
Vy, kteří již máte ratolesti odrostlé,

nebo jste neměli z různých důvodů tu
možnost se letos na mikulášskou besídku podívat, můžete alespoň ohodnotit
letošního děsivého čerta (viz. foto). Kdyby
v něm snad někdo hledal podobu s nějakým obyvatelem Rebešovic, pak vězte,
že podoba je čistě náhodná a že tento
čert byl zaručeně pravý :).
Naštěstí si ani letos nikoho čert do
pekla neodnesl — to asi proto, že přišel
jen s malým pytlem na děti, jinak by to
mohlo dopadnout i hůře.
-RN-

Přeji krásné Vánoce plné krásných
tajemství všem čtenářům Zpravodaje.
– Olga Přikrylová –

Mikulášská besídka

Kulturní okénko
Poslední čtvrtletí roku 2012 je v naší
obci již tradičně velmi bohaté na kulturní a
společenské akce.
26. října se na Zámečku uskutečnilo
setkání dříve narozených občanů obce
Rebešovice. Sešlo se více než čtyřicet
účastníků. Podle reakcí přítomných můžeme soudit, že se jednalo o velice zdařilou
akci a věřím, že se příští rok sejde ještě
hojnější počet dříve narozených spoluobčanů.
3. listopadu proběhl v obci „nultý" ročník lampionového průvodu. Pár místních
nadšenců se domluvilo na znovuobnovení

dřívější tradice pouti za světlem. Hojná
účast na této akci nás velmi potěšila. Příští
rok ji určitě zopakujeme a chystáme ji ještě
doplnit o další doprovodný program jak pro
děti tak pro rodiče.
Další akcí bylo 17. listopadu vítání nových občánků obce. Za rok se v obci narodilo 13 nových „Rebešáčků".
2. prosince byl u Zámečku rozsvícen
náš vánoční strom. Po radostném zhodnocení našich dětí, které obdivovaly rozsvícení
do širokého okolí, si všechny děti a rodiče
přišli pro nafouknuté balónky, na které si
připevnili svoje přáníčka. Pak se asi dvě

stovky účastníků přesunulo do sportovního
areálu, kde byly balónky společně vypuštěny. Myslím si, že tato nová tradice byla
úspěšná a všichni už se těší na příští rok.
Alespoň krátce bych poděkoval p. Zedníčkovi za dodání helia na nafouknutí balónků.
Na tuto akci naváže v neděli 23.12. v
17.00 hod. zpívání u vánočního stromu za
doprovodu Rebešovických muzikantů, kteří
nyní pilně trénují Vánoční koledy. Samozřejmě obec nachystá pro všechny příchozí
svařené víno. Tímto Vás všechny srdečně
zvu.
Robert Havlíček

Z mateřské školy
Dobrý den, milý rodiče a příznivci naší mateřské školy. Chtěla bych touto cestou poděkovat za vaši podporu a sponzorské
dary, které nám umožňují další aktivity v
MŠ. Díky vaší pomoci se nám podařilo vysadit nové stromy do zahrady, zakoupit
nový koberec, elektrofonické varhany a
spoustu dalších nezbytností. Od října jsme

zahájili činnost keramického, hudebního a
pohybového kroužku, vždy ve středu od
15.00-16.00 hod. Také chystáme Mikulášskou nadílku (5.12.), vánoční besídku
(11.12.) a rukodělné dílničky pro naše děti
a rodiče, kde si každý zkusí, co dovede.

do naší MŠ nastoupila nová paní školnice
Helena Markusíková.

Co se týká organizačních změn, od 1.11.

