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Rebešovický zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás srdečně při
čtení letošního druhého čísla
našeho Zpravodaje. Dovolte
mi, abych Vám při jeho četbě
rovněž popřál příjemné prožití letních měsíců. Věřím, že
výkyvy počasí nebudou tak
dramatické jako doposud, a
vy budete moci prožít hezkou
dovolenou a prázdniny, ať už
je budete trávit kdekoliv.
Rád bych vás prostřednictvím těchto řádek obeznámil
s děním v naší obci, protože
si uvědomuji, že zdaleka ne
každý má přes svoje soukromé starosti a radosti ještě
čas, podrobně se starat o to,
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co se v jeho bydlišti chystá.
V měsíci květnu jsme
k jednání na obec pozvali
občany, kteří bydlí v blízkosti
Poklony sv. Jana Nepomuckého a kteří před tím vyjádřili
svoje obavy z chystané rekonstrukce této poklony a
jejího okolí. Po dlouhé diskuzi mezi všemi přítomnými
jsme dospěli ke společnému
stanovisku, že poklonu by
bylo třeba restaurovat a případná úprava okolí, výsadba
nové zeleně a nový chodník
by také nebyl předmětem
sporu. Dotčení občané však
nesouhlasí s umístěním odpočívky pro cyklisty, kterou
by využívali i ostatní občané.
Důvodem je obava, aby se
v tom místě nezdržovala
mládež, se kterou mají mnozí
špatnou zkušenost. Tento
fakt je jistě podnětem pro
hlubší zamyšlení nad smysluplným trávením volného času
mládeže v naší obci. Po uvolnění dotací na tuto památku
bude započato s její opravou.
Věříme, že se nám podaří
získat i dotaci na nový územní plán Rebešovic a také
příspěvek na novou čekárnu
zastávky IDS, kterou jsme
v těchto dnech již nechali
instalovat – zmizela tak poslední ošklivá plechová bouda, která naší obci rozhodně
čest nedělala. Zbývá další
problém – co s dřevěnou
starou zastávkou na točně?
Rádi uslyšíme od občanů

náměty na její smysluplné
využití.
Jako velkou akci máme
zpracovanou dokumentaci
na zateplení Zámečku, výměnu oken, dveří a zateplení
stropu. Žádost o dotaci bude
podána v nejbližším termínu,
záležet však bude na tom,
jestli nám bude poskytnuta
nebo ne. Je docela pravděpodobné, že povodně a stávající politická situace zapříčiní
stop jakýmkoli dotacím.
Zastupitelstvo nechalo
vyhotovit možné studie na
parkoviště u domů Chrlická
66, 67. Nyní se zpracovává
kompletní projekt vybraného
řešení a pokud se bude příznivě vyvíjet stav financí obce,
bude první etapa budování
parkovacích ploch započata
již v příštím kalendářním
roce.
V těchto dnech bylo rovněž osazeno nové dopravní
značení v obci. Samotné
realizaci předcházela roční
diskuze, vypracování projektu a schvalovací proces, na
kterém se účastnila i Policie
ČR. Věříme, že si na jednosměrný provoz po ulici Nová
občané rychle zvyknou stejně
jako na pravidlo pravé ruky.
Díky jednáním, která obec
vedla, bylo dosaženo úspory
v oblasti nákladů na svoz
komunálního odpadu ve výši
150 000,-Kč ročně. Tuto
úsporu bohužel v pravém
slova smyslu devalvují tací

