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Rebešovický zpravodaj
Podzim je tu
Za okny se směje slunce,
byť je hodně zubaté, jak říkávala moje babička. Měla tím
na mysli, že venku už jedinec
v tričku a kraťasech jen tak
neposedí. Není divu, vezmu-li
v úvahu ranní televizní zprávy, ve kterých jinak sympatická moderátorka s typicky
gumovým strojeným úsměvem oznámila světu, že právě dnes slunce vychází přesně na východě a zapadá
přesně na západě a dále
poučila národ, že to znamená astronomickou rovnodennost. Nu což, podzim je tu.
Zpráva pokračovala tím, že
rovnodennost znamená, že
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den i noc jsou stejně dlouhé.
Světe, div se! Chtělo se mi
vykřiknout. To jsem však
ještě netušil, že zpráva nekončí. Vážený divák se
dozvěděl, že dneškem počínaje až do tzv. zimního slunovratu,
což
bude
21.prosince, se den bude
zkracovat a hlavně noc prodlužovat.
Veřejnoprávní médium se
zřejmě rozhodlo začít vzdělávat naše méně vzdělané
občany. Tuším, že cílit by
mělo zejména na ty mladší,
zblblé Facebookem. Ti totiž
díky této geniální síti například ví, co měla kamarádka
k večeři, a mohou se dokonce vyjádřit, jestli se jim to líbí
nebo ne, ale mnozí jsou jisto
jistě přesvědčeni, že o rovnodennosti dosud neslyšeli.
Tak nevím. Zprávy na ČT
jsem až dosud považoval za
ty s větší mírou inteligence.
Ostatně s házením hrachu
na stěnu mám, co by kantor,
svoje zkušenosti.
Dnes po ránu se mnou
necloumá zrovna dobrá nálada. Přiznám se celkem bez
mučení, že mě ta zpráva
ČT24 až urazila, což jsem
rychle vnitřně kompenzoval
pocitem škodolibosti nad
tím, že sledovanost onoho
média bývá prachmizerná.
Televizní kanály zaplavují
všemožní talenti, superstarmaňásci, vyvolení - to jsou ti
s IQ pod 70, co je zavřou do
jednoho baráku a dají jim

kameru i na záchod po vzoru
goril v ZOO Praha. K nim
poslední dobou přibyli rádobyfarmáři – to je zase sešlost
mimořádně neschopných
jedinců, co dosud v životě
nemakali a tak jim nechají
zdevastovat nějakou tu usedlost. Nezapomeňme ani na
hrdé a pyšné manželkoměniče – to jsou páry, kterým to
v rodině klape jak v pohádce
a tak chtějí za pomoci výměny manželek to dobro šířit i
do jiných rodin. No a na
ČT24 vám brzo začnou vysvětlovat, kolik stojí dvacetikorunová známka. Když si
představím, že každý měsíc
platím státu „televizní daň“ a
satelitní společnosti příslušný poplatek, mám štěstí, že
jsem o něco menším cholerikem než můj jinak dobrácký
a milý soused Jarek, neb ten
by na mém místě a v mém
rozpoložení vzal nejspíš
krompáč a sejmul by ten
zpropadený talíř ze střechy
dolů.
Produkce pokračuje –
opakují interview s jistou,
promiňte mi ten výraz, vepřovou hlavou. Pán – jinak jistě
schopný manažer, co léta
letoucí vydělával ve vysokých
funkcích na pozicích náměstků a ředitelů polostátních
podniků opravdu těžké peníze a tedy z politiky a z té celé
špíny celkem slušně žil, nyní
kandidujíc za jistou nejmenovanou stranu, co se dere za
práva občanů, právě vysvět-

