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Rebešovický zpravodaj
Slovo redakce
Vážení čtenáři,
A máme tu jaro. Letos nás,
pravda, příliš nepřekvapilo, ani
nemohlo, vždyť už mnohé lednové dny se tvářily, že jaro už
je za rohem a to natruc těm
z nás, kteří naprosto bezvýhradně podlehli fenoménu
posledních padesáti let.
Ano, mám na mysli lyže a
dnes už i prkna, a prkénka
všemožných tvarů. Zatímco ti,
co zvolili Alpy, neprohloupili, na
našich horách celé to hemžení
těchto nadšenců vypadalo až
komicky. To když se
v nepohodlných lyžákách brodili vrstvami bláta, aby se dostali
na ojedinělý plácek se špina-
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vým sněhem, vítězoslavně
zafixovali svoje nohy do lyží,
aby je pak sedačková lanovka
vyvezla jarní krajinou na vrcholek kopce, kde se oni konečně
po ledové tající tříšti mohli
spustit z kopce dolů. Po několika jízdách odhazujíc bundy
mohli pak takoví sportovci u
stánku s občerstvením vypít
ošizený grog a sníst předražený
párek v rohlíku s hořčicí nevalné chuti, zhluboka se nadechnout a vyřknout přesvědčení o
tom, jak je na horách krásně.
My, co se nám naopak
lyžování koníčkem nestalo,
tohle celé pozorujeme trochu
s úsměvem a toho dlouhou
dobu avizovaného jara už se
vůbec nemůžeme dočkat a
naopak nám vůbec nevadí, že
naše hrabla na sníh letos celkem dost zahálela. Vždyť nebýt
jednoho bruslařsky atraktivního víkendu, mohla být i celá
naše obec bez všeho toho prachu a písku. Přiznávám se bez
mučení, že potřeba zimní údržby komunikací mi, jakožto
správci obecní pokladny, radost určitě udělala. Na druhou
stranu kvalita oné údržby a to
zejména v onen ledový víkend,
poněkud selhávala a
v některých ulicích selhala
zcela a to už mi dělá radosti
rozhodně méně.
Konec konců všechno má
minimálně dva úhly pohledu.
Například pravověrní zemědělci a zahrádkáři v tyto dny sdílí
obavy z nebývalého sucha a
dodejme, že zřejmě oprávněně.
Holt všeho by mělo být s mírou,

ale něco se ovlivnit nedá. Byli
tu kdysi tací, co chtěli poručit
větru dešti, ale ta doba už je
pryč a vzpomínat na ni
s nostalgií považuji za poněkud
lidsky malé, neb po nich zbyla
jenom spoušť — tedy především morální. Já vím, na to
špatné se zapomíná rychle a
deset deka salámu, to bylo
salámu!
Ovlivnit se jistě dá řízení
věcí veřejných nebo obecních,
chcete-li. K tomu budou mít
občané letos možnost nejen na
konci května při volbách do
Evropského parlamentu, ale
především na konci září při
volbách do obecního zastupitelstva.
Tou letošní ústřední událostí ale zřejmě budou plánované oslavy 320 let existence
Zámečku a zejména 840 let od
první písemné zmínky o Rebešovicích. Poměrně široká komise občanů už pracuje nejen na
oslavách samotných, které
mají vyvrcholit 14.června, ale
například i na pamětní knize o
Rebešovicích a na celé řadě
dalších materiálů. Držme jim
palce, aby vše dopadlo na výbornou, a buďme jim při jejich
práci v rámci možností nápomocni.
Po zimě také přemítáme
nad tím, kolik jsme asi za energie utratili a kolik nás letos asi
budou stát. I to lze ovlivnit a
také proto se zastupitelstvo
rozhodlo poté, co náš obecní
úřad sám úspěšně vyřešil cenu
energií, převzít záštitu nad
nabídkou firmy B4F s.r.o. Tato

nabídka občanům umožní zapojit se do elektronické aukce
energií a to zcela nezávazně.
Teprve až poté, co vám firma
sdělí možnou úsporu, se sami
budete moci rozhodnout, zda
svého dodavatele změníte či
ne. Bližší informace najdete
uvnitř Zpravodaje.
Ovlivnit se dá konec konců
i obsah našeho Zpravodaje,
který tímto číslem vstupuje už
do svého 4.ročníku. Za dobu
své existence si na něj již občané nejen zvykli, ale stále více
od něj očekávají další a další
informace. Často slýchám upozornění, že ve Zpravodaji se
nevyskytlo to či ono a že Vám
čtenářům některé důležité
informace chybí. K tomu mohu
říci jen jedno – pište, ať už jste
organizátoři těchto zajímavých
akcí, nebo jejich účastníky.
Řečeno slovy jednoho vzrůstem malého, ale přesto velkého muže českého mediálního
průmyslu, náš Váš Zpravodaj je
Vám plně otevřen.
Za celou redakci vám přeji
příjemné jarní dny.
Rosťa Novotný
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 7. loňském zasedání, konaném
14.12.2013 zastupitelstvo obce mimo
jiné:

