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Rebešovický zpravodaj
Slovo redakce
Vážení čtenáři,
s drobným zpožděním vás
vítám na stránkách letošního
druhého čísla našeho Rebešovického zpravodaje. Za to
několikadenní zpoždění se
omlouvám, ale i členové redakce byli doslova zavaleni
dalšími úkoly, které se jevily
býti neodkladnými, jak už to
tak bývá.
Mnohé z těch úkolů souvisely i s oslavami, které
v polovině června proběhly v
našich Rebešovicích. Většina
z vás se jich účastnila, mnozí
dokonce celý den, a tak by
bylo asi nošením dříví do lesa,
kdybych zde sáhodlouze popisoval, jak se ta celá akce vydařila, jak i počasí přálo a jak
se nakonec všichni náramně
bavili. Dokonce za námi na
oficiální návštěvu vůbec poprvé zavítal hejtman Jihomoravského kraje pan Hašek.
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Dovolte mi, abych na tomto místě nejen jménem redakce, ale i jménem celé řady
z vás, se kterými jsem měl
možnost o oslavách promluvit,
poděkoval zejména organizačnímu výboru oslav pod vedením starosty Stanislava Němce za skvěle odvedenou náročnou a obětavou práci. Poděkování patří taktéž redakční
radě pod vedením Ivo Piknera
za vytvoření první, velice povedené knihy o naší obci. První
výtisk knihy, která byla humorně představena a poté slavnostně pokřtěna, je uložen na
OÚ. A tak jen připomínám
občanům, jejichž srdce tluče
pro Rebešovice, že další výtisky knihy jsou
stále ještě
k dostání na Obecním úřadě.
K zakoupení jsou i pamětní
sklenice na víno, se znakem
naší obce. Konec konců
účastníci odpoledního a večerního veselí v areálu místního Sokola ví, že se pod širým
nebem na oslavách pilo mimo
jiné vynikající, jak říkají moravští vinaři „velice pěkné“, víno,
které bylo výsledkem práce
našich rebešovských vinařů.
Kdo ochutnal Zweigeltrebe
pana Musila či Veltlínské zelené pana Jochmana, musí mi
dát za pravdu.
Poděkování patří také
všem organizátorům a dobrovolným pomocníkům, pro něž
byla práce na oslavách mnohdy více než namáhavá, ať už
chystali zázemí, obsluhovali
udírnu, rožnili vepřové, nebo

točili pivo. Poznali jste je podle světle modrých triček, o
které pak byl takový nebývalý
zájem, že mě to až svádí
k tomu, že slibuju té paní, co
mě z něj chtěla kolem půlnoci
vysvléct, že jí nějaké seženu
:). To moje k mání není, zůstane mi jako památka nejen na
maratónskou šestnáctihodinovou směnu za výčepem, ale
i jako památka na jednu
z nejpodařenějších akcí za
posledních 20 let – to podle
hodnocení vás, rodáků a těch,
kteří mají tu čest se za
„Rebešáky“ považovat už
drahnou řádku let.
Osobně mám největší radost z toho, že parta lidí, kteří
se snaží v posledních letech
organizovat kulturní, sportovní
a společenské akce v obci, se
zase trochu rozrostla, že jsme
se na oslavách mnozí více
poznali. I já jsem poznal nové
přátele, se kterými jsem dříve
příliš nepromluvil a zjistil
jsem, že máme hodně společného. Dělení na „starou“ a
„novou“ část (případně ještě
na „bytovky“) šlo oproti minulým letům konečně stranou a
to byl nezanedbatelný přínos
celé akce.
Přísloví praví, že kdo nic
nedělá, nic nepokazí. Ne vše
se musí nutně podařit na jedničku. Za poslední roky se
toho v obci hodně udělalo.
Bylo by až nadpřirozené, kdybychom se nedopustili i chyb.
Čtyři roky se ukázaly jako příliš krátká doba na to, aby se i