občané, kteří se na sběrném
místě pro tříděný odpad chovají jako na neřízené skládce
a přinášejí sem věci, o kterých musí dobře vědět, že do
kontejnerů nepatří a kterých
se snadno mohou zbavit
například na sběrném dvoře
v Chrlicích. Vysloužilé elektrospotřebiče, pneumatiky,
dětské kočárky nebo starý
nábytek skutečně na toto
místo nepatří a je škoda, že
jsou stále mezi námi jedinci,
kteří nepochopili, že především toto jejich počínání je
jedním z důvodů, které zapříčiňují každoroční zvyšování
poplatků za svoz komunálního odpadu.
Vrásky na čele nám činila
výška vody v Ivanovickém
potoku. Vyvolali jsme proto
sérii schůzek s dotčenými
orgány za účasti zástupců
Rybářského svazu, Povodí
Moravy, ŽP Šlapanice, Agro
Tuřany, ZD Rajhradice a kontrolního výboru obce. Nakonec bylo přijato usnesení a
upravena dohoda o výšce
vody v Ivanovickém potoce.
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Slovo starosty—pokračování ze strany 1
Mezi obcí Rebešovice a Mysliveckým
sdružením Svratka Rajhradice byla uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu objektu a bezprostředního okolí
bývalé vodárny. Dojde tak ke smysluplnému využití objektu, který jinak pouze
chátral.
Mnoho úkolů je ještě před námi. Intenzivně řešíme problematiku komunikací
v nové zástavbě stejně jako neexistenci
elektrického osvětlení v této části obce –
bohužel ne vše závisí pouze na aktivitě a
zájmu obce a jednotlivých zastupitelů.
Osvětlení v tzv. staré části zástavby zase
vyžaduje rekonstrukci a ta bude nejspíše
spojena s projektem společnosti Eon,
která plánuje v naší obci veškeré vedení
nízkého napětí vést podzemními kabely.
O práci a všech akcích, které pořádá
obec, jste informováni průběžně na
schůzích obecního zastupitelstva, obecním rozhlasem, emaily, které jsou posílány z webových stránek obecního úřadu.
Budete-li mít pocit, že vám dostatek
informací chybí, není problém zajít
(popřípadě zavolat) na obecní úřad, kde
se každý občan může seznámit se záležitostmi, které jsou mu nejasné, popřípadě dát podněty zastupitelům k dalšímu
projednání. Rádi přivítáme nejen nové
nápady, ale i pomoc při jejich realizaci.
Stanislav Němec

Ze zápisů zasedání zastupitelstva
 schválilo smlouvu o výpůjčce kontej-

 schválilo na žádost paní ředitelky

 souhlasilo s oplocením pozemků

Klouparové výjimku z počtu žáků
vzdělávaných ve školním roce
2013/14 v mateřské škole – bude
možné vzdělávat 25 žáků

parcelní číslo 360/1 a 361 v k.ú.
Rebešovice za podmínky řádného
zaměření geodetickou firmou

 na žádost paní ředitelky Klouparové
vyslovilo souhlas se směrnicí stanovující výši školného ve školním roce
2013/14 – školné bude 400Kč na
žáka

 schválilo výroční zprávu o hospodaření MŠ

 schválilo zprávu o provedené kontrole v MŠ

 Schválilo metodický pokyn č.1/2013
kterým se ve svém hospodaření řídí
příspěvkové organizace zřízené obcí

Program babských hodů:

dne 5.7.2013

 schválilo vypracování projektu parkovacích míst před domy na ulici Chrlická č.p. 66 a 67 včetně stavebního
povolení firmou Ing.Martinkoviče
Na svém letošním 4.zasedání, které se
konalo 26.června, Zastupitelstvo obce
mimo jiné:

 schválilo závěrečný účet obce za rok
2012

 rozhodli o připojení obce do projektu

 na členství ve finančním výboru obce

 schválilo konečný návrh varianty

rezignoval z důvodu změny bydliště
pan Ing. Josef Kudlička, novým členem Finančního výboru byl zvolen
pan Ing. Ivo Pavelec

úpravy okolí poklony Sv. Jana

 schválilo opravu pomníku hrdinům
první světové války

 schválilo opravu střechy a svodu u
vchodu do obchodu

davatele nového dopravního značení
v obci

 schválilo instalaci pěti odpadkových

 schválilo dodatky ke smlouvám

 schválilo poskytnutí finančního pří-

s firmou AVE CZ, které se týkají svozu
tříděného a směsného komunálního
odpadu

 schválilo nabídku firmy AVE CZ na

Sobota 7.9.2013 – průvod
stárek ve 14.00 hodin –
vycházíme od Zámečku

 schválilo dlouhodobý pronájem objek-

Srdečně zvou stárky
Sponzorské dary vítány !!!

 schválilo vyvěšení Moravské vlajky

dokumentů účetní uzávěrku obce za
kalendářní rok 2012

2012

 Schválilo na základě předložených

Pátek 6.9.2013 – zvaní na
zábavu:
od 16.00 hodin

zábava od 20.00 hodin na
Zámečku, hraje Miroslav Hamrla

nerů s firmou Ekokom a.s.