 schválilo rozpočet obce na kalendářní
rok 2014; rozpočet je účetně koncipován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve
výši 10,25 milionu korun a zahrnuje v
sobě splátku dluhu za novou čističku
odpadních vod ve výši 1,08 milionu
korun, která je kryta z volných prostředků obce; s podrobným rozpočtem se
mohou zájemci seznámit v archivu
úřední desky na webových stránkách
obce;

 schválilo rozpočtový výhled na kalendářní roky 2015 a 2016;

 schválilo hmotnou zainteresovanost a
limit pracovníků úřadu pro rok 2014;

 schválilo plán inventur a zvolilo
inventarizační komisi;

 vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Finančního výboru obce;

 vzalo na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolní komise obce;

 schválilo prodej pozemku p.č. 242/9 v
49m2

k.ú. Rebešovice o výměře
za cenu 200Kč/m2 dle znaleckého odhadu;

 schválilo drobné směny pozemků mezi
obcí a soukromými majiteli—směny
napravovaly nepřesnosti ve faktickém
využívání pozemků s ohledem na digitalizaci katastru;

 na základě oznámení původního zájemce revokovalo usnesení 4/4/5 z 5.
veřejného zasedání o dlouhodobém

pronájmu budovy bývalé mateřské školy a přilehlých pozemků a schválilo nový
záměr dlouhodobého pronájmu těchto
nemovitostí;

 schválilo smlouvu o dílo na provedení
kopie sochy sv. Jana Nepomuckého;

 schválilo smlouvu o dílo na výrobu
publikace o Rebešovicích;

 schválilo smlouvu o dílo na zhotovení
projektu přeložky chodníku, lávky a
schodů a úpravy prameniště v místě
poklony sv. Jana Nepomuckého;

 schválilo zakoupení části pozemku o
výměře 1000m2 na parcelách 428/2 a
428/27 v ceně 100Kč/m2—pozemek
bude využit pro občanskou vybavenost;

 schválilo poplatky za půjčování knih v
obecní knihovně na rok 2014;

 vzalo na vědomí zprávu o veřejnosprávní kontrole v mateřské škole;

 schválilo upravený návrh vodného a
stočného na rok 2014—vodné bude
stejné jako v roce 2013 a stočné se
zvýšilo o 3,9% (1,31 Kč) na 34,53 Kč;

 schválilo komisi pro organizaci oslav
840 let výročí první písemné zmínky o
Rebešovicích a 32O let založení Zámečku ve složení Ivo Pikner, Jan Burda, Jan
Šenkýř st., Ján Tereštík, Josef Sedláček
st., Emílie Michková, Ingrid Vašíčková,
Romana Němcová, Jan Pavelec;
Na svém 1. letošním zasedání, konaném
26.2.2013 zastupitelstvo obce mimo
jiné:

 schválilo směrnici ke schvalování
účetní uzávěrky;

 schválilo zprávu inventarizační komise
a schválilo návrh na vyřazení nefunkčního majetku;

 vzalo na vědomí zprávu o přezkoumání
výsledků hospodaření obce za rok
2013—nebyly zjištěny chyby a nedostatky;

 schválilo návrh rozdělení hospodářského výsledku mateřské školy a schválilo
odpisový plán mateřské školy pro rok
2014;

 schválilo souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec týkající se pozemků p.č. 383/1 a 389 o
celkové výměře 4868m2, které byly
dosud v držení Ministerstva obrany ČR;

 jmenovalo výběrovou komisi pro zakázku malého rozsahu „přeložka chodníku a úprava okolí sv. Jana Nepomuckého“ ve složení R. Novotný, T. Chalupský a S. Němec;

 schválilo finanční dar Základní škole
Jana Broskvy v Chrlicích ve výši 20 tisíc
korun—dar je určen na rekonstrukci
počítačové učebny;

 schválilo záměr o dlouhodobém pronájmu objektu bývalé zastávky MHD a
záměr pronájmu zámeckého sklepa;

 schválilo umístění vítacích cedulí;
 schválilo žádost o finanční podporu
100 tisíc Kč na oslavy z rozpočtu JMK;
-RN-