některé palčivé problémy podařilo dotáhnout do zdárného
konce. Jiné přísloví praví, že
žádný učený z nebe nespadl a
objektivně smýšlející občan
musí uznat, že to hlavní, totiž
nasměřovat obec k tomu, aby
se rozvíjela, se podařilo. Pomyslný vlak jsme společnými
silami dokázali opravit, kotel
začal produkovat páru a mašina se pomalu rozjela. Možná
pro některé z vás pomaleji,
než by se slučovalo s vašimi
původními očekáváními, ale
rozjela se. To, jak rychle ten
vlak pojede a jakým směrem,
máte nyní v rukou vy voliči a
já vám přeji 10. a 11. října při
komunálních volbách šťastnou ruku. Naší obci Rebešovice pak přeji, aby budoucí problémy a starosti, se kterými se
bude muset obec v příštím
volebním období potýkat, nezůstaly ležet jen na bedrech pár
statečných jedinců, nových
zastupitelů obce, ale aby se
okruh těch, kterým není budoucnost obce lhostejná a
chtějí přispět ke společnému
dílu, i nadále rozrůstal.
Rosťa Novotný
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 2. letošním zasedání, konaném 23.4.2014 zastupitelstvo obce
mimo jiné:

 schválilo účetní uzávěrku mateřské
školy za kalendářní rok 2013 a
schválilo návrh na rozdělení hospodářského výsledku mateřské školy;
 schválilo účetní uzávěrku obce za
kalendářní rok 2013;
 schválilo závěrečný účet obce za rok
2013 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
a to bez výhrad;
 schválilo několik smluv o prodeji a
směně pozemků—tyto smlouvy vedou k nápravě vlastnických vztahů a
nesrovnalostí, které se ukázaly po
digitalizaci katastru;
 schválilo licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským;
 schválilo smlouvu o zpětném odběru odpadů a obalů s firmou Eko-kom;
 schválilo nabídku města Šlapanice
na dlouhodobý pronájem bývalé MŠ,
Chrlická 63 s přilehlými pozemky dle
záměru; město Šlapanice hodlá využít výše uvedené k vybudování Domu
Sv. Doroty pro matky s dětmi, s tím,
že nejpozději do 1 roku od schválení
musí být uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu;
 schválilo dlouhodobý pronájem bývalé zastávky MHD, která je umístěna na části parcely č. 167/1 v k. ú.
Rebešovice a na části parcely č.
167/22 v k. ú. Rebešovice paní Olze
Hutské, na drobný prodej cukrovinek, balených pochutin, piva a cigaret, časopisů, případně drobného
občerstvení s případným posezením
a pověřuje starostu vypracováním
smlouvy;
 schválilo dlouhodobý pronájem zámeckého sklepu parc. č. 2 v k. ú.
Rebešovice paní Olze Hutské, která

zde chce provozovat vinotéku
v kombinaci s vinárnou, kavárnou,
pizzerií apod. a pověřuje starostu
vypracováním smlouvy;

 schválilo výběrové řízení a návrh
komise na zhotovitele na akci
„Přeložka chodníku u Poklony sv.
Jana Nepomuckého“ firmu M.
Moškvana – provádění staveb a jejich změn a pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s touto
firmou;
 schválilo přemístění zapínací skříně
veřejného osvětlení z fasády domu č.
100 na ulici Horky, Rebešovice firmou Ratiko, s.r.o., Brněnská 343,
664 61 Opatovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy ;
 schválilo rozpočet
svazku obcí
„cyklistická stezka Brno—Vídeň“ na
rok 2014;
Na svém 3. letošním zasedání, konaném 11.6.2014 zastupitelstvo obce
mimo jiné:

 vyhlásilo záměr na odprodej několika malých obecních pozemků v k.ú.
Rebešovice — pozemky prošly řádným naceněním odborným znalcem
a jejich odprodejem dojde k nápravě
vlastnických vztahů a nesrovnalostí,
které se objevily po digitalizaci katastru nemovitostí v naší obci;
 vyhlásilo záměr na pronájem sálu
zámečku za účelem cvičení s dětmi;
 schválilo nájemní smlouvu o dlouhodobém pronájmu části pozemku
parc.č. 57 za účelem provozování
venkovního posezení u kavárny mezi
Obcí Rebešovice a paní Andreou
Bednářovou a pověřilo starostu podpisem smlouvy ;
 schválilo dohodu o způsobu stanovení množství vypouštění odpadních
vod—občané tak mají možnost ne-

chat si instalovat podružný vodoměr
na vodu využívanou k zalévání zahrádek;