„region-pasy“, který obci umožní
účastnit se spolu s dalšími obcemi
elektronických aukcí na energie a
schválilo smlouvu s Organizačně
správním institutem, který tuto službu
administrativně zajistí

 Schválilo účetní uzávěrku MŠ za rok

 schválilo firmu Signex s.r.o. jako do-

Babské hody

DATmoLUX s.r.o.

Na svém letošním 3.zasedání, které se
konalo 29.května, Zastupitelstvo obce
mimo jiné:

svoz bioodpadu a čištění komunikací
v obci
tu bývalé vodárny Mysliveckému
sdružení Svratka

 odmítlo nabídku revitalizace zeleně
v obci firmou Leva Brno

 schválilo provedení pasportizace
elektrického

osvětlení

firmou

košů na psí exkrementy
spěvku na dostavbu další etapy cyklostezky

 vyhlásilo záměr dlouhodobě pronajmout části parcel p.č.57 a p.č.43 v
k.ú. Rebešovice

 vyhlásilo záměr dlouhodobého pronájmu budovy staré školky včetně přilehlé zahrady

 pověřilo pana Ing. Jochmana a Mgr.
Novotného k dalšímu jednání s majiteli pozemků a komunikací v nové
zástavbě
-RN-
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Názor občana
Vážený pane Štrunci,
nemohla jsem přehlédnout Váš příspěvek do Rebešovického zpravodaje číslo
1/2013 a ráda bych se k němu jako
spolupořadatelka masopustního průvodu vyjádřila.
Ráda přijmu návrhy nebo připomínky
ke zlepšení, ale forma jejich sdělení přes
místní médium, mi přijde poněkud nešťastná. Osobní návrh zainteresovaným
osobám by byl vhodnější. Nevím, kolik
zkušeností s organizováním podobných
akcí máte vy, já poměrně hodně a mohu
Vám říci, že pořádat Ostatkovou zábavu
s krátkým časovým odstupem od hodů a
plesu by se nevyplatilo. Kapela, prostory,
tombola a další výdaje by rozhodně předčily příjmy, protože účast by nebyla vysoká. Pokud máte představu, že masky
vyberou velikou sumu, asi Vás také zklamu, pokryla večeři (mimochodem mizerné kvality) v místní restauraci, nealkoholické nápoje pro masky a za zbylých pár
stovek bude příspěvkem na akci další.
Do našich kapes nešlo zhola nic. Ohlas
na letošní zkušební ročník byl velmi pozitivní, proto v roce příštím očekáváme
hojnější účast a tím pádem vybrané peníze pokryjí alespoň večerní občerstvení.
Byla bych nerada, kdyby z Vašeho článku
obyvatelé nabyli dojmu, že se účastníci
masopustního průvodu jakkoliv obohatili. Mohu Vás ujistit, že všichni, co
v průvodu šli, tak činili, i přes rozmary
počasí, zcela nezištně, pro pobavení
místních obyvatel a připomenutí tradic