Poplatky v kalendářním roce 2014
Obecní úřad oznamuje, že od
2.4.2014 začíná vybírat poplatek za
svoz komunálního odpadu a poplatky za
psy.
Výše poplatku za psa činí 120 Kč za
rok za prvního psa, za každého dalšího
psa stejného majitele pak 180 Kč za
rok. Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 550 Kč na osobu a rok platí

občané přihlášení v obci k trvalému pobytu. Vlastníci bytů, domů a rekreačních
objektů, kde není nikdo k trvalému pobytu hlášen pak platí poplatek ve výši
550 Kč za rok na každý takový vlastněný
objekt či byt.
Na četné dotazy občanů dodáváme, že
poplatek za svoz komunálního odpadu
má obec právo vybírat podle příslušných

zákonných norem a při jeho výběru se
řídí platnou schválenou vyhláškou pro
výběr poplatků za komunální odpad, kde
je v bodě jedna mimo jiné uvedeno následující:
„Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
platí
a) fyzická osoba,
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1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území ČR pobývá na území ČR
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl, nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.“
Poplatky můžete uhradit buď osobně v
kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet obce
12124641/0100.

Variabilní symbol pro poplatek za svoz
komunálního odpadu je 1340XXX kde XXX
je číslo popisné. Do textu uveďte i jméno
plátce a jména všech poplatníků, za které
poplatek hradíte. Variabilní symbol pro
poplatek za psa je 1341XXX, kde XXX je
rovněž číslo popisné. I zde v textové části
prosím uvádějte jméno plátce.
Poplatky je nutné uhradit nejpozději do
30.6.2014.
Petra Nechvátalová, referentka OÚ

Názor občana — kdo hájí čí zájem?
Nebýt roztržky v závěru loňského sedmého
zasedání Zastupitelstva Rebešovic, mohl by si
člověk připadat, že s naší dědinkou nic nepohne a že jsou lidé veskrze příliš apatičtí a příliš
zaměstnaní, než aby věnovali pozornost tomu,
jak se v obci hospodaří s jejich penězi. Pokud
jste však čekali, že šlo o roztržku nad rozpočtem obce, či jiným zásadním dokumentem,
pak byste byli na omylu. V daném okamžiku
vadilo docela něco jiného.
Jak jistě všichni víte, je připraven návrh
nového územního plánu obce a v tyto dny je
právě v připomínkovém řízení – jen dodávám,
že připomínky může podávat kdokoli a to prostřednictvím příslušného odboru Šlapanického
úřadu. Je také jasné, že vlastníte-li ornou půdu a tento váš pozemek není v územním plánu určen k výstavbě rodinných domů, že si na
něm prostě rodinný dům nepostavíte a rovněž
případného kupce jen těžko přesvědčíte o
tom, že je to pozemek stavební. Ocitáte-li se
v této situaci, vyžaduje to podání příslušné
žádosti, aby obec tento váš požadavek zařadila do návrhu územního plánu. Někteří občané
si toto vykládají tak, že obec musí automaticky
vyhovět jejich návrhům, ale je to Zastupitelstvo, kdo rozhoduje a stanovuje konečnou
podobu územního plánu. Každý jeden zastupitel musí cítit a cítí odpovědnost tohoto kroku
tím spíše, že rozhoduje o věci, která
v budoucích minimálně 10 letech bude určovat rozvoj obce. A jedná se o obec, kde se
v minulých 15 letech velice stavělo a dosud
staví (viz. lokalita Malé Díly) a která má ještě
v původním starém a dosud platném územním
plánu celou řadu parcel určených k zástavbě.
Jakkoli je snaha zúročit v těžkých dobách,
kdy je zemědělství na ústupu, svoje políčko a
proměnit jej v relativně lukrativní stavební
parcely lidsky pochopitelná, je minimálně
stejně pochopitelná i druhá miska vah. Na
tuto pomyslnou druhou misku vah si pak musí

každý odpovědný člověk přidat otázku, kolik je
v naší obci obchodů, ordinací či služeb? Kolik
je v naší obci školských zařízení a jaká je jejich
kapacita? Máme dostatek dětských hřišť a
vyžití pro větší a pro dospívající mládež? Jsme
schopni do nových lokalit umístit kontejnery
na separovaný odpad? Jak se vůbec vypořádáme s odpadem v nových lokalitách, aby nám
nevznikali černé skládky? Kde budou občané
parkovat svoje automobily? A konečně specialita naší obce - máme vůbec všechny komunikace v obci pod kontrolou a v držení obce?
Domnívám se, že na tyto položené otázky zná
dobře odpověď každý občan Rebešovic a je
jasné, že odpovědi nejsou příznivé.

mělo vzniknout víceúčelové hřiště pro mládež
a rovněž by část pozemku měla být k dispozici
jako stanoviště kontejnerů pro separovaný
odpad.