 schválilo kácení stromů rostoucích
mimo les při opravě D2, modernizace zádržných systémů km od -0,400
– 60,780 v k. ú. Rebešovice;
 schválilo prodej knihy o obci Rebešovice za cenu 250 Kč (včetně 15%
DPH);
 schválilo prodej sklenic se znakem
obce Rebešovice občanům – jedna
sklenice za cenu 25 Kč;
 schválilo Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
o právu provést stavbu plynárenského zařízení Reko VTL DN 500 V mezi
RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno a Obcí Rebešovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
 na návrh R. Novotného schválilo dle
§ 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
počet členů obecního zastupitelstva
pro volební období r. 2014 - 2018 na
9 členů;
 schválilo na základě provedeného
průzkumu trhu nákup počítačového
vybavení (2xpočítač, 1xmonitor,
2xoperační systém Windows 7 Professional, 1x kancelářský software
Microsoft Office) v cenách dle nabídky firmy Gsys s.r.o., Králova 279/9,
Brno a pověřilo pana starostu uzavřením kupní smlouvy na toto vybavení;
 schválilo vyvěšení moravské vlajky
5. července 2014 a její následné
pravidelné vyvěšování každý rok 5.
července;
-RN-
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Rebešovická kasárna 1
Nejsem zřejmě ani první ani poslední,
která se znechucena vývojem věcí současných stále častěji obrací do minulosti.
Jenomže mě naše minulost navíc i zajímá. Hledám v ní podobnosti, odpovědi,
poučení, moudro... Třeba proto, abych
zjistila, proč lidstvo tak vytrvale opakuje
stejné chyby v neustálém začarovaném
kruhu. Asi proto, že paměť člověka je
příliš krátká a člověk tvor nepoučitelný.
Možná bych měla tohle občasné bádání
v lidské historii hodně hlasitě doporučit
nejen svým blízkým, ale zvláště „těm
nahoře“ před každým důležitým rozhodováním o naší zářné budoucnosti. I já sama (asi to bude tím věkem) začínám
chápat, v čem bylo dříve tak cenné a taky
žádoucí naslouchat starším a zkušeným.
Něco na tom bude, neboť ani dnes starší
ročníky, mezi které se hrdě počítám, nevidí smysl života v nové profilové fotce na
svém facebookovém účtu, v závratném
počtu mých takzvaných přátel či rekordních lajků u rozmazaného snímečku ze
včerejší pařby. Jsou na světě i jiné a pro
mě mnohem zajímavější věci, o kterých
by bylo dobré vědět a také dát vědět
druhým. Ale mladí mají své zájmy, svůj

Obrázek 2

Obrázek 1

rozum a taky mají svou pravdu. Vždyť
přece i my jsme kdysi byli v tom věku,
kdy nám rodičové a prarodičové nechtěli
rozumět. A tak asi bude lepší nechat je
žít svou dobu, dokud nezestárnou a raději si schovat pro sebe ono nevyslovené:
však vy z toho
jednou taky vyrostete. Zkrátka historie se opakuje a je
jedno, jaké se píše
století. Jen ty kulisy jsou možná
trošku jiné. Kdysi
dávno se ke sdílení informací používaly hliněné destičky, dnes je „in“
třeba Internet nebo smart-phone.
Ale proč vlastně
tyhle
filozofické
úvahy píšu? Napadla mě onehdy
otázka, co že se to
vlastně
stalo
s našimi kasárnami, ke kterým

