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Rebešovický zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas utíká čím dál rychleji,
člověk je o čtyři roky starší a
s blížícím se termínem komunálních voleb je třeba se
ohlédnout, co se za toto období podařilo udělat. Domnívám se, že toho není málo,
ale to nakonec musí posoudit sami občané.
Na počátku volebního období jsme pracovali na několika velkých akcích, které
značně ovlivnily život v obci.
Za neobvykle krátkou dobu
byla postavena nová budova
pro mateřskou školu a po
dlouhých 27 letech mohly
paní učitelky opět přivítat
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děti přímo v Rebešovicích.
Současná kapacita školky je
25 žáků.
Dalším velkým dílem byla
kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod. Byla to,
co do objemu financí, historicky největší investice, jejíž
hodnota dosahuje 37 miliónů Kč. Nejdůležitější bylo
zajistit finanční prostředky
na tuto akci, kterou by si
jinak obec z vlastních zdrojů
nikdy nemohla dovolit. To se
díky velkému úsilí podařilo a
byly zajištěny dotace
z Ministerstva zemědělství a
z Jihomoravského kraje.
Obec se pochopitelně též
podílela svým dílem. V rámci
této akce byla také vybudována nová kanalizace směrem k ČOV, na kterou se
mohli napojit občané, kteří
vlastní pozemky vedle této
komunikace, na které byl
vybudován nový povrch.
Mimo jiné díky dotacím
z Regionálního operačního
programu byl vybudován
úsek cyklistické stezky Rebešovice č.2 – cyklistická stezka Brno – Vídeň. ROP se
podílel 90% na nákladech a
dále přispěl Jihomoravský
kraj a naše obec. Zároveň
s cyklostezkou byla vyasfaltována komunikace na konci
ulice v Sadě s napojením na
cyklostezku. Výstavba dalšího úseku cyklostezky je připravena a měla by být realizována na jaře.

Mezi velké investiční akce
musíme zařadit i přestavbu
nového obecního úřadu
s archivem. Také díky dotacím Jihomoravského kraje se
podařilo vybudovat nové
důstojné prostory tak, aby
zázemí obecního úřadu odpovídalo 21.století a aby
umožňovalo efektivní práci
pro občany. Bývalé prostory
obecního úřadu byly opraveny a přebudovány na obecní
knihovnu.
Velice významným počinem je vydávání Rebešovického zpravodaje pod vedením p. Mgr. Novotného. Občané jsou také díky němu
informováni o aktuálním dění
v obci a to bylo rovněž naším
cílem na začátku tohoto volebního období. K větší informovanosti občanů přispěly i
rekonstruované stránky obce
w w w . o b e cr e b e s o v i c e . cz
s možností nechat si zasílat
aktuální informace přímo na
mail.
Nesmíme zapomínat ani
na drobnější záležitosti, které
ale pro naše občany mají
mnohdy velký význam:
Naše obec se zbavila dvou
již zcela vysloužilých autobusových zastávek a nahradila
je dvěma novými, které jistě
přispívají k lepší kultuře cestování.
Díky naší aktivitě se podařilo dosáhnout opravy asfaltového povrchu na hlavní
silnici.