Ne jinak tomu je v konkrétním případě, za
který jsem byl na zasedání zastupitelstva osočen z nekalých praktik. Jistí majitelé pozemků
přiléhajících k ulici Polní by rádi současnou
ornou půdu proměnili ve výnosné parcely.
K tomu potřebují jistou míru spolupráce s obcí
a podporu Zastupitelstva. Na jednání jim bylo
sděleno, že není cílem Zastupitelstva dále
rozšiřovat stavební parcely v obci (viz. uvedené důvody), ale že pokud by zároveň chtěli
pomoci obci v její prekérní situaci s občanskou
vybaveností, že by jistá dohoda nad tím, jak by
měla vypadat zástavba přiléhající k ulici Polní
mohla vzniknout. Po několika kolech jednání
se dospělo k návrhu, že 1000 metrů čtverečních nacházejících se vedle ulice Polní zhruba
v rozmezí vyústění ulice Ořechová až po vyústění ulice Topolová odkoupí obec za cenu
100 Kč/m2. Na předmětném pozemku by

vybavenost v naší obci zvedla a že k tomu
použiju všechny právní nástroje a všechen
vliv, který mám a to proto, že za mnou stojí
občané, kteří mne také pro tyto záležitosti na
velice odpovědné místo předsedy finančního
výboru delegovali. Vnímám podporu voličů,
cítím také odpovědnost za svoje jednání a v
žádném případě je nezklamu. Nejsem
v Zastupitelstvu, abych tam byl na okrasu –
tak tomu možná druhdy bývalo. Jsem zvolen,
abych aktivně pracoval a dělal zásadní rozhodnutí a za nimi si stál. Až mne zase budete
chtít vyčinit za to, že se snažím s veřejnými
prostředky dobře hospodařit, prosím učiňte
tak například prostřednictvím těchto stránek,
neb na Zastupitelstvo příliš lidí nezajde a já
jsem rád chválen.

Potud by mohl občan nabýt dojmu, že je
vše v pořádku. Jablkem sváru slovní přestřelky
na jednání Zastupitelstva obce se stala ona
cena 100 Kč za metr čtvereční. Pokud čekáte,
že byli Zastupitelé káráni za to, že je příliš
vysoká, pletete se. Vězte, že se mezi námi
najdou tací, kterým se tato cena nelíbí a to
proto, že je příliš nízká a to prý je ten „bordel“.
Dokonce nám bylo podsouváno, že nám o
žádnou občanskou vybavenost nejde a že
s pozemky pak budeme obchodovat. Že doTo, co jsem výše popsal, se nazývá souhrn- hodnutá cena je výsledkem nátlaku ba přímo
ným pojmem „občanská vybavenost“ a v naší vydírání!!!
obci je bohužel z mého (a nejen z mého) poRád bych využil možnosti, kterou mě, stejhledu žalostná. Nevěřícím Tomášům doporu- ně jako komukoliv jinému, poskytují tyto stránčuji podívat se na mapu Rebešovic, aby si ky, abych jejich prostřednictvím, panu stěžovav celé šíři uvědomili fakt, že je tu rodinných teli a bývalému zastupiteli vzkázal, že pokud
domů jako máku a pozemky pro možnou ob- budu já zastupitelem obce, budu dělat všechčanskou vybavenost prakticky žádné.
no proto, abych docílil toho, aby se občanská