luje, že chce na regionálních
železničních tratích zavést
jízdné pro všechny cestující
zdarma. Vážně se tváří a
argumentuje, že na ztrátové
trati je průvodčí přítěží. Vnitřně řvu smíchy a jelikož nejsem
sympatizantem této
partaje , nálada se mi zlepšuje. „To mu přece nikdo
nemůže sežrat.“ Říkám už
zcela nahlas do nedělního
brzkého rána a přemýšlím,
jestli se mi to celé vlastně
nezdá. A pak si vzpomenu na
ty televizní pořady a jejich
sledovanost a nakonec hořce sám sobě přiznávám, že
ať dopadnou podzimní předčasné volby tak, či onak,
jedno jediné bude jisté –
budeme mít jen takový parlament a takové politiky, jaké
si zasloužíme. Byť po těch
více než dvacetiletých zkušenostech s volbami bych chtěl
věřit tomu, že se najde podstatně méně jedinců, kteří
opět naletí na mediální masáž typu „dáme práci všem“,
alias ano, hlavu vzhůru, na
úsvitu bude líp. A nebo zase ?!
Pojďme se raději věnovat
tomu, co se děje v našich
rebešovských luzích a hájích,
neb co si neuděláme sami,
to nám pečené do huby nepřiletí a proto vzhůru do letošního třetího čísla Rebešovického zpravodaje – tak
trochu „okurkového“, jak už
to po prázdninách bývá.
Rostislav Novotný

Rebešovický zpravodaj

Stránka 2

Prázdninové střípky

Ze zápisů zasedání zastupitelstva

Letošní prázdninová vedra byla vskutku
nesnesitelná. Dokonce se stalo, že restaurace neměla jednu neděli co čepovat!!
Uvážíme-li že jsme jedni z největších světových konzumentů piva a to jako takové
nesmí chybět ani v podnicích nižší kategorie, musíme dojít k jedinému závěru a
sice, že chyba byla v tom, že rebešáci měli
tak ukrutnou nepředvídatelnou žízeň, že
stačili holt všechno vypít nějak dřív.

Na svém letošním 5.zasedání, které se
konalo 28.srpna, zastupitelstvo obce
mimo jiné:

○
Naší obcí se nezadržitelně šíří názor, že
debilní pravidla prý se nemusí dodržovat,
a to právě proto, že jsou debilní.
Doufejme jen, že pravidel provozu na
pozemních komunikacích se anarchie
nedotkla a že, co se týká nového dopravního značení, už jsme si všichni zvykli.
Ne tak parta menších dětí, které s velkou
potěchou bez doprovodu dospělých a bez
přileb jezdí jednosměrkou od obchodu
poměrně rychle směrem dolů. Je jasné, že
to přece nebudou objíždět dokola po hlavní, když je pošlete do obchodu pro pět
rohlíků, ale přesto to ze strany rodičů volá
po drobném poučení a my řidiči prosím
raději počítejme s tím, že za rohem stodoly se na nás řítí dav malých cyklistů.
○
A sakra, proč nepodnikat v pohostinských
službách a nepřestavět stodolu na slušnou kavárničku s dobrým pivkem, když tu
kolem brázdí hromada žíznivých cyklistů.
A sakra — konečně se dá v Rebeškách
zajít na opravdu dobrou kávu a proti kvalitě piva rozhodně také není co namítnout.
A sakra — my ale můžeme i někomu vadit—holt jedni nechtějí mít před okny neuklizený binec, jiní mají obavu, že jim před
domem budou burácet podnapilí návštěvníci. Tak popřejme, aby nebylo ani jedno,
ani druhé, a ku podnikání hodně zdaru.
○
Zpropadení nekuřáci! Těšte se! Pan prezident lobuje za cigarety až v samotném
Bruselu.
Tak snad krabičku na zdraví, ne?

 Schválilo dlouhodobý pronájem parcely č.43 v k.ú. Rebešovice a pověřilo
starostu vypracováním smlouvy na
dlouhodobý pronájem.

 Schválilo dlouhodobý pronájem části
parcely (120m2) č.57 v k.ú. Rebešovice a pověřilo starostu vypracováním
smlouvy na dlouhodobý pronájem.

 Schválilo nabídku projekčních prací
rekonstrukce veřejného osvětlení v
obci od firmy Puttner s.r.o. v ceně
81 000 Kč a pověřilo pana starostu
podpisem smlouvy.