Do této rubriky může přispívat každý občan, stačí
jen napsat mail na rzpravodaj@gmail.com !!!
obce. Nákup či zapůjčení masek v řádu
stovek korun si každý hradil sám a zcela
dobrovolně. Zvali jsme obyvatele obce
do restaurace, kde se masky večer sešly,
toto považuji za dostatečné. Spojení se
sokolskou zabijačkou nám nikdy nabídnuto nebylo a vlastně si jej ani neumím
dost dobře organizačně představit. Mnoho lidí maskám při masopustu neotevřelo, ale my to respektujeme, pokud je to
někomu nepříjemné, je to jeho volba.
Masopust bohužel také letos padl na
datum, kdy začínaly jarní prázdniny (kvůli
brzkým Velikonocům), příští rok se tomuto budeme snažit vyhnout a určit datum
s větším předstupem.
Pokud jste nic netušícím obyvatelem,
který nevěděl, že se masopust bude
konat, zřejmě nesledujete média (o masopustních rejích se mluvilo ve všech
zprávách), nečtete plakáty na vývěskách
obce a neposloucháte místní rozhlas.
Jsem rozhodně pro to udělat akci větší a
propagovat ji včasnější reklamou, ale
nepovažuji ani tu letošní za nedostatečnou. Rebešovští obyvatelé tradice dobře
znají a věřím, že ti nově příchozí je po
roce pobytu pochytí také. Zároveň jim
organizátoři rádi tradici vysvětlí, pokud
se zeptají a hlavně je rádi uvítají coby
účastníky. Domnívám se však, že i ty
nově přistěhovalé poněkud podceňujete,
neboť dle reakcí těch, co jsme navštívili,
jsem Váš pocit nesdílela. Právě Rebešovický zpravodaj by mělo být místo, kde o
tradicích, jako je moréna, hrkání nebo

masopust napíšete s předstihem. Jejich
datum se dá lehce spočítat nebo nalézt
na Internetu. Ráda bych také reagovala
na některé nelibé poznámky občanů, že
se masopustu zúčastnily děti. Ve většině
obcí je toto běžnou praxí a předání tradic
další generaci považuji za velmi důležité.
Víte, kritizovat umí každý, ale sám se
ujmout iniciativy a něco zařídit je věc
jiná.
Touto formou také děkuji všem dobrovolníkům, kteří vyčistili sádek v blízkosti
rybníka. Sekat klestí a sbírat celý den
odpadky nahromaděné za desítky let
stojí za ocenění a doufám, že si z nich i
další občané vezmou příklad a společně
uděláme obec hezčí.
Dále bych ráda podala několik návrhů
na zlepšení. Předně v obci chybí dostatek odpadkových košů a sáčků na psí
exkrementy, které nejen hyzdí obec, ale
také znečišťují místa, kde si hrají děti.
Divím se však tomu, že takový návrh
nepřišel kupříkladu z Vaší strany, neboť
jste jedním z aktivních chovatelů psů,
kterého lze v ulicích obce spatřit docela
často. V obci se poslední roky hodně
kácelo, ale výsadba nových stromů a
keřů značně pokulhává. Na zastávce by
mohly vyrůst nové kaštany, u rybníka
vrby, u studánky sv. Jána keře apod.
Uvítala bych také zlepšení kvality místní
restaurace.
S pozdravem
Kamila Havlíčková

Knihovna a trocha historie
Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,
před několika měsíci jsem měla shodou okolností možnost popovídat si blíže
s p. Šťastnou a při té příležitosti jsem od
ní převzala materiál na téma „Knihovna
a trocha historie“, ze kterého vznikl
i následující příspěvek do tohoto vydání.
Dovolila jsem si ocitovat doslovný text
paní Šťastné a doplnit jej pouze několika
informacemi, které jsem načerpala

z obecní kroniky a mých dřívějších článků k tématu:
„K příležitosti otevření nové knihovny,
která teď sídlí v bývalých prostorách
obecního úřadu a byla po úpravách a
opravách otevřena veřejnosti dne 7. 4.
2013, bych ráda zabrousila do historie
knihovny v Rebešovicích.
V roce 1969 jsem se přivdala do Rebešovic, v té době byla knihovna umístěna v suterénních prostorách bývalé zá-