Rostislav Novotný, předseda FV
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Masopust
Už zase na nás ze záhonků vykukují
otužilé květinky a počasí to přímo vytrubuje do březnových dní, i když na ty pravé
jarní svátky – Velikonoce – si letos ještě
nějaký ten pátek počkáme. Nevadí, však
tu máme i jiné důvody k oslavám, a to je
dobře. Místní ani návštěvníci Rebešovic si
nedávno o víkendu nemohli nevšimnout,
že s některými rebešovickými obyvateli
putujícími dědinou v neobyčejném průvodu tentokrát není něco v pořádku. I já
jsem si, jen docela náhodou při pohledu
z okna, všimla. A že to některým obzvláště seklo! :-) Nebudu ovšem v tomto článku pátrat, jak dlouho jim onen originální
maskovaný outfit vydržel, nebo zda se
nakonec podařilo třeba „pochovat basu“.
Zavzpomínám si tu s vámi raději na příčinu, která tyto zřejmě jinak docela normální občany do toho zvláštního ustrojení
dostala. A pokud by se vám příští rok
zachtělo rozšířit a zpestřit ten prapodivný
průvod něčím opravdu originálním, můžete třeba načerpat inspiraci pro vlastní
model.
Začalo nám totiž postní období, tedy
půst. Jedná se, jak známo, o období předvelikonoční, jemuž předchází období masopustu, které paradoxně nabádá

k pojídání nejen masa. V těch čtyřiceti
dnech následujících po posledním dni
masopustu by se měli lidé podle církevních tradic odříkat především konzumace
masa, případně i všech jídel živočišného
původu, a vůbec být střídmější i
v ostatních požitcích, zkrátka ve všem, co
je postradatelné či nadbytečné. Kupodivu
rybí maso není považováno za maso,
takže ryba se o půstu smí. Mimochodem
víte, že tím posledním dnem všelikého
bujarého veselí a bláznivých kousků, provázených množstvím jídla a pití před dlouhým půstem, je vždycky úterý? Bohužel
úterky bývají obvykle pracovními dny. Ne
každému pracovnímu dni se však poštěstí být zároveň státním svátkem, a ono se
to ve všední den špatně oslavuje a zapíjí,
takže se docela často setkáváme
s masopustními maškarními průvody o
víkendu. Nicméně masopustní úterý je
podobně jako Velikonoční pondělí pohyblivým svátečním dnem. Oba tyto dny se
řídí známým astronomickým jevem, za
který může náš odvěký satelit: Měsíc.
Datum, na které zmíněný a tolik oslavovaný den připadá, se tedy pro každý rok
musí vypočítat. A to podle data, na které
připadá první jarní úplněk, neboť první

jarní den má naštěstí v kalendáři své
pevné místo. Letos se tedy dočkalo úterý
4. března.
Celé dlouhé období masopustu (tedy
nejen toho posledního dne) bývá typické
především konáním vesnických zabijaček, vepřových hodů a bohatého vykrmování sebe sama za účelem snadnějšího
překonání pozdějšího období půstu. Začíná prakticky už od 7. ledna, hned po svátku Tří králů a končí masopustním úterkem, po němž následuje takzvaná Škaredá nebo Popeleční středa zahajující půst.
Původ masopustní tradice je všeobecně
datován už do dob pohanských. Většina
tradic, jak víme, vzniká na základě nějakých důležitých podnětů řízených například pravidelnými přírodními cykly (jako je
střídání ročních období), nebo naopak v
důsledku obvyklých či opakujících se
lidských činností, či jako reakce na významné náboženské události. Poměrně
nezvyklé a rozverné masopustní veselí se
ovšem vymyká ze zástupu církevních
svátků a církevním svátkem také není. O
masopustních oslavách se zmiňuje už
rukopis z léta páně 1392. Pobouřeně na
ně reagovali ve svých kázáních především
duchovní, mezi nimi i sám .............. (více
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se dozvíte v tajence křížovky), jemuž se pranic nezamlouvala bezuzdná rozpustilost,
rozmařilost a bláznivé taškařice masopustní,
mnohdy zesměšňující církevní hodnostáře
nejen na ulicích, ale dokonce i v kostele.
Avšak i přesto se v naší historii mnozí králové
ochotně přidávali k všeobecnému veselí,
masopust mohutně slavili, hostiny a turnaje
pořádali. Sám král Václav (IV.) v Hájkově
kronice „léta 1398 na konec masopustu
rozkázal učiniti slavné hodování...“. A král
Albrecht (v r. 1493) si při oslavě masopustu
zlomil nohu, čímž „okulhavěl navždy“. Slavit
masopust se prostě považovalo za přirozené
a ani církev tuto tradici nedokázala zrušit.
Jednou velmi zajímavou zvláštností patřící k masopustu je vodění medvěda, o jehož
původu existuje také množství teorií. Proč se
však dříve lidé oblékali do zvířecích kožešin a
takto za zvířata převlečeni se pak producírovali a tancovali, dodnes uspokojivě vysvětleno není. Maska medvěda bývala například
v pozdějších dobách spojována s plodností
(jak žen, tak celého hospodářství), proto si
leckterá žena s medvědem ráda zatancovala.
Medvěda vodil medvědář na řetězu, obvykle
se tam také často vyskytoval Žid s pytlem
přes rameno (na výslužku). Ale v průvodu
obvykle pochodovaly i další velmi oblíbené
masky, zejména zvířat, např. oblíbená maska
koně. Časté byly také nevěsty, protože se
všeobecně tradovalo, že manželství uzavřená
v době masopustu budou šťastná a pevná,
dále cikánky, kominíci a čerti, bytosti
z pohádek. Fantazii se meze nekladly dříve a
nekladou ani nyní, takže je možno se do sytosti vyřádit.
V současné době jsou asi kromě těch
zvířecích nejpopulárnější masky znázorňující
různá povolání a řemesla, či parodující známé postavy a osobnosti (ať už historické,
nebo ze současnosti). Ovšem pozor! Našňořit
se do nějaké pozoruhodné maškary, umět si
udělat legraci sami ze sebe, nebo si vystřelit
z druhých (třeba i ze souseda), zesměšnit či
vysmát se všem nepěkným lidským vlastnostem a trochu poškádlit okolí, to je o masopustním průvodu dovoleno, ba přímo vítáno.
Tak už vás napadlo, jakou maškaru na sebe
navléknete příští rok?
– Olga Přikrylová –