 Schválilo umístění sběrného kontejneru na použité oděvy, obuv a hračky
od firmy Revenge, a.s.

 Schválilo výrobu a montáž značení
ulic Ořechová, Topolová a Kaštanová
firmou Urbania v ceně 7 768 Kč.

 Schválilo dlouhodobý pronájem býva-

 Schválilo darovací smlouvu, kterou se

lé budovy MŠ na ulici Chrlická + přilehlých obecních pozemků tvořících
zahradu a pověřilo starostu vypracováním smlouvy na dlouhodobý pronájem.

do vlastnictví obce převádí komunikace na ulici Stráně.

 Schválilo záměr pronájmu části parcely č.94/1 v k.ú. Rebešovice za účelem umístění reklamního poutače.

 Schválilo záměr směny části pozemku prarc. Č. 472 za část pozemku
parc.č. 478 v k.ú. Rebešovice

 Schválilo záměr směny částí pozemků parc.č. 367/1, 367/20 a 367/21
za části pozemků parc. č. 355/1 a
354/1 vše v k.ú. Rebešovice.

 Schválilo rozhodnutí o účelovém finančním
příspěvku Ministerstva
kultury ČR ve výši 56000Kč—
příspěvek je určen na rekonstrukci
památek v obci.

 Neschválilo dlouhodobý pronájem
části pozemku p.č. 5/1 v k.ú. Reb.

 Schválilo kladné vyjádření k projektové dokumentaci týkající se plynovodního řádu pro lokalitu Malé Díly
II.etapa a schválilo kladné vyjádření k
projektové dokumentaci týkající se
komunikací pro tutéž lokalitu.

 Schválilo požadavek na úhradu polo-

 Na návrh pana místostarosty Ing.

viny ceny za zaměření a znalecké
nacenění pozemku p.č. 242/9 po
původním zájemci o koupi tohoto
pozemku—zájemce od koupi ustoupil,
neboť cenu stanovenou znalcem na
200Kč/m2 považuje za příliš vysokou.

Jochmana zrušilo značky zákaz vstupu psů do prostoru kolem zámečku.
Zákaz vstupu psů do budovy č.12
(sál, knihovna, restaurace a obecní
úřad) i nadále zůstává v platnosti.

 Schválilo odkoupení pozemků pod
cyklostezkou v ceně stanovené znalcem a pověřilo pana starostu jednáním s majiteli dotčených pozemků.

 Schválilo převod pracovníka dovážejícího stravu do MŠ z působnosti obce
přímo pod působnost MŠ a v souvislosti s tím schválilo navýšení dotace
na provoz MŠ o 12 500Kč.

 Schválilo přepracování

webových
stránek obce v ceně 10 000Kč.

 Schválilo dodatek ke smlouvě o svozu komunálního odpadu s firmou
AVE.

 Pověřilo pana starostu zasláním dopisu současnému nájemci obecní restaurace na zámečku, ve kterém
bude upozorněn na nedodržování
pravidel platných pro budovu v souvislosti se vstupem psů a nedodržovaní dalších bodů nájemní smlouvy.