Jana Klouparová, ředitelka MŠ

Přeji vám krásné Vánoce a hodně pohody
v roce 2013.
Jménem celého kolektivu
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Rebešovický zpravodaj

Zajímavosti z archiválií obce Rebešovice – pokračování 7
Milí věrní čtenáři, přicházím k Vám opět,
tentokrát v předvánočním čase, s dalším
článkem, kterým se snažím umožnit i Vám
nahlédnout do ne zcela dávné historie naší
obce. A protože k mým článkům neodmyslitelně patří i mé křížovky připravované vždy
na dané téma, tak Vám nyní dávám možnost ověřit si, že jste minule luštili správně.
Požadované znění tajenky je: „mínus třicet
stupňů“. Jak už to tak bývá, chybička se
občas vloudí… stalo se to i mně, takže pozornější z Vás jistě zaregistrovali, že správná
chemická značka sodíku není, ale opravdu
n e n í „N“, nýbrž „Na“. I když to „N“ se mi
tam fakt hodilo. Ten spletený dusík si ponechám v zásobě do dalších křížovek. Přijměte
tedy, prosím, moji omluvu a poděkování za
pochopení, neboť tato politováníhodná událost se, jak známo, stává maximálně 1x za
blíže neurčené časové období…
V minulém článku jsem Vám slibovala
zmínit se více o kulturním dění tak, jak jej
zachytili kronikáři. A tak dnes začneme
divadlem. Věděli jste – zvláště vy mladší
čtenáři – že se u nás hrálo také divadlo?
Možná by se našly mezi pamětníky i nějaké
zapomenuté fotografie, které by oživily jak
tento článek, tak třeba i naši kroniku. V ní
totiž bohužel žádné obrazové materiály
nejsou. Zato se v ní píše, že první divadelní
představení sehráli pro své spoluobčany
místní ochotníci už v roce 1929. A nebylo to
jen obyčejné představení, šlo rovnou o komickou operu uvedenou pod názvem
„Dražba na nevěstu“. Tuto zpěvohru nastudovala s ochotníky zdejší učitelka (jejíž jméno najdete v tajence křížovky), která se
současně postarala o klavírní doprovod. O
sborový zpěv se zase postarali zdejší hoši a
děvčata. Diváci tak měli na jaře toho roku
příležitost hodnotit jak pěvecké, tak herecké
výkony představitelů nejen hlavních rolí:
Jeníka, Mařenky, Vaška a Kecala. Představení mělo obrovský úspěch a obec tímto
zážitkem žila ještě dlouho po jeho uskutečnění.
Zápis o dalším divadelním představení
je v kronice datován až k roku 1931. Na
den 19. dubna si ochotníci opět pod vedením téže učitelky připravili tehdy velmi populární frašku „C. a k. polní maršálek“. Titulní
roli rytmistra Františka Procházky, ve které

exceloval Vlasta Burian ve stejnojmenném
proslaveném filmu, si v Rebešovicích
s velkým úspěchem střihnul manžel paní
učitelky. V kronice jsou jmenováni i představitelé dalších rolí z tohoto představení, jako
např. pánové Šenkýř, Černý, Sysel, Němec,
a z ženských rolí pak např. slečny Šťastná,
Němcová, Kudová a Černá. Proslulost zdejších ochotníků vůbec musela být veliká,
když i v kronice je zaznamenáno, že tohoto
představení se účastnili nejen diváci
z Rebešovic, ale i návštěvníci z okolních
obcí.
Na základě těchto zápisů v kronice
začínám litovat, že doba dřívějších jednotřídek a menších škol v obcích už je téměř
minulostí. Evidentně právě školy a jejich
učitelky či učitelé byli na venkově nositeli
kultury, kteří dokázali sami bez nároku na
nějaké odměny, pouze svým nadšením,
invencí a entuziasmem a ve svém volném
čase nadchnout mládež – své žáky i dospělé - pro nejrůznější kulturní aktivity, divadlo
nevyjímaje. Kultura lidi spojovala tehdy,
spojuje, či snad spojovala by i dnes. Jen se
tak nějak z našeho života vytrácí ta poctivá,
tvořená i prožívaná místními lidmi, kterou
pomalu vytláčí dnešní „moderní“ konzumní
zábava. Nebo se pletu?
V kronice se ale také píše ještě pár
zajímavostí týkajících se školy samotné.
Zřejmě díky silnějším ročníkům zažádala
ještě o prázdninách roku 1929 místní školní
rada tu zemskou (školní radu) o zřízení pobočné třídy. Žádost byla vyřízena kladně a
tak už 1. prosince nastupuje na zdejší malou školu druhá učitelka. Vyučování prý
probíhalo polodenně. Bohužel o rok později
(v létě 1930) už byla další žádost o pokračující paralelku k jednotřídce zamítnuta
s poukazem na počet žáků. Zajímá Vás,
kolik žáků nestačilo zemské školní radě na
otevření druhé třídy? Tedy vězte, že jich bylo
celých 51.
Dovedete si představit
tolik dětí (a ještě nejrůznějšího věku)
v jedné školní třídě? Za takových okolností
obrazně smekám před učitelským sborem
(čítajícím jednu učitelku).
Poněkud úsměvnou se v tomto světle
jeví poznámka z kroniky, že do školy byla
zakoupena nová skříň na pomůcky, kteroužto informací se s Vámi pro dnešek loučím a