kladní školy, posléze školky
v Rebešovicích. V té době, tj. od roku
1968 do roku 1972 ji vedla paní B. Lubíková. Následně po ní ji vedl pan Jan
Němec, a když nastoupil na vojenskou
službu, převzala po něm knihovnu slečna I. Němcová.
Knihovna v té době byla umístěna na
Zámečku v horním patře v místnosti,
která v současné době slouží jako místnost šatny. Takto jsem knihovnu převza-
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la v červnu roku 1983, když se sl. Němcová provdala a odstěhovala z Rebešovic.
Z této místnosti knihovnu přestěhovali
v novém století do místnosti (klubovny)
po Jiskřičkách, kde sídlila 8 let. Místnost
byla maličká a nevyhovující. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že klubovnu,
kterou využívali myslivci ke schůzím,
opraví a knihovnu přestěhujeme směnou (knihovna k myslivcům, myslivci do
knihovny). Knihovna se stěhovala.
Prostory byly krásné, ale trvalo pouze
5 měsíců, než se začaly objevovat problémy, silné praskání stěn, které se dokonce muselo statikem kotvit a kontrolovat stav stěny. Nové zastupitelstvo obce
rozhodlo, že knihovnu opraví, a to tak, že
místnosti promění na obecní úřad a
obecní knihovna bude nastěhována do
bývalých místností obecního úřadu.
V době oprav byla možnost si půjčovat
knihy u mě doma vždy jednou za 14
dnů, a to pouze knihy z jiných knihoven,

jako Modřice a Kuřim. Celkem byla v té
době možnost výběru z 960 ks knih,
které jsem měla po dobu oprav zapůjčeny z výše uvedených knihoven.
Co přát nové knihovně? Aby bylo stále
dost zájemců o knihy. Aby přibývalo čtenářů i mladší generace.
Současně bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na opravách,
úpravách a stěhování knihovny. Také
bych chtěla poděkovat za krásné poděkování v minulém Zpravodaji obce, kterého se i dostalo po 30 letech mého
působení v knihovně poprvé.
Jiřina Šťastná.“
No a já už jen pro přehled uvádím stručnou historii knihovny v letopočtech:
1921 – založení knihovny , která
čítá 107 svazků (zakladatel p.
učitel Antonín Kyrš),
1923 – p. Kyrš odchází, jeho místo
zaujímá p. učitelka Ludmila
Odehnalová,

1931 – nakoupeno dalších 27 knih
a registrováno 89 čtenářů (156
výpůjček),
v letech 1968-72 – knihovnu vede
p. Lubíková,
do června r. 1983 - knihovnu vede
p. Němec, poté sl. Němcová,
v červenci 1983 – knihovna je předávána pracovníkem židlochovické knihovny a od převzetí
až dosud vede rebešovickou
knihovnu p. Šťastná,
2011 – knihovna čítala 3000 svazků (stálý inventář) a cca 450
knih v rámci výměnného fondu,
registrováno bylo 38 čtenářů.
V době, kdy tento Zpravodaj vychází, už
má naše knihovna za sebou nějakou
dobu provozu v novém sídle. Zcela jistě
již také naši občané-čtenáři tuto změnu
zaregistrovali a mohou sami posoudit,
jak se stěhování a opravené prostory
nové knihovny osvědčily.
Olga Přikrylová

Nadační fond zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání
přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i
v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem
se zdravotním postižením a nedokáží si je
představit jako schopné kolegy. Bohužel ani
zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta
osob se zdravotním postižením u subjektů,
které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od
roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění
nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu,
člověku s roztroušenou sklerózou či
Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře.
Viditelná postižení však tvoří velmi malé
procento mezi celou skupinou zdravotně
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují
tím, že člověk se zdravotním omezením by
je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět
hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP
jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.

Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se
situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané
personalisty, podnikatele a manažery, kteří
budou dobře znát základy legislativy. A
hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí
se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí,
kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu
úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se
zdravotním postižením a s tím související
ochrannou známku „Práce postižených. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt řadu výrobků označených touto
známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou
podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z
velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz, které odborně zaštiťuje.
V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží

řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli
potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to,
že postižené osoby nezaměstnávají, nebo
mohou využít tzv. náhradního plnění
(outsourcing služeb či výrobků od firem
s náhradním plněním, tedy s více než 50
procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se tak zaměstnavateli může
vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale
zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením
lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa
navíc začala od loňského roku vytvářet pro
firmy pozitivní motivační nástroje např.
v podobě vyšších příspěvků na vznik místa,
na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu,
ale také současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz
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Sakrální stavby Rebešovic
Více toho dnes asi víme o sv. Janu Nepomuckém, než o kapličce samotné. Každopádně je nám známo alespoň to, že voda
ze studánky pod kapličkou dnes podle záznamu č. 2479 z Národního registru pramenů a studánek rozhodně není považována za pitnou, zejména kvůli obsahu dusičnanů.