Opravili a dokončili jsme
chodník u čekárny na točce,
dále na křižovatce na ulici
Chrlická směr Horky a vjezd
k domu č. 56, také na ulici
Chrlická.
Hned na začátku volebního období byl proveden úklid
na půdě Zámečku a v bývalé
hasičce.
Dokončili jsme kolaudaci
komunikace na ulici Zahrady,
na této ulici byla provedena
úprava na vjezdu na polní
cestu k bývalé vodárně.
Veřejné osvětlení bylo
prodlouženo na ulici Skalky a
Zahrady a přebráno u domu
č. 100, také bylo zajištěno
prodloužení veřejného rozhlasu na ulice Skalky, Kaštanová a Topolová.
Pro všechny občany jsme
zajistili svoz bioodpadu kontejnerem, který je přistavěn
v blízkosti obchodu, také
byla vypracována nová
smlouva na odvoz komunálního odpadu, kterou jsme
ušetřili značné finanční prostředky.
Opravili jsme poklonu sv.
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Slovo starosty—pokračování ze strany 1
Jana Nepomuckého, která doposud jen
pustě chátrala. Na tuto opravu jsme
získali dotace od Ministerstva kultury,
zároveň s touto opravou jsme nechali
vytvořit repliku sochy sv. Jana Nepomuckého. Po opravě poklony jsme přistoupili
i k úpravě blízkého okolí. Postavili jsme
chodník, kde mohou jezdit i maminky s
kočárky, upravili jsme prameniště odtoku vody do zbudovaného jezírka, zbudovali nové schodiště a dřevěný mostek a
provedli jsme obnovu zeleně vysázením
nových keřů.
Hned na začátku volebního období
jsme rekonstruovali dětské hřiště u obchodu a nové jsme vybudovali v zahradě
mateřské školy.
Pronajali jsme pozemek a objekt bývalé vodárny Mysliveckému sdružení Svratka. Myslivci zde díky tomu mohli zbudovat voliéry pro odchov bažantů a opravit
jinak nevyužívanou budovu na myslivnu.
Získali jsme od vojenské správy do
majetku dalších 4.868 m2 pozemku
v bývalém areálu armády.
Účastnili jsme se projektu společných
nákupů energií pro obec, čímž jsme
ušetřili značné finanční prostředky a
zorganizovali jsme podobnou možnost
pro všechny občany Rebešovic.
Nezapomněli jsme ani na majitele
pejsků – umožnili jsme jim vstup do
nádvoří zámečku a rozmístili jsme v obci
koše na psí exkrementy.
Kompletně jsme opravili nejen lavičky
na Zámečku mezi břízami a u dětského
hřiště, ale vchodové dveře do restaurace a provedli jsme opravu dveří na Zámečku včetně výměny kování a zámků.
Díky uzavřené smlouvě o spolupráci
na projektu Jižní Morava – Království
Komety, naši občané využívali a využívají
přenosné permanentky na hokejové
zápasy Komety (jsou k dispozici na OÚ).
Pečovali jsme o zeleň i výsadbou nových stromů například na pozemku bývalé Staré řeky.
Uspořádali jsme oslavy 840 let od
první písemné zmínky o Rebešovicích a

320 let od postavení Zámečku. K tomuto
jubileu bylo mimo jiné zpracováno video ze
starších dob a vydána kniha o Rebešovicích.
Po celou dobu jsme dotacemi podporovali spolkovou a kulturní činnost v obci.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
občanům za pomoc při zkvalitňování života
v Rebešovicích. Děkuji všem, kteří pomohli,
zvláště pak zaměstnancům Obecního úřadu, zastupitelům a členům výborů, kteří
pracovali poctivě a této práci věnovali mno-

ho hodin svého volného času. Při plnění
náročné práce starosty obce jsem se mohl
vždy spolehnout na členy zastupitelstva
Miloše Jochmana, Rostislava Novotného,
Josefa Sedláčka, Tomáše Chalupského i
Roberta Havlíčka, kteří se obětavě angažovali ve veřejných záležitostech obce.
Přeji občanům Rebešovic, aby se i
v novém zastupitelstvu, ať už bude jeho
složení jakékoli, vytvořila opět parta pracovitých a obětavých lidí a by se podařilo
navázat na naši dosavadní práci.
Stanislav Němec

Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém letošním 4.zasedání, které se
konalo 27.srpna, Zastupitelstvo obce
mimo jiné:

 schválilo smlouvu s Kometa Group
a.s. o vzájemné propagaci

 schválilo smlouvu s firmou Organizační institut o.p.s., týkající se organizace nákupů energií pro obec a její
organizace

 schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 40 tisíc korun, kterou se bude
krýt část nákladů spojených s vydáním knihy o Rebešovicích

 schválilo smlouvu o pronájmu sálu
zámečku za účelem cvičení s dětmi a
smlouvu o pronájmu sálu za účelem
cvičení žen

 schválilo darovací smlouvu, kterou
obec daruje ZŠ Jana Broskvy v Chrlicích 20 tisíc korun na rekonstrukci
počítačové učebny

 schválilo obecně závaznou vyhlášku
1/2014 o místních poplatcích

 schválilo zřízení vyhrazeného parkovacího místa

 schválilo vzájemnou dohodu o ukončení nájmu obecní restaurace a vyhlásilo záměr na pronájem obecní
restaurace od 1.10.2014