Oslavy výročí v Rebešovicích
V životě každého člověka existují dny
nebo mezníky, které si rádi připomínáme. Patří mezi ně různá životní výročí a
jubilea, jako jsou např. svátky a narozeniny, výročí svatby či narození dítěte,
tedy dny, kdy se rádi scházíme a oslavujeme. I naše vesnice Rebešovice má
významné výročí, které stojí za to si připomenout a společně je oslavit. Málokdo z nás například ví, že první písemná
zmínka o Rebešovicích se datuje do
roku 1174 (výročí 840 let) a budova
Zámečku s privátní kaplí sv. Doroty je již
320 let stará.

s názvem „Rebešovice – historie a současnost.“ V publikaci se objeví řada fotografií jak ze současnosti, tak především
z minulosti, obrázky mnohdy již dávno
zapomenuté a snímky z Vašich soukromých archívů. Rád bych touto cestou
poděkoval řadě z Vás, kteří jste fotodokumentaci zapůjčili, a přispěli tak do
krásné knihy o nás všech. V rámci oslav
proběhne křest této knihy a zájemci si
budou moci zakoupit první výtisky, včetně dalších připravovaných suvenýrů
s motivy obce.

A kdo vlastně tvoří obec Rebešovice a
má důvod k oslavám? To jsme my všichni, kteří se zde nejen narodili a bydleli,
tedy rodáci, ale i ti ostatní, kteří se sem
přiženili a přivdaly no a samozřejmě i ti,
kteří se sem přestěhovali a „zakořenili“
tu. Z pohledu historie tvoříme „my všichK přípravě oslav tohoto výročí se od ni“ současnost a budoucnost Rebešovic
podzimu loňského roku pravidelně schá- a tak si ji pojďme spolu i náležitě oslavit.
zí komise, která se zároveň stala redakčZa přípravný výbor Ivo Pikner
ní radou připravované knihy o obci
Tyto významné letopočty obce oslavíme v sobotu dne 14. června 2014 od
12:00 hodin. Na akci jsou zváni všichni
rodáci, současní občané Rebešovic i ti,
co zde dříve bydleli, a samozřejmě jsou
zváni i všichni z okolních vesnic.

PROGRAM OSLAV
12:00 Sraz na Zámečku
12:30 Slavnostní zahájení
12:45 Křest knihy o Rebešovicích
13:00 Promítání videa ze starších dob získané od občanů
13:30 – 15:30 Možnost zakoupení knihy a dalších upomínkových
předmětů na Zámečku, setkání s rodáky, možnost nahlédnutí do prostor
obecního úřadu, knihovny, kaple sv. Doroty, zámeckého sklepa,
sportovního areálu…
14:00 Přistavení autobusu pro starší občany a rodáky a „jízda“ po
Rebešovicích s ukázkami – nová zástavba, mateřská školka, čistička
odpadních vod, cyklistická stezka, rybník….
15:30 Vysvěcení poklony sv. Jana Nepomuckého s replikou sochy
převorem benediktinského opatství v Rajhradě P. Augustinem L. Gazdou,
který na tomto místě bude také sloužit zkrácenou bohoslužbu
16:00 – 20:00 K poslechu a tanci budou ve sportovním areálu hrát
Hovorané (při nepříznivém počasí na Zámečku)
21:00 – 03:00 Taneční zábava se skupinou Hamrla Boys