Obrázek 1

Vážení čtenáři,
pro toto vydání Zpravodaje jsem si tentokrát zvolila něco netradičního, a taky jsem
přidala nějaké ty obrázky. Bez nich by to
nešlo, však posuďte sami. Nedávno jsem
takhle brouzdala internetem, oblíbeným to
zdrojem mého poznání, po různých mapách
a na jedné takové mapě Rebešovic mě
zaujalo množství křížků (viz. obrázek 1).
Rozhodla jsem se tedy zapátrat po značkách slibujících najít něco zajímavého, a
rozšířit tak povědomí o těch jak známých,
tak dosud ne příliš známých důkazech sakrální architektury v naší obci. Třeba se
vám to bude také jednou hodit – nebo si
alespoň uděláte krátkou a poučnou procházku po leckdy zapomenutých památkách, tak jako nedávno já.
Takže: na území naší obce najdete tři
objekty, které se dočkaly evidence ve státním seznamu nemovitých památek: Zvonice (č. rejstříku 45562 / 7-938), Výklenková
kaplička sv. Jana Nepomuckého (č. rejstříku 18398 / 7-939) a Krucifix (č. rejstříku
17970/7-940). Další dva „křížky na mapě“
tuto čest neměly, a tak jim ji chci dopřát
alespoň v evidenci našeho Zpravodaje.
Proto jsem je nazvala: Boží muka a Křížek
u cesty. A když jsme u sakrálních staveb,
tak přeci nemohu opomenout tu zřejmě
nejvýznamnější stavbu, která je ukrytá
v útrobách našeho zámečku: Kaple sv.
Doroty.
Někdy zřejmě okolo roku 1760 (jiný zdroj
uvádí letopočet 1830, což ovšem nesouhlasí se záznamy Římskokatolické farnosti
v Rajhradě) byla v Rebešovicích na návsi
postavena klasicistní rustikální zvonička
čtvercového půdorysu (viz. obrázek 2).

Údajně proto, že na zámečku nebyl zvon.
Novější zvon (který zřejmě nahradil ten
původní) pocházel z r. 1816 a byla na něm
údajně vyobrazena Panna Marie a Boží
Oko. Tento zvon však byl v r. 1917 v době
1. světové války zabaven pro válečné účely.
A tak byl nahrazen menším ocelovým zvonkem.
Obrázek 3

Obrázek 2

Možná nejstarší památkou, tedy alespoň
z těch doložených, o nichž jsem našla nějaké podklady, je zřejmě pozdně barokní
stavba kapličky z 18. století, nyní bez sochy, Poklona sv. Jana Nepomuckého (viz.
obrázek 3). Kaplička chrání vodní pramen,
který se nachází na stráni pod Zámečkem.

Rokokový litinový krucifix - Kříž Panny
Marie, který se nachází v cípu tvořeném
ulicemi Na Dědině a V Uličce, pochází z
roku 1778 (viz. obrázek 4). Zvláštností je
jeho kamenné podnoží z červeného pískovce, na němž spočívá dominantní vysoký
reliéf bolestné Panny Marie. Tento kříž se
dočkal „generální“ opravy z rukou sochaře
MgA. Bohdana Jeřábka v roce 2003. Na
jeho přední straně najdete latinský nápis
Nobis Deus esto Salus! Docet Sententia
Hancuideo In Vita Sedmentem Ilumina
Quodcertum est! Latinsky bohužel neumím,
takže ač jsem se snažila sebevíc, smysluplný překlad jsem nenašla. Na zadní straně
kříže pak vystupuje z kamene zbytek nečitelného textu tesaného odlišným zdobným
písmem, z toho ovšem asi nebude moudrý
zřejmě už nikdo.
Boží muka se stručným a tak trochu tajuplným nápisem Vobis (Vám) najdete téměř
nadohled od krucifixu, také v ulici Na Dědině (viz. obrázek 5). Tato stavbička je tak
nějak zvláštně zaklíněná mezi ploty a nepo-
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rázek 7). Jak jsem se dočetla ze stránek
Římskokatolické farnosti v Rajhradě, byla
tato kaple původně soukromou součástí
zámečku. Nachází se ve druhém podlaží v
jihovýchodním rohu budovy. Na oltáři je v
bohatě zdobeném rámu obraz sv. Doroty
od Ullricha Messmera z r. 1697, a dále
v kapli najdeme obraz Panny Marie Lurdské, zčásti vyšívaný.