 V diskuzi s přítomnými občany vyslechlo jejich obavy, nad chystanou
změnou vedení nízkého napětí—
majitel distribuční sítě hodlá převést
vedení NN v obci do země a měřící
zařízení umístit před nemovitosti tak,
aby bylo přístupné.
-RN-
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Názor občana
Přiznávám se otevřeně, že nejsem
zrovna typ člověka, který musí být
všude a u všeho, veřejné dění v obci
nevyjímaje. Asi i nadále už budu chybět na většině zdejších společenských, kulturních či sportovních událostí. Ani se nesnažím přetvařovat a
nutit do něčeho, co není právě mým
typickým povahovým rysem. Ani se na
stará kolena už asi nebudu družit a
klábosit s každým na potkání.
Ale proč Vám – čtenářům rebešovického zpravodaje tohle vlastně píšu?
Nejspíš díky tomu, co posledních několik let udiveně zjišťuji. Že mi totiž
vůbec nechybí moje osobní účast na
veřejných zasedáních zastupitelstva.
Pryč jsou doby, kdy jsem jako kterýkoliv obyčejný občan nadšeně využívala své občanské právo a docela marně navštěvovala jedno zasedání za
druhým a ptala se, žádala, dávala si
práci se sháněním podkladů, neúspěšně argumentovala, zlobila se a
nakonec odevzdaně rezignovala.
Také už jsem obrazně lámala hůl
nad budoucností Rebešovic. Dokonce
jsem uvažovala, že bude lepší odstěhovat se někam jinam, kamkoliv, kde
se alespoň něco děje, buduje, mění
k lepšímu, když tady jsou světlé zítřky
v nedohlednu. Tehdy jsem ale na ta
zastupitelstva chodila právě proto,
aby se něco změnilo. Rozdíl oproti
dnešku je jednoznačný - teď vlastně
nemusím.
Kolikrát jsem si už říkala, zase zajdu, poslechnu si..., ale vždyť já to
vlastně nepotřebuju. A to myslím jen a
pouze v tom kladném, pozitivním
smyslu.
Proč mi ta zasedání nechybí? Inu
jednak proto, že na vlastní oči vidím,
co se v naší obci děje. A taky proto, že
mám dostatek informací o tom, co
třeba zrovna vidět být nemůže, ale

děje se taky. A zejména proto, že tahle vesnička evidentně vyplula z šedi
minulých desetiletí. A z toho skomírajícího bývalého „skanzenu“, jak jsem si
soukromě Rebešovice přejmenovala,
se konečně rodí nová, prosperující
obec, kde to žije. Nemusím jistě vypočítávat, co vše se v tom relativně krátkém období od posledních obecních
voleb podařilo – o většině se koneckonců všichni můžete mnohem více
dozvědět na zmiňovaných zasedáních,
která jsou jako vždy pro každého občana obce veřejná, nebo se tak jako
já dočtete v jednotlivých číslech zpravodaje. Všechny ty změny ale velmi
pozitivně vnímám a občas i žasnu,
kolik toho dřív nešlo, a nyní to jde,
panečku!
Tím hlavním důvodem, proč se mi
na zasedání zastupitelstva vlastně
vůbec nechce, není nedostatek času.
Na chronické „nemám čas“ bych se
sice mohla vymlouvat donekonečna,
ale já ten čas mám, pokud zrovna
termín zasedání nekoliduje s něčím
pro mě osobně důležitějším. Není to
ani moje pohodlnost či lenost, ačkoliv
ani k té nemám daleko. To podstatné
na mé neúčasti vidím pro sebe
v absenci důvodů tam jít. Já asi momentálně nemám žádný problém týkající se naší obce, který bych potřebovala přednést na zastupitelstvu a žádat jeho řešení.
Našly by se pochopitelně záležitosti,
které bych mohla kritizovat, urgovat
nebo požadovat, a je mi jasné, že se
najde dost spoluobčanů, které opravdu něco tíží, něco jim momentálně
hodně vadí a s něčím vážně nejsou
spokojeni, takže to chtějí řešit. Jenom
mně osobně zatím stále připadá, že
na cokoliv ve smyslu „světlé zítřky
obce“ pomyslím, o tom se dřív nebo
později dočtu v zápisech, nebo dozvím