mám i ze své privátní historie docela
blízko. Jednak to mám z domu, co by
kamenem dohodil, jednak si nosím vzpomínky z dob, kdy v nich ještě sloužil manžel i většina našich sousedů. Vzpomínám
si, že téma bývalých rebešovických kasáren nikdy dřív nebylo zrovna v topžebříčku pozornosti obce, a to ani na
schůzích zastupitelstva, ani z bláhové
iniciativy některého Rebešovického aktivisty hýřícího podnikatelským záměrem,
který by dokázal využít celý dnes už bývalý areál kasáren. A to jednak smysluplně
(což nejspíš hodně odporuje dnešnímu
pokřivenému významu slova „podnikat“)
a jednak takovým způsobem, aby to nikomu nevadilo (což už je úplné sci-fi). Ale
proč? K tomu se ještě vrátím, snad
v příštím čísle :-)
Nezaujatým objektivním pohledem
(obyvatele vojenské bytovky) si i dnes
troufám tvrdit, že existence kasáren přinesla naší obci v minulosti především
hodně pozitivního. Díky záměru vybudovat po válce v lokalitě bývalé opuštěné
cihelny celý komplex vojenských budov,
mj. za účelem protivzdušné obrany našeho státu před nepřítelem, došlo v obci
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postupně i k přidružené výstavbě objektů
tzv. občanské vybavenosti. Vyrostly vojenské bytovky, vyšší počet obyvatel plus
rodin vojáků z povolání znamenal větší
poptávku po zboží i službách, městská
hromadná doprava z Brna byla rozšířena
o pár dalších zastávek a byla postavena
samostatná budova pro obchod. Možná si
nepamatuju pár dalších přínosů (ano,
měla bych víc zapátrat v historii :-), každopádně i zde platí staré známé pravidlo, že
všechno zlé je k něčemu dobré, když už
tedy musí existovat vojenská síla - odvěký
strašák válečného utrpení. A tak zejména
pro nepamětníky přidám pro dnešek ještě
několik faktů a taky zajímavostí, které se
mi podařilo vyšťourat z dostupných záznamů o poválečných fortifikacích. Že nevíte,
co je to „fortifikace“? Slovník cizích slov

Křížovka
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vám (i mně) napoví, že se jedná o ...
(vysvětlení najdete v tajence křížovky).
Kasárna tedy v podstatě jsou takovou
opevněnou baštou armády.
Jak vypadal prostor nyní již bývalého
vojenského areálu před výstavbou a po ní
dokládají fotografie z roku 1953 (viz obrázek 1) a o pár desítek let později (viz obrázek2 http://kontaminace.cenia.cz/ a
http://www.fortifikace.net/pov_pvos_svs
_2_d_pvos.html ).

struovány ty původní, protože bylo třeba
zajistit sledování vzdušného prostoru
neustále modernizovanými technologiemi
(neverending story). Pochopitelně musel
narůstající obsluhující personál a vojáci
základní služby taky někde bydlet a stravovat se. V dobách své největší slávy kasáren bylo těch sloužících lidiček
(rozuměj obslužného personálu) dohromady na pět stovek, když nepočítám rodinné příslušníky vojáků z povolání. To už
muselo být v obci docela znát, když se
počet obyvatel (těch stálých i dočasných)
prakticky zdvojnásobil.

Někdy v padesátých letech minulého
století (v r. 1957) se začalo v areálu
s výstavbou železobetonové konstrukce
No a co všechno skrývaly zdi kasáren
podpovrchového velitelského stanoviště
a
co
se za nimi skrývá dnes poodhalím
protivzdušné obrany státu (PVOS). Potřeba
zase v příštím pokračování.
stupně během let byly přistavovány další
objekty, včetně již zmíněných bytových
- Olga Přikrylová domů pro vojáky z povolání, a také rekon-
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MŠ na návštěvě dálniční policie
Po telefonické domluvě s npor. Bc.
Bohumilem Dvořákem jsme s dětmi již
podruhé navštívili odd. dálniční policie v
Brně - Chrlicích.
Děti si rozšířily znalosti v oblasti dopravy, zopakovaly si značky, pokyny, na
dvoře si vyzkoušely přecházení přes přechod. Poté následovala prohlídka vozového parku a vybavení policie.
Děti si vyzkoušely houkačky, vysílačky,
navlékly neprůstřelné vesty.
Policisté ochotně odpovídali na otázky,
dětem se věnovali a vše provázeli humornými komentáři.
Naši žáčci i si vysoutěžili panáčky policistů, které budeme využívat při dopravní výchově. Podle nadšení dětí již nyní víme ,
že tato návštěva nebyla poslední.
Za kolektiv MŠ Silvie Drahošová

Z TJ Sokol Rebešovice
30. 4. Táborový oheň a pálení čarodějnic
Jako každý rok se poslední den
v dubnu konal táborový oheň spolu
s pálením čarodějnic. Děti si mohly
opéct špekáček a pro dospělé bylo krom
klobásků k zakousnutí i maso z grilu.
Počasí nám velmi přálo a zábava probíhala v plném proudu. Akce se zúčastnilo
ještě více občanů než loni a to nejen z
řad Sokola, za což jsme velice rádi. V
pozdějších hodinách se pak hrálo na
kytary a zpívalo, což některým účastníkům vydrželo až do velmi pozdních, respektive brzkých hodin.
3. 5. Turnaj v nohejbalu
Dne 3. května 2014 proběhl turnaj
v nohejbalu. Zúčastnilo se jej 10 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin po pěti. První tři místa obsadila družstva z okolí, naše domácí družstva skončila na krásném 6. a 9. místě. Vítězům a
všem sportovcům k předvedeným výkonům gratulujeme!
10. 5. Brigáda ve sportovním areálu
V dopoledních hodinách v sobotu 10.
května 2014 proběhla další brigáda