těším se na další „kronikářské“ pokračování
někdy v novém roce 2013, tedy pokud mé
plány nezhatí předpovídaný konec světa.
– Olga Přikrylová –
________________________________
PS: dovoluji si připsat tzv. „pod čarou“
několik zamyšlení k Názoru občana (viz
minulé číslo Zpravodaje) nejen na téma
rebešovické historie.
Mrzí mě stejně jako pisatelku toho názoru, že do Zpravodaje nepřispívá žádný rodák
z Rebešovic. Ani já na její otázku proč nedovedu odpovědět, mohu se jen, stejně jako
ona, ptát Vás čtenářů. Mohu se také jen
domýšlet, že by důvodem mohla být třeba
neochota podílet se na něčem takovém,
jako je obecní zpravodaj, nezájem o dění
v obci, o její minulost, současnost či budoucnost, nedostatek času, schopností
nebo prostě jen lhostejnost… Je to škoda,
protože i mně – přistěhovalce odjinud –
napadá spousta témat týkajících se Rebešovic, o kterých je užitečné a zajímavé psát a
informovat své sousedy, známé, občany.
Možná právě proto, že nejsem rodák z Rebešovic, vím, jak to chodí jinde, jak se
k sobě chovají lidé v jiných obcích a že všude je takříkajíc chleba o dvou kůrkách. Zvykli jsme si často omlouvat se nedostatkem
času, a opravdu to tak mnohdy je, že pro
samé starosti s tím, jak se uživit, vyjít
s výplatou, zajistit rodinu, malé děti, nebo
naopak staré rodiče, udržet si zaměstnání,
zdravý rozum atd. atd., už se nám prostě
nedostává energie pro něco navíc. Sama
s tím mám problém a ne vždy se mi daří
uspořádat si život a síly tak, abych stihla
všechno, co chci. Vážím si proto odvahy
přispěvatelů nejen do článků, ale i do Názoru občana, vyjadřovat svůj pohled na věci, i
když není právě ve shodě s tím mým a i když
se v něm třeba objeví nespravedlivá výtka
nebo kritika. Ne každý vidí svět našima
očima, ne každý vidí „pod pokličku věcí“ a
ne každý je dostatečně informován o dění,
které se v naší obci odehrává, ať už vlastní
vinou, nebo z jiných příčin. I odlišné názory
nám – pisatelům - mohou prospět. Když
ničím jiným, pak alespoň náměty, o čem
příště psát. A za to děkuji.
– Olga Přikrylová –
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Křížovka