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

na vlastní oči. A proto mám také pocit,
že na poměry Rebešovic tak nebývalá
aktivita současného zastupitelstva
určitě zaslouží ocenění – v mém podání alespoň toho slovního.
Chci svými myšlenkami popsanými
na tomto místě apelovat na všechny –
pamětníky i novější obyvatele obce,
aby si uvědomili, že to, co se
v současné době odehrává
v Rebešovicích, tu nebývalo obvyklé
vždycky. Snad jen před „sametovou
revolucí“ tu probíhal nějaký výraznější
pokrok, paradoxně zejména díky armádě, a může si tvrdit kdo chce co
chce, rebešovická kasárna přinesla
obci z hlediska rozvoje hodně pozitivního (ostatně o tomto tématu chystám
možná nejeden článek do příštích
vydání Zpravodaje). Ať už to byla dopravní obslužnost (zavedení MHD),
školka pro děti, provoz místního obchodu, péče o zeleň a památky, sportovní vyžití, kulturní akce...
Nostalgicky vzpomínám na to, jak
se někteří lidé před pár desítkami let
ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu sami snažili a byli ochotní
udělat něco i pro druhé. Zní to jako
klišé, ale kdo ty časy zažil, musí
v tomhle souhlasit. Jak známo, práce
pro „veřejné blaho“ je obvykle velmi
nevděčná, a také se zpravidla veřejně
činné osoby (zastupitele nevyjímaje)
určitým způsobem obětují, protože se
nikdy nezavděčí všem, byť by se třeba
rozkrájely.
Já si toho cením, a aniž bych chtěla
uzavřít svou úvahu nějakým rádoby
vzletným či patetickým přáním „až na
věčné časy a nikdy jinak“, přesto si
nahlas říkám: zaplaťpánbůh. A to
jsem ateista :-)
Olga Přikrylová
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Nový projekt podpoří komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Šlapanice

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností
Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047
je prevence vyloučení prostřednictvím
rozvoje dostupných, kvalitních
a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního obvodu ORP Šlapanice.
Jedná se o dvouletý projekt realizovaný
v období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015.
Na tento projekt získalo město
Šlapanice finanční dotaci z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
v rámci Evropského sociálního fondu
Evropské unie ve výši 2 490 525,22 Kč
a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši
439 504,46 Kč.
Hlavním záměrem projektu je
podpora realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb metodou komunitního
plánování ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností Šlapanice.
Cíle projektu budou naplněny díky

realizaci klíčových aktivit projektu. Prostřednictvím realizačního týmu bude
zajištěno rozšíření povědomí o procesu
komunitního plánování sociálních služeb
směrem k zadavatelům, poskytovatelům
i uživatelům sociálních služeb. Budou
pořádány kulaté stoly, veřejná setkání a
bude posílena informační kampaň za
účelem oslovení a získání nových
účastníků a rozšíření cílových skupin do
procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy zapojit co nejvíce ze 40 obcí
ve správním obvodu ORP Šlapanice a
získat zástupce poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, kteří se zapojí do
procesu komunitního plánování a budou
se podílet na přípravě a sestavení komunitního plánu, proběhne odborné vzdělávání účastníků procesu komunitního
plánování sociálních služeb, budou zpracovány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 2014 a
2015, vzniknou pracovní skupiny a posílí
se činnost řídící skupiny, čímž bude podpořen proces střednědobého plánování

rozvoje v ORP Šlapanice.
Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu ORP
Šlapanice a vstoupit do některé
z pracovních skupin.
Aktuální informace o možnosti
zapojení, veřejných setkání budou pravidelně zveřejňovány ve zpravodaji.
Informace o sociálních službách a o jejich
plánování získáte na těchto kontaktech:
Městský úřad Šlapanice
odbor sociální
pracoviště Opuštěná 9/2
656 70 Brno
Kontaktní osoba:
Mgr. Soňa Střechovská
telefonní číslo: 533 304 600
e-mail: strechovska@slapanice.cz
http://www.slapanice.cz/odborusocialnim/
Jan Šlancar—manažer projektu

Projekt „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047
je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.“

Třídění odpadů
V naší obci již má třídění odpadů poměrně tradici. Tradici bohužel má i fakt,
že jsme se stále ještě třídit nenaučili
tak, jak bychom měli.
Ještě horší ovšem je, že jsou mezi
námi sobecká lenošná čuňata, co ke
kontejnerům na tříděný odpad tu a tam
přinesou pneumatiku, nefunkční elektro, matraci, co už dosloužila a doma

překáží a podobně. Na tyhle odpady
obec organizuje několikrát ročně svoz a
ti, co se tohoto odpadu potřebují zbavit
okamžitě, mají v Chrlicích sběrný dvůr,
který provozuje společnost SAKO a zdaleka není určen jen pro občany Chrlic,
jak se mnozí mylně domnívají (viz web
provozovatele).
K tomu ne vždy šťastnému třídění.