letošního roku. Členové, kteří přišli na
brigádu, upravovali celý areál TJ.
10. 5. Turnaj generací v nohejbalu
V sobotu 10. května se konal již II.
ročník turnaje generací v nohejbalu.
Zúčastnilo se 12 sportovců, po napínavých zápasech dopadlo pořadí následovně:
1. J. Sedláček, J. Klíma, J. Bednář
2. M. Klíma, J. Pohorelec ml., D. Surý
3. J. Mátl, I. Pavelec, P. Hrdý
4. J. Klíma, L. Černý, J. Pavelec
24. 5. Turnaj v nohejbalu v Blučině
Naši „rekreační“ nohejbalisté se zúčastnili již tradičního nohejbalového
turnaje v Blučině. Turnaje se zúčastnilo
14 mužstev. Družstvo Rebešovice 1 ve
složení Staňa Němec, Petr Hrdý a Rosťa
Novotný vybojovalo v těžké konkurenci
krásné sedmé místo a družstvo Rebešovice 2, které reprezentovali Ivoš Pavelec, Jožka Pohorelec a Pepa Mátl, nakonec skončilo na 11.místě, když v závěrečném play-off porazilo mimo jiné jedno
z domácích mužstev a sestavu Újezda.
Vítězům a hlavně našim sportovcům
gratulujeme.

31. 5. Dětský den
V sobotu 31. května 2014 se konal
dětský den ve spolupráci s obcí Rebešovice, tentokrát pod vedením Romany
Němcové. Tým pořadatelů nachystal
soutěže, např. skákání v pytli, slalom na
čas, přesný hod do flašek nebo pohádkový kvíz pro větší i menší účastníky.
Zábavy bylo dostatek, přijeli i hasiči z
Chrlic, kteří dětem předvedli zbrusu nové požární auto a tak ani nevadilo, že na
hodinku sprchlo. Děti si také mohly od
paní Kotulánové nechat namalovat obrázek na obličej. Děti se mohly vyřádit i
na bodyzorbingu a zadovádět si ve skákacím hradu. TJ Sokol děkuje všem za
pomoc při organizaci Dětského dne
v areálu TJ.
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
V červnu proběhla velká úprava terénu v areálu TJ. Byly vyčištěny břehy svahu za budovou Sokola, navezeny desítky
kubíků zeminy a proběhlo srovnání a
zpevnění svahu, z části za pomoci firmy
Tomáše Mátla, za což moc děkujeme.
Do zpevněného svahu budou nyní vysazeny stromy a keře, které zamezí půdní
erozi.
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šich hráčů v okresním žebříčku jsou následující:
34. Černý Radek, 49. Mišejka Luboš,
56.-60. Němec Stanislav, 71.-80. Vrbacký Pavel, 71.-80. Vašulka Pavel, 71.-80.
Krupica Zdeněk, 81.-90. Patočka Jan,
81.-90. Šenkýř Jiří, 111.-120. Sedláček
Josef ml., 151.-160. Prýma Miloš, Černý
Libor, Bednář Zdeněk, 171.-180. Šenkýř
Jan, 201.-210. Sekanina Jiří, 231.-240.
Hrdý Petr st., 231.-240. Sekený Michal,
241.-250. Klíma Jiří, 241.-250. Korgerová Michaela, 251.-260. Jamnický Milan,
261.- 270. Cypris Vlastimil.
Další akce pořádané naší TJ:
Naši fotbalisté jarní sezonu II. ligy
brněnské malé kopané zakončili výhrou
a tudíž jim v tabulce připadlo krásné páté
místo. Gratulujeme a děkujeme fotbalistům za reprezentaci naší TJ.

šesti zápasech skončili na třetím místě
s třemi výhrami a třemi prohrami. Nyní
bojují o celkové umístnění. Budeme jim
držet pěsti i nadále.

