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Rebešovický zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Vážení občané, čas nám
rychle běží, už jsou tady opět
příjemné sváteční chvíle,
provoněné cukrovím. Vánoce
– pohoda, klid, rodinná i
kamarádská setkání. Mnozí
z nás dokonce tvrdí, že jsou
to svátky nejpříjemnější.
Možná se na ně tak díváme
proto, že je s nimi spojena
spousta tradic, ať už těch
starých, co známe i my starší
z našeho dětství, nebo relativně nových.
Po roce se již po páté sejdeme zase u vánočního
stromu v Rebešovicích, abychom si společně zazpívali
koledy a zahřáli se u svařeného vína či horké čokolády.
Pevně věřím, že nám bude
přát počasí více, než tomu
bylo loni, abychom se před
mrznoucím deštěm nemuseli
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schovávat pod deštníky.
Také muzikanti by už
s ohledem na svoje nástroje
přivítali, kdyby nás pro změnu provázela jasná noční
obloha.
V letošním roce začneme
naše setkání u vánočního
stromu již v 17 hodin přímo
na sále Zámečku, kde se
nám představí naši nejmenší
občánci a pod vedením paní
ředitelky mateřské školy
budou prezentovat svoje
vánoční pásmo básní a koled, které se společně naučili. O hodinu později již si naladíme hlasy i my dospělí, a
budeme se moci připojit ke
stále se rozrůstající skupince
muzikantů, kteří se již v tyto
dny intenzivně připravují, aby
nám naše setkání zpříjemnili
a netrpělivým dětem zkrátili

čekání, na tolik očekávaného
„ježíška“.
Vánoce a konec roku obecně je také čas nejen
k odpočinku, ale i k tomu,
aby se člověk v tom shonu
21.století zastavil a ohlédl za
sebe. Každý z nás by si měl
najít chvilku, aby se zamyslel
nad tím, co se jemu osobně
podařilo vykonat, aby zhodnotil, k čemu se mu podařilo
přispět, co mu přineslo radosti, ale i co mu přineslo
starosti. To vše proto, aby do
nového roku mohl vykročit
s jasnými cíli, představami, či
předsevzetími.
Vážení občané, dovolte
mi, abych jménem zastupitelů obce Rebešovice i jménem
svým Vám všem popřál krásné a klidné prožití vánočních
svátků plných pohody a abys-

te si dopřáli nejen sváteční
náladu, ale i volno a relaxaci.
Přeji Vám, našim čtenářům
a občanům, abyste vždy našli
tu správnou cestu nejen o
Vánocích, ale i v příštím roce,
který bude mít číslo již
2014. Nechť se Vaše očekávání vyplní a nechť je ještě
úspěšnější.
Stanislav Němec

Ten vánoční čas, dočkali jsme zas — z MŠ Rebešovice
Blíží se vánoční období a nyní
je ten správný čas na chvíli se
zastavit a podělit se o naše zážitky.
Začátek školního roku se nesl
ve znamení kouzel. Přijel k nám
kouzelník. Dětem se představení líbilo. Dokonce si mohly kouzla samy vyzkoušet. S nadšením
si hrály s kouzelnickými zvířátky
a domů si odnesly pejska
z nafukovacího balónku.
V průběhu září nám tatínkové
přišli pomoci se závozem kamínků pod pergolu, kterou jsme
vybudovali na školní zahradě
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Ten vánoční čas dočkali jsme zas - z MŠ Rebešovice — pokračování ze strany 1

během letních prázdnin. Za to jim velice
děkujeme.
V říjnu jsme absolvovali výukový program „Poznáváme zvířátka“. Děti měly
možnost prohlédnout si a pohladit živou
sovu a sokola. Učily se poznávat zvířecí
stopy a zvuky, určovaly, jaké obydlí si staví
a kde přezimují.
Z dýní, šišek, listí a větviček jsme společně s rodiči zhotovili dýňové strašáky, kteří
nám několik dní zdobili třídu a zahradu.