Plasty do žlutého kontejneru. Ovšem
nepatří sem podlahové krytiny, obaly od
chemikálií a barev a dokonce ani novodurové trubky. Pěnový polystyren vhazujeme po malých kusech, PET-lahve
sešlapáváme. Do modrého jistě papír
ne však uhlový, mastný, promáčený či
jinak znečištěný a dětské pleny opravdu
do papíru nepatří vůbec. Krabice se
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snažíme rozložit či sešlapat. Keramika
opravdu není sklo a porcelán též ne. Do
skla nevhazujeme ani autoskla, drátovaná skla, zrcadla a jinak pokovená skla. A
máme super kontejner s oranžovou nálepkou—sem prosím vhazujeme kartonové nápojové obaly—to jsou ty krabičky od
džusů, mléka a jiných nápojů. Nepatří
sem textil a kartonové krabice. Do bioodpadu nepatří plastové pytle ani zahradní

plastový nábytek. Myslím, že to pro
drtivou většinu občanů není tak těžké
pochopit. POZOR! Máme novinku—
kontejner na použitý textil, boty a hračky—míní se tím věci, které ještě při
troše dobré vůle mohou sloužit někomu, kdo je v podstatně větších problémech, než drtivá většina z nás.
Zároveň bych chtěl touto cestou vyzvat všechny občany, abychom nezaují-

mali lhostejný postoj k těm, kteří se
domnívají, že prostranství s kontejnery u obchodu slouží k tomu, aby tam
kdokoli cokoli odložil. Nemusím ani
upozorňovat na fakt, že likvidace takového odpadu stojí obec ročně tisíce
korun navíc. Svoz komunálního odpadu obec stále dotuje— třídění odpadů
je cestou jak další zvyšování plateb
občanů zastavit.
-RN-

Zprávy z TJ Sokol
VOLEJBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR
Turnaj ve volejbalu o putovní pohár se
konal v sobotu 22. června. Zúčastnilo se ho
9 družstev. Byla rozdělena do tří skupin po
třech. Ve skupině hrála družstva systémem
každý s každým a následně všichni postupovali do vyřazovacího pavouka. Konečným
vítězem se stal „HERGOT“. Naše domácí
družstvo se umístnilo na 7. -8. místě.
Družstvo Rebešovic hrálo ve složení: Josef Sedláček ml., Tomáš Rudolecký, Michal
Ryšavý, Štěpán Sedlák, Ludmila Kalinová a
Vendula Šepsová.
POCHOD OKOLO NÍHOVA 2013
Uspořádali jsme další ročník pochodu
okolo Níhova. Do Níhova se letos přijelo
nejenom vlakem a autem, tradičně na veteránech (motorkách), ale pět odvážlivců
vyrazilo i na kolech. Sešlo se kolem šedesáti sportovců.
Z Kutin se úderem 11. hodiny vyrazilo
kolem Libochůvky pěknou přírodou do Žďárce. Zde v místním hostinci byl připraven
guláš a samozřejmě něco k pití. Po obědě
všichni sportovci oblékli pochodové tričko a
vyrazilo se směr Rojetín. Během pochodu
bylo horké počasí a někteří zápasili s žízní i
dechem. Z Rojetína se šlo směrem na Borovník a u letiště se odbočilo směrem ke
kiosku do Níhova, kde byl konec letošního
pochodu.
Zpestřením sobotního večera v Níhově
byl již tradiční folkový festival Prameny, kde
vystoupily skupiny Žalman a spol., Přístav a
další. V neděli potom postupně všichni odjížděli s tím, že se těší na další ročník pochodu, který se tentokrát vrací do starých