Začátkem dubna skončili sezónu i
Také naši nohejbalisté mají před se- stolní tenisté. Jednotlivá umístnění nabou vyřazovací zápasy. Ve skupině po

 26. 7.až 27.7. soustředění sportovců a pochod okolo Níhova
 31. 8. tenisový turnaj – čtyřhry
 14. 9. turnaj v nohejbalu
 28. 9. tenisový turnaj - dvouhry
Romana Němcová

Centrum vzdělávání všem
Využijte léto k nastartování své kariéry
V létě nikdo práci neřeší, jsou přece prázdniny. Že začnete se sebou něco dělat až v září? Omyl! Okurková sezóna je tou
nejlepší dobou, kterou můžete věnovat sami sobě a zamyslet se nad svým směřováním. V případě profesního uplatnění a
kariéry vám může pomoci Centrum vzdělávání všem. Zcela zdarma totiž nabízí zájemcům kariérní poradenství a informace
týkající se kurzů a rekvalifikací i trhu práce v celém Jihomoravském kraji. V září, kdy se vše opět naplno rozjede, tak nebudete
muset teprve začínat, ale s náskokem před ostatními už vědět kudy kam.
Kariérní poradenství
Hledáte práci? Potřebujete zvýšit svou kvalifikaci? Nebo vaše momentální zaměstnání není to pravé a poohlížíte se po
jiném uplatnění? Sháníte praxi? Nebo zkrátka jen chcete profesní změnu a nevíte jak na to? Konzultanti Centra vzdělávání
všem, které můžete kontaktovat a poté bezplatně navštívit v Brně-Bosonohách a také v Hodoníně, vám mohou v každé
z těchto situací poradit. Pomoci si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je totiž pořádný rozdíl. „Každý zájemce nás může
kontaktovat a domluvit si osobní schůzku. Na ní nejprve zmapujeme jeho situaci a vyhlídky,“ popisuje kariérní poradkyně
Martina Ježková standardní průběh bezplatných konzultací, které lidé mohou absolvovat jednorázově nebo spolupracovat i
dlouhodobě. „Obrací se na nás ti, kteří nemohou najít práci, chodí po pohovorech, ale bez úspěchu, protože neví, co dělají
špatně. Často spolupracujeme i s absolventy, kteří se po škole snaží uplatnit. Přicházejí i ženy po rodičovské dovolené nebo
lidé, kteří už pracují, ale v současném zaměstnání nejsou spokojeni,“ představuje Martina Ježková některé klienty, kteří se na
Centrum vzdělávání všem obracejí, a dodává: „Zaměstnání vám sice přímo nenajdeme, ale odborně poradíme a pomůžeme
se zorientovat na pracovním trhu, třeba v oborech, které jsou momentálně žádané.“
Databáze kurzů
Do Centra vzdělávání všem si kromě rady ohledně práce můžete přijít i vybrat kurz nebo rekvalifikaci. Aktuálně má volně
dostupná databáze na www.vzdelavanivsem.cz více než dva tisíce nabídek od vzdělavatelů z celého kraje. „Častým předpokladem pro uplatnění nebo změnu profese je i to, že na sobě člověk sám zapracuje, že se bude rozvíjet. Zaměstnavatelé preferují aktivní lidi,“ říká odborná konzultantka Dana Sklenářová. „Absolvováním kurzu se tak můžete vydat nejen jiným profesním směrem, ale zvýšit i svou hodnotu pro současného zaměstnavatele,“ upozorňuje. Získejte tedy již nyní náskok před ostatními - využijte léto pro svůj rozvoj. Lidé z Centra vzdělávání všem vám v tom mohou výrazně pomoci.
Centrum vzdělávání všem – kariérní poradenství a databáze kurzů, rekvalifikací
www.vzdelavanivsem.cz, telefon: 547 215 588, e-mail: info@vzdelavanivsem.cz,
pracoviště SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 38b nebo Hodonín, Kasárenská 4.
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Obec Telnice zve srdečně všechny své rodáky i občany Rebešovic
na Oslavy 770. výročí první písemné zmínky o obci Telnice
a sraz rodáků,
které se uskuteční o víkendu 23.-24. srpna 2014.
Bližší informace získáte na www.telnice.cz ,
na tel. čísle: 725 33 00 11, nebo osobně na obecním úřadě v Telnici.
Těšíme se na setkání s vámi!