Obrázek 4

dařilo se mi o ní zjistit prakticky vůbec nic.
Škoda.
Poněkud sdílnější byl pečlivě udržovaný
křížek u cesty – alespoň tím, co je napsáno
na něm. Najdete jej, pokud se vydáte cestou od vodního pramene s kapličkou, směrem k Rajhradicím. Lze-li důvěřovat nápisu
na boční straně křížku, pak je jeho vznik
datován rokem 1872. Na čelní desce hlásá
nápis „Otče odpusť jim neboť nevědí co
činí“ (viz. obrázek 6) a z pravého boku podstavce vyčteme, že tento kříž „Kúcti a chvále boží věnovali Jan a Marie Maříkovi“.
Barokní kaple sv. Doroty je pravděpodobně nejvýznamnější a stále využívanou památkou tohoto druhu v obci, protože se tu
poměrně často konají bohoslužby (viz. ob-

Obrázek 5

Obrázek 7

Obrázek 6

Až tedy příště nebudete chtít sedět doma
u televize a počasí Vás vyláká na procházku, zkuste zavítat i k našim památkám. A
pokud by se mezi Vámi čtenáři našli nějací
pamětníci, kteří by mohli obohatit zatím
poněkud strohé informace, které se mi
podařilo vypátrat o zmíněných objektech,
určitě je já i čtenáři uvítají.
Olga Přikrylová
Foto: Drahomír Přikryl

Centrum vzdělávání všem
V jihomoravském kraji zahájila v březnu
činnost nová instituce Centrum vzdělávání
všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku
všem, kteří tápou v pracovním životě a
zároveň mají chuť s tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí
v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické
či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
Centrum vzdělávání všem provozuje
portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů
v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen počítačový či
jazykový kurz, portál je nabízí na jednom
místě přehledně seřazené podle místa

konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme,
že mnoho lidí při vyhledávání naráží na
problémy. Neví, co vlastně potřebují, a
možná ani netuší, jak a co přesně hledat.
Obrázek 6
Proto
jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme v
databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o
to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“
říká informační specialistka Centra Hana
Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje
zdarma také kariérní poradenství. „Když
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích,
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší
životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětlu-

je kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují
totiž stipendijní programy, které umožňují
vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si
tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou
řešením například pro ty, kteří nemohou
najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou
veřejnosti podporu při zprostředkování a
vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení
všech formalit lidé totiž často vnímají jako
složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz
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Zprávy ze Sokola
V sobotu 13. dubna proběhla první brigáda letošního roku. Členové, kteří přišli na
brigádu, upravovali celý areál TJ; kurty na
volejbal i na tenis.
Poslední den v dubnu, tj. 30. 4. se konal
Táborový oheň spolu s pálením čarodějnic.
Děti měly k dispozici na opečení špekáček,
nachystány ke koupi byly chuťovky z udírny.
I když to s počasím nevypadalo dobře, nakonec nám nezapršelo a zábava probíhala
v plném proudu. Této akce se zúčastnilo
velké množství občanů obce i našich členů,
za což jsme velmi rádi. Ve večerních hodinách zahrály 3 kytary a poté se zpívalo do
pozdních hodin.
Ve středu 8. května 2013 pořádal TJ Sokol
Rebešovice, oddíl malé kopané, tradiční
turnaj – tentokrát v nohejbalu. Výsledky
jsou následující; všem zúčastněným gratulujeme.
1. Pavelec I., Pohorelec J. st., Švapík Zd.
2. Sedláček J., Pohorelec J. ml., Pavelec J.
3. Sekený M., Bednář J., Pazdera T.
Naši nohejbalisti se zúčastnili turnaje
v Blučině, který se konal v sobotu 18. května. Pozvaných bylo 12 trojic. Po velkém boji
naše dvě družstva dopadly následovně:
6. místo Němec S., Sedláček J., Pazdera T.
11. místo Pavelec I., Bednář J., Hrdý P.