S rodiči předškoláků jsme probrali plán
přípravy na školu. Rodiče obdrželi i kontakt
na Pedagogicko–psychologickou poradnu
v Židlochovicích a informace ohledně zápisu.
Děti rostou jako z vody a tak si každý
z nás rád schová nějakou tu fotečku na
památku. Proto jsme pozvali pana fotografa, aby nám naše ratolesti vyfotil.
Nezaháleli jsme ani během podzimních
prázdnin, kdy jsme využili pozvání dálniční

policie v Brně-Chrlicích. V rámci prevence
BESIP si děti zopakovaly dopravní značky a
zásady správného chování v dopravě. Mohly si sednout do policejního vozu nebo na
motorku. Nejvíce se jim líbily houkačky,
vysílačky a majáky. Za výborné znalosti
jsme obdrželi nové reflexní vesty , odrazky
na krk a terčík. O naší návštěvě si můžete
přečíst na internetových stránkách policie
ČR – článek: Mateřská škola Rebešovice
na návštěvě dálniční policie.
Během listopadu jsme navštívili místní
knihovnu. Děti se dozvěděly k čemu slouží,
proč je důležité číst. Do školky jsme si
nesli plnou tašku pohádek a na oplátku
děti namalovaly obrázky na výzdobu knihovny.
5.prosince se všechny děti proměnily
v hotové andílky. Přišel k nám Mikuláš a
samozřejmě nechyběl čert. Některým dětem bušilo srdíčko a byly ochotné slíbit
cokoli, jen aby si nadílku zasloužily.
Velmi nás potěšilo, že si rodiče i prarodiče udělali čas na vánoční dílničky. Vyrobili
jsme si ozdoby, poslechli koledy, ochutnali
cukroví. Není nic krásnějšího než rozzářená dětská očka u vánočního stromečku.
Děti s nadšením rozbalovaly dárky a mnohým se ani nechtělo ze školky odejít.
Tak Vám všem přejeme krásné svátky
plné radosti a rodinné pohody.
Za kolektiv mateřské školy
Silvie Drahošová

Ze zápisu jednání zastupitelstva
Na svém letošním 6.zasedání, které se
konalo 30.října, zastupitelstvo obce mimo jiné:

 přijalo obecně závaznou vyhlášku O
udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství a o pravidlech pro pohyb
psů;

 schválilo odstranění dřevin bránících
bezpečnému provozu ČOV;

 schválilo ořezy stromů zasahujících do
vedení NN v obci;

 schválilo smlouvu o developerském

projektu „Malé díly“ -jakmile investor
 schválilo do návrhu nového územního
vystaví a zkolauduje komunikace převeplánu obce umístění sdruženého objekde je na obec bezplatně a ne základě
tu občanské vybavenosti, dětského
samostatné smlouvy;
hřiště a stanoviště pro kontejnery na
separovaný odpad na část pozemků
 schválilo kupní smlouvu mezi obcí Rep.č. 428/2, 428/27, 428/145 a
bešovice a majiteli pozemků pod stáva428/146 a to v délce počínaje ulicí
jící cyklostezkou a pověřilo pana starosOřechovou a konče ulicí Kaštanovou;
tu jejím podpisem;

 schválilo vydání knihy o Rebešovicích v
nákladu 500 výtisků k oslavám 840.
výročí první zmínky o Rebešovicích a
320 let od postavení zámečku;

 schválilo vytvoření kopie sochy Sv. Jana
Nepomuckého panem MgA. Ondřejem
Sklenářem v ceně 80 000 Kč;
-RN-
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Vánoce, Vánoce přicházejí …
Zaujala mě nedávno zprávička
z obecního webu, že se opět rozsvítí
vánoční strom v naší obci. Tradice, kterou prakticky každá obec v republice ctí.
Líbí se většině dospělých, vždycky se na
ni najdou prostředky, patří k vánočním
svátkům. Našim dětičkám se rozzáří oči,
ty starší si uvědomí, že se blíží radostné
očekávání vánočních dárků, ty mladší si
vzpomenou na Ježíška a žasnou a těší
se taky, i když třeba ještě pořádně neví
na co. Vánoční stromy jsou prostě tradicí
nejen v našich domácnostech, ale i
v centrech měst, na náměstích, návsích,
v obchodních centrech, kdekoliv. A protože tradice mám ráda (je to vždycky tak
trošku jako vstupenka do historie), napadlo mě zapátrat po původu této tradice,
což se mi nakonec jeví i jako docela
vhodné vánoční téma do našeho Zpravodaje. Byla jsem mile překvapena tím, co
jsem zjistila a drobátko se taky stydím,
že až do letoška jsem o tom neměla
tušení, i když už Vánoc pamatuju docela
slušnou řádku. Možná je to tím, že tyhle
podrobnosti většinu z nás moc nezajímají, snadno zapadnou, nebo je převálcuje
vánoční shon ve stylu „co ještě ještě pod
stromeček“. Jsme zvyklí (díky skvělé