kolejí a to na trasu TIŠNOV – NÍHOV. Tak
neváhejte a pojďte za rok s námi.
TENIS – ČTYŘHRY
V sobotu 31. srpna jsme pořádali –
přebor v tenisu – čtyřhry. Turnaje se zúčastnilo 12 dvojic. Byly rozděleny do čtyř
skupin po třech. Z každé skupiny postoupily dvojice umístěné na prvním a druhém
místě do horního pavouka a následně
bojovaly o 1. – 8. místo. Zbylé tři dvojice
hrály o 9 – 12 místo. Na prvním místě
skončila dvojice z Prostějova – Mráček a
Marcián. Druhé místo patřilo domácím –
Černý R. a Suchý a třetí místo obsadili
Hamřík a Králík z Velké Bíteše.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
Naši fotbalisté, kteří již zahájili podzimní sezónu a nyní hrají druhou ligu malé
kopané, se mohou po třech výhrách pyšnit prvním místem v tabulce. Držme jim
palce.
Hráči „A“ družstva stolního tenisu podzimní sezónu zahájili domácím zápasem s
TJ Holásky v sobotu 28. září—zápas skončil po uzávěrce tohoto čísla. Rozpis všech
zápasů najdete na našich stránkách a
nástěnkách. Další družstva stolního tenisu hrají první zápasy na začátku října.
Obrázek
3
Přijďte se podívat a podpořit
všechny
reprezentanty naší TJ!!

TURNAJ V NOHEJBALU
V sobotu 14. 9. se uskutečnil na
kurtech naší TJ již 34. ročník turnaje
v nohejbalu dvojic.
Největší drama nám hned na začátku
připravilo počasí, protože pršelo celou
noc před turnajem i v době zahájení a
kurty byly částečně zaplaveny vodou.
Zpočátku to vypadalo, že turnaj bude
muset být z důvodu počasí a stavu kurtů
zrušen, ale naštěstí se organizátorům
podařilo dát kurty do hratelného stavu,
počasí se také umoudřilo a turnaj mohl
začít.

Sportovci z Rebešovic se zúčastnili
turnaje v nohejbalu trojic v Kněždubu,
kde se umístili na pěkném druhém místě
v sestavě T. Pazdera, J. Sedláček, P. Hrdý
a S. Němec.

Zúčastnilo se 10 dvojic. Jednotlivé týmy
byly rozděleny do dvou skupin. První čtyři
týmy z každé skupiny postupovaly do
horního pavouka o 1. až 8. místo. Týmy
umístěné na 5. místě ve skupině hrály v
pavouku o celkové umístění (9. -10. místo).

19. 10. 2013 – Brigáda ve sportov-

Turnaj po dramatickém boji vyhrála
dvojice Troubil— Mrkvica.

Stolní tenisté odehráli turnaj v Drnovicích
u Vyškova. Zde se zúčastnilo 40. hráčů z
9. oddílů, v silné konkurenci skončil Radek Černý na 5-6 místě, S. Němec prohrál
ve finále soutěže útěchy, M. Korgerová
postoupila ze skupiny, kde byla jediná
žena.
Nezapomeňte:



ním areálu



22. 11. 2013 – III. ročník Rebešovic-

ké pecky



7. 12. 2013 – Mikulášská besídka

na Zámečku
21. 12. 2013 – Turnaj ve stolním tenisu - registrovaní
Romana Němcová
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Karierní poradenství bezplatně pomáhá občanům JmK
mohl profesně posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu,
motivačním dopisem nebo s praktickou
přípravou na pohovor.
Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda
k vám do CVV přijít?
Bezplatně se poradit o svém životě a
se chci pracovně někam posunout může Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte,
naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u
profesním směřování - přesně takovou
mít zkrátka každý. Lidé k nám chodí konnás získat jiný pohled na věc, mnoho
službu nabízí JMK svým občanům
zultovat nejrůznější pracovní otázky –
podnětných myšlenek. Podpoříme vás v
v brněnském Centru vzdělávání všem.
když nemohou dlouho najít práci, když
Jak takové kariérní poradenství vypadá a neví, zda práci změnit nebo raději zůstat. hledání nových věcí v životě a pomůžeme
tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nek čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní Stává se, že potřebují jenom poradit, jak
být lepší u pohovorů, nebo zvednout se- jenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
poradkyně Martiny Ježkové.
bevědomí.
Co kariérní poradenství je a komu
je urObrázek
4
Obrázek 5
čeno?
Jak kariérní poradenství probíhá?
Centrum vzdělávání
Kariérní poradenství je určeno všem.
Stačí nás jednoduše kontaktovat a dovšem
Nechápeme kariéru jenom ve smyslu
mluvit si termín. Na první schůzce vlast„ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumí- ně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout,
me profesní život a snahu každého z nás jaká je vaše představa o profesním živoPražská 38b,
o dobré uplatnění, díky kterému něco
tě. Pak si stanovujeme jednotlivé kroky,
vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je které se klient snaží s naší pomocí uskuBrno-Bosonohy
ale člověk spíše ve vleku událostí, necítí- tečňovat – ať už během jednoho setkání
www.vzdelavanivsem.cz
me se šťastni, práce nás nebaví nebo
nebo dlouhodobého poradenství.
Telefon: 547 215 588
chceme změnu. V takovém je potřeba se Dokážete lidem pomoci i s praktickou
Obrázek 7
zastavit a zmapovat si, co vlastně chceEmail: info@vzdelavanivsem.cz
stránkou věci? Třeba hledáním zaměstme v životě dělat. A s tím vám mohou
nání?
 Kariérní poradenství
pomoci naši školení konzultanti. Na roviDatabázi volných pracovních míst u nás
nu - poradit si sám nebo mít k ruce od Informace o celoživotním
v Centru vzdělávání všem nenajdete,
bornou pomoc je pořádný rozdíl...
vzdělávání v JMK
nesuplujeme práci Úřadu práce, i když
Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
s jednotlivými úřady spolupracujeme.
 Zprostředkování zahraničních
Radit se k nám chodí lidé různých oborů S každým člověkem si ale v klidu sednestáží pro absolventy SOU
– od maminek po mateřské dovolené,
me a pátráme, jaká oblast kariéry ho
přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že oslovuje
Obrázeka6co je potřeba udělat, aby se

Pozvánka na chystané akce v obci

Omluva

Obecní zastupitelstvo a výbor pro občanské záležitosti zve občany starší 60 let na
již tradiční setkání dříve narozených občanů obce Rebešovice. Tentokrát se setkání uskuteční v pátek 18. října 2013 od 18 hodin.
Opět se sejdeme v sále na Zámečku.
Obrázek 6
○
Výbor pro občanské záležitosti oznamuje občanům, že slavnostní vítání nově narozených občánků obce Rebešovice se uskuteční 16. listopadu 2013 od 10 hodin
v sále na Zámečku.
○
Obecní zastupitelstvo zve všechny obyvatele Rebešovic na slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v Rebešovicích, které se uskuteční v předvečer prvního adventu v sobotu 30. listopadu 2013 v 17 hodin na Zámečku. Po rozsvícení stromu
bude následovat společné vypouštění nafouknutých balónků s přáníčky Ježíškovi.
Přáníčka Ježíškovi, která se uvážou na balónky, si děti přinesou s sebou.
○
V pondělí 23.prosince od 18 hodin se uskuteční již tradiční zpívání koled na Zámečku s místními muzikanty. Zveme všechny občany si zazpívat, popovídat si
v předvánočním čase a zahřát se při svařeném vínku.

V minulém čísle jsme se v článku
týkajícím se sakrálních staveb v Rebešovicích dopustili drobné, nicméně
svým obsahem a významem rozhodně
nezanedbatelné chyby.
Onen pečlivě udržovaný křížek u cesty pocházející z roku 1872 nese—jak si
může každý na vlastní oči ověřit—nápis
„Kú cti
a chvále boží
věnovali Jan a Marie
Minaříkovi
roku 1872“ .
Nám se podařilo chybně otisknout
příjmení „Maříkovi“.
Tímto se rodině Minaříkových, jejíž
předci tento křížek nechali vystavět,
omlouváme a věříme, že tato tisková
chyba nebyla pochopena jako záměr.

Křížovka
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