Vítězům i zúčastněným gratulujeme!
Další brigáda letošního roku byla několikrát kvůli nepříznivému počasí přesunuta.
Nakonec proběhla v dopoledních hodinách před dětským dnem, tedy 1. 6 a
přišlo na ni 18 sportovců.
Zabetonovaly se obrubníky kolem celé
budovy i přístřešku. Po letech se vyčistil
sklep; pan Tomáš Mátl přistavil kontejner,
do kterého se naložily nepotřebné věci,
ale i nepoužívaný starý materiál. Dále se
posekala tráva v celém areálu. Chci informovat členy, že je možné si domluvit
individuální brigádu mimo ty, které pořádá TJ Sokol. Poděkování patří panu Mátlovi st. za neustálé sečení trávy ve sportovním areálu TJ.
Obecní úřad ve spolupráci s TJ Sokol
Rebešovice uspořádal v sobotu 1. června
– Dětský den. Pro děti byl nachystaný
bohatý program. Poděkování za organizaci patří především Petře Nechvátalové a
jejím kamarádkám. Děti absolvovaly pohádkovou cestu kolem Zámečku. Na každém stanovišti pro ně byly připraveny
různé soutěže. V areálu TJ byl nachystán
skákací hrad, trampolína, bodyzorbing;
nebo se děti mohly projet na koni. Poděkování patří také ČSSD Brno – venkov, za

půjčení skákacího hradu, panu Škamradovi za trampolínu, p. Bednářovi za možnost projetí se na čtyřkolce, p. Mátlovi
z Rajhradic za projížďku na koni a paní
Chalupské, která přispěla finančním darem.
Novinkou letošního roku byl Country bál.
Bohužel zúčastnil se malý počet lidí, přesto se zúčastnění velice dobře bavili. Kapela Tuláci hrála výborně do ranních hodin. Doufejme, že účast na dalších ročnících bude mnohem početnější.
Naši fotbalisti skončili jarní sezónu malé
kopané. I když některé zápasy v jejich
skupině nejsou dohrané, zatím jsou na
krásném 3. místě se 42body. Snad si toto
místo udrží. Všem našim fotbalistům děkujeme za reprezentaci naší TJ.
Další akce pořádané naší TJ:
26.7. Soustředění sportovců v Níhově
27.7. Pochod okolo Níhova; možnost
další akce přímo v místě konání našeho
pochodu — 27.7. od 18:00 - folkový festival PRAMENY
31.8. Tenisový turnaj – čtyřhry
14.9. Turnaj v nohejbalu
28.9. Tenisový turnaj - dvouhry
Romana Němcová

BONELLO s r.o.
JUDr. Mgr. Helena Vargová
Ořechová 137, 664 61 Rebešovice
602 543 295
bonellosro@email.cz

Vedení účetnictví,
daňové a právní poradenství
přímo v Rebešovicích!!!

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ A ROČNÍCH ÚČETNÍCH ZÁVĚREK
ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY
ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ÚVĚRY U FINANČNÍCH INSTITUCÍ
KONZULTACE, PORADENSTVÍ, JINÉ ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
ZASTUPOVÁNÍ U PŘÍSLUŠNÝCH STÁTNÍCH ÚŘADŮ
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, PRÁVNÍ ZASTUPOVÁNÍ A DÍLČÍ PRÁVNÍ KONZULTACE
PRÁVNÍ POSUZOVÁNÍ SMLUV, VYPRACOVÁVÁNÍ SMLUV A JINÝCH PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ

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