Rebešovický zpravodaj
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Úspory za energie pro občany
Vzhledem ke stále vysokým cenám
energií se obec Rebešovice rozhodla jít
podobným směrem, jako některá další města a obce, a umožnit svým občanům ušetřit
na ceně za elektrickou energii a zemní plyn
prostřednictvím elektronické aukce.
Sdružením jednotlivých domácností
vytvoříme pro dodavatele zajímavý objem, o
který poté budou soutěžit a předhánět se ve
svých nabídkách. Vítězem se pak v této
průhledné veřejné soutěži stane ten, kdo
nabídne nejnižší cenu.
Obec Rebešovice bude fungovat jen
jako nezávislý prostředník, poskytne Vám
informační servis a prostor k setkávání se
zástupci odborné firmy.
Občané se touto cestou vyhnou jednání
s podomními prodejci, kteří jim nabízejí
„mezi dveřmi“ nejasné smlouvy, kdy logicky

Křížovka

vychvalují všechny výhody nové smlouvy a
často zatají skryté poplatky, sankce apod.
Občané, kteří se elektronické aukce
zúčastní nic neriskují. Pro občany je tato
služba zcela ZDARMA a NEZÁVAZNÁ. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování eaukce nic ani obec. Náklady uhradí po skončení e-aukce vítězný dodavatel.
Občan s odborníkem pořadatelské firmy
jen vyplní jednoduchou naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjištění vítězného dodavatele s nejnižší cenou se lehce vypočte
Vaše úspora, teprve po posouzení její
„zajímavosti“ pro Vás se rozhodnete, zda
podepíšete smlouvu s novým dodavatelem.
V případě kladného rozhodnutí za Vás vyřešíme i všechny administrativní kroky spojené s převodem.
Čím více občanů se do společného ná-

kupu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem
pro energetické společnosti budeme. Využijte této příležitosti spojit svůj nákup energií s ostatními občany a ušetřit.
Zájemci o účast v elektronické aukci se
mohou dostavit v Rebešovicích na zámeček
na sál od 7.4. do 16.4.2014 vždy v pondělí
a středu od 16.30 do 19 hodin. Vezměte si
sebou kopii posledního ročního vyúčtování a
kopii platné smlouvy se současným dodavatelem energií. ( Elektřina i plyn).
Podklady vč. kontaktních údajů ( jméno,
datum narození, trvalé bydliště, tel. , e-mail)
lze rovněž zaslat elektronicky na e-mail
m.sestak@b4f.cz
Ing. Miroslav Šesták,
regionální manažer B4F s.r.o.
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Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
STOLNÍ TENIS – REGISTROVANÍ
Turnaj ve stolním tenisu – registrovaní,
který se konal 21. prosince 2013. Zúčastnilo se 33 hráčů, z toho 2 hráčky. Na začátku
byli rozděleni do 8 skupin; sedm po čtyřech
a jedna po pěti. První dva postupovali do
horního pavouka, zbytek hrál soutěž útěchy.
Následně se hrály čtyřhry systémem na dvě
porážky. Celý turnaj vyhrál Roman Jakubčík
(Vranovice, Šakvice); druhé místo Aleš Peprný ze Slatiny a třetí místo obsadil Martin
Vojtěch z Mokré. Soutěž útěchy vyhrál domácí Radek Černý. Soutěž čtyřher vyhráli po
boji Aleš Peprný a Radek Zaplatil ze Slatiny,
druhé místo obsadili Josef Matějka a Hamadeh Nabil z Oltec Brno a na třetím místě
skončili domácí Libor Černý a Josef Sedláček ml. Podrobnější výsledky jsou na našich
internetových stránkách.
STOLNÍ TENIS – NEREGISTROVANÍ

VALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala 28. února
2014 v areálu TJ. Schůzi řídil místopředseda Petr Hrdý; zprávu o činnosti přednesl p.
Michal Sekený. Další informace o finančním
hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2014
nám sdělil p. Jozef Pohorelec st. Byl schválen nový plán činnosti na rok 2014. Nakonec jsme si poslechli zprávy z jednotlivých
sportovních odvětví. Výbor TJ má k roku
2014 13 členů a 3 členy kontrolní revizní
komise. Novým předsedou KRK byl zvolen
Ing. Miloš Jochman. Výbor se schází pravidelně jednou za měsíc a to vždy poslední
pondělí v měsíci. Více se o našich akcích
pořádaných TJ Sokol Rebešovice dozvíte na
našich webových stránkách.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Netradičně v neděli dne 2. března 2013
se uskutečnil Maškarní ples pořádaný TJ
Sokol Rebešovice ve spolupráci s OÚ Rebešovice. Tentokrát pod vedením Romany
Němcové a Jana Pavelce; také s velkou
pomocí dalších stárků. Děti se nejprve podívaly na video, jak vypadalo maškarní dříve,
následně nám zatancovala dívčí taneční
skupina, v čele se Saskou Pavelkovou a
Leňou Šaňákovou. Dále na programu byly
hry, ve kterých si děti po různých disciplínách zasloužily sladkou odměnu. Nakonec
si zatancovaly a byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice a nejkrásnější maska.

Dne 4. ledna 2014 proběhl turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Přihlásilo se 24 hráčů a jedna domácí hráčka; byli rozděleni do 6 skupin po čtyřech,
z toho první dva postupovali do horního
pavouka a zbytek bojoval o umístění
v dolním pavouku. Vítězství vybojoval po
roce opět domácí Miloš Bednář, druhé místo
obsadil Ludvík Suchý a na třetím místě se
po boji umístila Lenka Černá, jediná žena
tohoto turnaje. Soutěž útěchy vyhrál Karel
Hebelka, druhé místo obsadil domácí Jozef
Pohorelec ml. a třetí příčka patřila Janu
BRIGÁDA
Fuskovi. Více podrobnějších výsledků a fotoDíky krásnému počasí a dříve ukončené
grafií z tohoto turnaje naleznete na našich zimě, proběhla v sobotu 8. března první
stránkách v záložce Fotografie -> Stolní brigáda letošního roku. Členové, kteří přišli
tenis.
na brigádu upravovali celý areál TJ; kurty na
volejbal i na tenis, aby dle počasí mohli začít
PLES SPORTOVCŮ
trénovat co nejdříve.
První akcí letošního roku naší TJ Sokol
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
Rebešovice byl „Ples sportovců“; který se
konal 17. ledna 2014. K poslechu a tanci
Oddíl stolního tenisu dohrává 23. března
nám již tradičně hrála skupina ROSE BAND. závěrečné zápasy ročníku 2013/2014.
V posledním zápase se rozhodne jestli „A“
VEPŘOVÉ HODY
mužstvo zůstane v Krajské soutěži II. třídy
V sobotu 22. února 2014 proběhly vep- nebo sestoupí. „B“ mužstvo je na velmi slušřové hody. K dispozici byli různé zabijačkové ném umístnění v první polovině tabulky
pochoutky jako jelítka, tlačenka, jitrnice, Okresního přeboru I. třídy. „C“ mužstvo pro
zabijačková polévka, řízek nebo klobásky.
dlouhotrvající onemocnění opor Z. Bednáře

a M. Prýmy se propadlo až na konec tabulky
a bude sestupovat. Družstva „D“ a „E“ jsou
v podobné situaci a budou hrát v příští sezóně o soutěž níže.
Naši fotbalisté vzali přípravu na jarní
sezónu velmi pečlivě a zajeli si zasportovat
na malé soustředění do Vernířovic
v Jeseníkách na čtyři dny. Účastnilo se 12
hráčů z našeho týmu pod vedením Jiřího
Klímy a Tomáše Šťastného. Úvodní zápas
jarní části malé kopané zahájí fotbalisté
Rebešovic na hřišti soupeře dne 13. dubna
v 19:00. Další utkání budou hrát na domácí
půdě v neděli 20. dubna v 11:00hodin. Rozlosování malé kopané najdete na stránkách
TJ.
DALŠÍ AKCE:
30. 4. Pálení čarodějnic
10. 5. Turnaj generací v nohejbalu
10. 5. Brigáda ve sportovním areálu
16. 5. Volejbalový turnaj – Rebešovice
31. 5. Dětský den
14. 6. Oslavy OBCE v areálu TJ Sokol
21. 6. Volejbalový turnaj o putovní pohár
28. 6. Pohárový turnaj v malé kopané
Romana Němcová
tjsokolrebesovice.webnode.cz

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v areálu TJ SOKOL
středa 30.4. od 17:00

Každé dítě obdrží špekáček
zdarma, na rodiče čekají
speciality v udírně.

PLAY-OFF EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE — REBEŠOVICE FANDÍ KOMETĚ !
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