konzumní společnosti, ve které žijeme)
přijímat tradice jako něco, co tu prostě
bylo od nepaměti a ani vlastně pořádně
nevíme proč. Takže všem Vám, kteří
nejsou tak lhostejní a tak jako já donedávna neměli tušení o původu tohoto
krásného zvyku, prozradím, jak to všechno bylo.
Tradice stavění a rozsvěcení vánočních stromů na náměstích českých obcí
není původem česká. S tímto bohulibým
počinem začali kdysi v Dánsku a účelem
byla finanční sbírka. Pod vztyčeným vánočním stromem se vybíralo na chudé či
jinak potřebné. Ale jak se dánský zvyk
dostal k nám? Teď se nejspíš rozehřeje
srdíčko každému správnému patriotovi,
a také všem, kteří mají rádi příběhy
s dobrým koncem. Hlavní postavou příběhu je náš známý spisovatel Rudolf
Těsnohlídek a jeho skutečná životní
zkušenost. Těsnohlídek se svými přáteli
se tenkrát, krátce po konci první světové
války (v prosinci roku 1919), vydal do
lesa poblíž Bílovic nad Svitavou uříznout
nějaký ten vánoční stromeček, když nedaleko pouhou náhodou našli odložené
batole. Promrzlé děvčátko, ani ne rok a
půl starou Lidušku, zachránili a v Brně
se jí pak ujali
adoptivní
rodiče. Četníkům se podařilo vypátrat i
dívenčinu
krkavčí matku, která spravedlivému
trestu neušla.
Celý
tento
zážitek ovšem
v
citlivém
spisovateli
zanechal hluboký dojem, a
tak se rozhodl
po dánském
vzoru prosadit
i u nás –
v Brně - chari-

tativní sbírku pod vánočním stromem.
Těsnohlídkovo úsilí po několika letech
slavilo úspěch. Už v roce 1924 (přesně
13. prosince) se na brněnském náměstí
Svobody slavnostně rozzářil první vánoční strom přivezený z bílovických lesů.
Aktivity Rudolfa Těsnohlídka však neskončily „jen“ u stromu a sbírky. Zasadil
se také o vznik domova pro opuštěné
děti. Tento dětský domov v BrněŽabovřeskách dodnes nese jméno dánské královny Dagmar, původem české
princezny Markéty Drahomíry z rodu
Přemyslovců, která byla v r. 1205 provdána za dánského krále Valdemara II. a
v Dánsku proslula svým dobrým srdcem
a charitativní činností. Dagmar byla mimochodem nevlastní sestrou jiné slavné
dcery krále Přemysla Otakara I., jejíž
jméno najdete v tajence křížovky.
Pro úplnost se sluší připojit informaci
o tom, jak že se to má s domácími vánočními stromečky, které si každý zdobíme v obývacím pokoji. Tato tradice je
poněkud staršího data, sahá údajně až
někam do 16. století. Alespoň ta evropská, soudě podle jednoho záznamu „o
zdobeném stromku v místnosti“
z brémské kroniky. V Čechách byl údajně
jejím průkopníkem ředitel pražského
Stavovského divadla pan Liebich, který
si u sebe doma vyzdobil stromeček už
v roce 1812.
Tak a teď už víte, jak to s těmi vánočními stromy a stromky u nás (a nejen u
nás) je. I když se v dnešních časech ne
pod každým takovým vánočním stromem
v republice konají dobročinné sbírky, i
když se v honbě za vším tím megalomanstvím mnohá města více než
v dobročinnosti předhánějí, které bude
mít větší, oslnivější, krásnější, nebo přinejmenším dražší vánoční strom, přesto
si alespoň jednou za rok můžeme připomenout původní ušlechtilé poslání, které
nám tyto krásné zářící ozdoby pod noční
oblohou v adventním čase vzkazují. Takže se připojím i já a přeju vám šťastné a
veselé...!
Olga Přikrylová
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3.ročník soutěže o „rebešovickou pecku“