 povolilo výjimku z počtu dětí v mateř-

ské škole—počet žáků může být 25

 pověřilo pana starostu zajištěním
zaměření autobusové zastávky, přilehlých komunikací a okolí obchodu
za účelem sladění stavu reálného a
stavu v katastru
Na svém letošním 5.zasedání, které se
konalo 24.září, Zastupitelstvo obce mimo jiné:

 schválilo odprodeje částí obecních
pozemků, na které v předchozím
zasedání vyhlásilo záměr—jedná se o
pozemky v řádu desítek metrů čtverečních, které dlouhodobě využívají
občané a nebo jsou již léta zastavěny
a občané—nabyvatelé mají zájem
napravit reálný stav pozemků se záznamy v katastrech;

 vyhlásilo záměr na směnu pozemků
mezi obcí Rebešovice a Zemědělským družstvem Rajhradice

 schválilo smlouvu o pachtu na zemědělský pozemek v majetku obce

 projednalo aktuální situaci kolem
rybníka, schválilo smlouvu na základě
které bude obec v této věci zastupovat advokát, konstatovalo, že nájemní smlouva mezi obcí Rebešovice a
MRS Brno 5 není dlouhodobě plněna
a pověřilo pana starostu zahájením
jednání o jejím vypovězení
-RN-
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Rebešovická kasárna—2.část
Milí čtenáři,
zcela jistě jste si všimli, jak jsem se
minule na stránkách Zpravodaje rozepsala o bývalých kasárnách
v Rebešovicích. Protože se mi k tomu
článku podařilo stvořit i tématickou křížovku, a protože Vám se jistě podařilo
vyluštit její tajenku, tak tedy opravdu už
jen pro kontrolu uvádím její znění:
„Opevnění nebo šance za účelem obrany“. Úspěšným luštitelům gratuluji, že to
zvládli i bez nápovědy, která se nám
zpod křížovky někam zatoulala. Toto
téma jsem však ve svých zdrojích ještě
dostatečně nevyčerpala, ostatně jsem
nějaké to pokračování i slíbila. Pojďme
proto na něj společně juknout drobátko
podrobněji.
Sotva nějakých 20 let po vybudování
velitelského stanoviště v Rebešovicích
došlo ke změnám jak ve výzbroji, tak
v organizaci Československé armády a
z vojenského areálu v naší obci se stalo
Společné velitelské stanoviště (dále jen
SVS) 2. divize protivzdušné obrany státu
(PVOS). Mně, laikovi a navíc přesvědčením pacifistovi, je většina vojenské terminologie docela cizí. Dodnes například
nedokážu identifikovat ani vojenské
hodnosti podle frček na rameni. Vrcholem mých znalostí by bylo, kdyby se mi
podařilo seřadit je podle názvů vzestupně (a snad poté i sestupně). Také proto
mi samotný volací znak rebešovického
SVS KOPA521 připadá docela vtipný. Na
kopečku to pravda je. Číslo mi ale neříkalo nic ani tehdy, ani teď. Je ovšem
zajímavé, alespoň pro někoho, dozvědět
se, co se „na“, a zejména „v“ tomto
kopečku dělo a dělalo.
Z občasných historických filmových
dokumentů si možná i vy sami vzpomenete, jak se dříve u nás monitoroval
vzdušný prostor způsobem, kdy
v podzemním sále vojandy cosi čmáraly
na sklo z druhé strany (příslušnice byly
prý pouze ve Staré Boleslavi, jinak to byli
vojáci záklaďáci). Tak nějak to zřejmě
vypadalo i v Rebešovicích po dostavbě

onoho sálu a celkové rekonstrukci objektů, které s divizí sdílela také 2. radiotechnická brigáda. Takzvaní kresliči či
planšetisté (protože k tomu používali
planšety) zakreslovali informace přijímané z radiolokátoru. Pro kresliče jsem
nejednou zaslechla od manžela jeden
opravdu mnohem výstižnější výraz, který
ovšem pro jeho jadrnost nelze v tomto
periodiku použít, nicméně rebešovští
vojenští veteráni budou vědět. Asi to
dám jednou do silvestrovské křížovky :-)
A jak to monitorování vlastně probíhalo? Nejprve tedy značkaři (kresliči nebo
jak chcete) zaznamenali výstupy
z radiolokátorů na plexisklové tabule, ze
kterých operátoři odečítali polohu cíle.
Poté napsali zprávu, která putovala kabelem z operátorského pultu do počítačového systému ke zpracování a odeslání. Co se týká obsluhy, služba čítající až
několik desítek osob obsluhujícího personálu složeného jak z důstojníků, tak
vojáků základní vojenské služby, musela
být náročná jak na fyzičku, tak i na psychiku. To platilo kromě již zmíněných
značkařů zejména v případě operátorů,
kteří takzvaně vedli cíle a zapisovali
polohu letícího cíle, přičemž jich zvládli