Rozhovor s předsedou TJ Sokol Rebešovice (pokračování ze str.3)
Jaké jsou povinnosti člena TJ Sokol?
Každý člen—sportovec má povinnost
zaplatit členský příspěvek 400 Kč/rok, děti
200Kč/rok a dospělí odpracovat 10 brigádnických hodin v areálu. Komu se to nepodaří, nebo z jiných důvodů si čas na brigádu
neudělá, tak za každou neodpracovanou
hodinu zaplatí 100 Kč.
Jak může člen využít sportovního areálu?
Členové TJ mohou využívat areálu vždy
a bezplatně, ale nejlépe po dohodě
s jednotlivými vedoucími oddílů. Na našich
webových stránkách jsou vedoucí oddílů
uvedeni i s kontaktem.
Angažuje se TJ Sokol v Rebešovicích i jinak
než na poli sportu?
Pravidelným čtenářům Zpravodaje netřeba připomínat, že Sokol vedle celé řady
sportovních turnajů určených i pro neregistrované hráče, pořádá celou řadu společenských akcí a to po celý rok. Začátkem roku

začínáme turnajem neregistrovaných stolních tenistů, dále pokračujeme plesem
sportovců, zabíjačkovým nebo masopustním
posezením, pálením čarodějnic, turnajem
malé kopané, tenisovými dvojhrami i čtyřhrami, dětským dnem, turnajem v nohejbalu
a volejbalu, „Rebešovickou peckou“, atd.
Asi si na vše nevzpomenu. Vždy mne potěší
účast a doufám, že nám to vydrží .
Z čeho máš momentálně na Sokolu radost a
co ti naopak dělá největší starosti?
Tak napřed ta starost . Týden po úspěšných oslavách 50. výročí se „nám“ podařilo
kompletně vytopit takřka celou budovu.
Zavinila to prasklá hadice vodovodní přípojky. Heroickým úsilím všech, co měli ruce a
nohy, a to členů i nečlenů se nám podařilo
katastrofální škody eliminovat, ale přes
veškeré úsilí budeme bojovat s vlhkostí a
mapami od vody asi i celý příští rok. Odnesla
to úplně nová malba, dva stoly na stolní
tenis a podhledový strop. Další starostí je

nedostatek „tatínků“, kteří by pomohli
v trénování dětí jak v tenise, tak především
ve stolním tenise. Budu velmi rád, kdyby se
někdo přihlásil a našemu trenéru dětí pomohl.
A radost? To mi dělá každý úspěch našich sportovců na amatérské i výkonnostní
úrovni .
Chtěl bys někoho vyzvednout, nebo někomu
vyloženě poděkovat za práci v oddílu?
Ano. Chtěl bych poděkovat a vyzvednout
obětavost a celoživotní práci našeho kamaráda v oddílu pana Jana Jamnického, který
nedávno podlehl zlé nemoci.
Co bys popřál čtenářům k Vánocům a do
nového roku?
Zdraví, hlavně zdraví.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěšných
sportovních i pracovních výsledků.
-RN-

Pozvánka na chystané kulturní a sportovní akce
NEDĚLE 23.12.2012 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 18.1.2013 od 20 hodin sál Zámečku
"PLES SPORTOVCŮ"
Budeme rádi, když se přijdete pobavit na ples pořádaný místními
sportovci z TJ Sokol Rebešovice.

VE DNECH 2. - 3.2.2013
"REBEŠOVICKÉ HODY"
Rebešovické hody jsou již tradicí se vším, co k nim patří. Podrobný
program najdete včas na webových stránkách obce.

TJ SOKOL REBEŠOVICE DÁLE ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
22.12.2012 — Turnaj ve stolní tenisu - registrovaní
5.1.2013 — Turnaj ve stolním tenisu - neregistrovaní
8.2.2013 — Valná hromada TJ Sokol Rebešovice
9.2.2013 — Přebor žáků ve stolním tenisu
23.2.2013 — Vepřové hody

Rebešovický zpravodaj
Vydavatel:
OBEC REBEŠOVICE
Zámecká 12
664 61 Rebešovice
Povoleno MK ČR evidenční číslo MK ČR E 19989
Náklad 400 kusů—neprodejné
Odpovědný redaktor: Rostislav Novotný
Redaktoři: Olga Přikrylová, Jiří Klíma,
Romana Němcová
E-mail: rzpravodaj@gmail.com
Adresa redakce:
Zámecká 12, Rebešovice