V pátek 22. listopadu 2013 proběhl již
III. ročník Rebešovické pecky. Tato soutěž
místních i přespolních domácích pálenek
již má v kalendáři akcí naší obce pravidel-

byly losem rozděleny do tří skupin a každá
měla své degustéry, kteří pak určili finalisty
soutěže. Podle zpráv, které podali naši
obětaví rozhodčí, byl letošní ročník doposud nejvyrovnanější a prakticky se nestalo,
že by degustéři narazili na nějaký vzorek,
který by se dal označit za nepovedený.
Dvanáct nejlépe ohodnocených vzorků
postupovalo do finále a toto jsou konečné
výsledky:
1. místo Luboš MIŠEJKA (meruňkovice
2013)
2. místo VARAČKA Lukáš, ŠŤASTNÝ Tomáš (meruňkovice 2013)
3. místo KLÍMA Jiří ml. (meruňkovice
2013)
né místo.
Vítězům gratulujeme a věříme, že příští
Letos byla výborná úroda. Zejména me- rok sejde ještě více kvalitních pálenek, než
ruňky byly skvělé. Není tedy divu, že se letos.
sešlo 30 velice kvalitních vzorků. Vzorky

Mikulášská besídka
V sobotu 7. prosince 2013 se na sále zámečku konala Mikulášská besídka. Stejně
jako každý rok, se této již tradiční akce ujala jako hlavní organizátorka Petra Nechvátalová, za což jí a kolektivu pomocníků z řad TJ Sokol Rebešovice patří velký dík.
Navzdory drobným potížím s technikou (a nebo právě proto), se dostavil i Čert, avšak
jeho pytel zůstal prázdný, neb žádné robě nebylo natolik zlobivé, že by si ho odnesl s
sebou do pekla. Právě naopak, Mikuláš všechny štědře obdaroval sladkostmi i ovocem
a děti mu za to zazpívaly písničky a zarecitovaly básně.

Aktuálně z TJ Sokol Rebešovice
Naši fotbalisté, kteří skončili podzimní sezónu a nyní hrají druhou ligu malé kopané, se umístili na krásném 4. místě. Gratulujeme a
přejeme mnoho štěstí v sezóně nadcházející.
Stolní tenis: „A“ mužstvo hraje poprvé v krajské soutěži II. třídy. Po polovině jsou na 9. místě, mají stejně bodů jako osmí a o jeden
bod méně jak sedmí. Škoda tří velmi těsných proher 8:10. I tak je jejich působení v krajské soutěži zatím úspěchem. Doufejme, že si
své umístění udrží.
„B“ mužstvo je zatím na třetím místě, o něco hůře jsou na tom však týmy C, D, E, které jsou na sestupových pozicích, ale věříme se
jim v druhé půli bude dařit lépe a uhrají více bodů.
V listopadu se uskutečnil Okresní přebor mužů v Tišnově. Historického úspěchu dosáhl Radek Černý, který ve čtyřhře spolu s J. Sedlářem z Tišnova obsadili skvělé 2. místo. První medaile pro Rebešovický oddíl stolního tenisu.
Byla dokončena přestavba sociálního zařízení v budově TJ Sokol. Komplet nové jsou záchody a šatny, zde udělalo hodně práce mnoho členů v rámci brigád. Všem, kteří se účastnili, patří poděkování za úplně nové, moderní zařízení, které je v naší budově.
Přijďte se podívat nebo zahrát stolní tenis do naší herny.
Romana Němcová
tjsokolrebesovice.webnode.cz
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Obrázek 3

Obrázek 2

POZVÁNKA NA AKCE POŘÁDANÉ TJ SOKOL REBEŠOVICE
21. 12. 2013 Turnaj ve stolním tenisu
4. 1. 2014 Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu
17. 1. 2014 Ples sportovců
14. 2. 2014 Valná hromada TJ Sokol Rebešovice
15. 2. 2014 Přebor žáků ve stolním tenisu
22. 2. 2014 Vepřové hody
1. 3. 2014 Dětský maškarní ples
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