vést až 8 najednou. U těchto funkcí se
kladl důraz nejen na rychlost, ale zejména na správnost odesílaných informací.
V jedné „standardní“ 24-hodinové směně se tak točily vždy tři skupiny operátorů sloužících po 8 hodinách. Kromě
vlastního sledování však musely být
všechny důležité informace (o narušitelích vzdušného prostoru) také někam
předávány, aby to celé mělo smysl, a ty
byly samozřejmě také zabezpečovány.
Používalo se tehdy, stejně jako dnes,
šifrování, byť za použití ne tak důmyslných algoritmů, jako jsou ty současné.
Šifrovalo se hlavně proto, že jak známo
jedině tento způsob ochrany dat opravdu
spolehlivě zajistí, že i kdyby se informace
po cestě zatoulaly do nepovolaných rukou, tak si s nimi ony nepovolané ruce
mohou akorát tak... zapřemýšlet, „akú
rečú to ten vojín Kefalín hovorí“. Za účelem sledování, vyhodnocování a předávání získaných údajů o působení protiletadlových vojsk a stíhacího letectva proti
nepříteli ve vzduchu se v Rebešovicích
používal počítačový systém s označením
Almaz A-3, známý pod mnohem poetičtějším názvem „(... viz 1. část tajenky)“.
Byl konstruován způsobem, který umož-

Elektrocentrála 60 kW
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ňoval pokračovat v bojové činnosti bez
přerušení i v případě poruchy některého ze
zásuvných modulů, které se daly jednoduše vyměnit. Do citlivých částí celého systému měli pochopitelně přístup jen příslušníci se zvláštní prověrkou.
Spojení s vysílacími středisky, která ale
přímo v Rebešovicích umístěna nebyla,
zajišťoval potom 2. provozní prapor. Ano,
starali se o to spojaři. Spojení bylo jištěno
v případě potřeby záložním kanálem. Kdyby
došlo k přerušení spojení, přišlo by na řadu
šifrované radio-releové spojení. Zlé jazyky a
nejmenovaní vtipálci tvrdí, že jako další
alternativa byli v záloze ještě holubi. Možná
to není až tak špatný nápad, když si mnozí

z nás připomenou své časté peripetie
s fungováním naší skvělé instituce s názvem (... viz 2. část tajenky).
A ještě jedna humorná perlička na závěr.
Dodávku energie zajišťovaly v případě přerušení primárního zdroje nezbytné záložní
generátory. Tím prvním na řadě byl generátor zn. Škoda s automatickým startem do
20 sekund po výpadku proudu ze sítě,
poháněný lodním motorem, o výkonu 160
kW. Kromě toho byla k dispozici ještě mobilní 60kW-elektrocentrála (viz obrázek)
poháněná stejným motorem, jaký se používal v automobilu Tatra T 148, která se
nahazovala ručně. No a stalo se, že jednoho zimního dne zřejmě i kvůli mrazům do-

šla šťáva v baterii a elektrocentrála ne a ne
naskočit. Asi už víte z vlastní zkušenosti, že
v takových situacích vždy stojí poblíž někdo
sršící prudkou inteligencí, kdo dokáže dobře poradit. Našel se, hovořil plynnou slovenštinou a jeho rozkaz zněl jasně: „No čo,
má to kola? Má! Tak to roztlačte a nezdržujte kontrolu!“ (čti slovensky :-)
O tom, co bylo dál s kasárnami a jak to
dnes vypadá s celým areálem, Vám povím
něco víc zase někdy příště.
Olga Přikrylová Použité zdroje:
http://www.fortifikace.net/
pov_pvos_svs_2_d_pvos.html
http://www.woc-zakrany.cz/dalsi/I_OSTATNI%
20ZENIJNI%20TECHNIKA.html
http://www.valka.cz/

Dům pro seniory v Rajhradě
vatelky a hospodyně, jejichž služby senioři
mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku,
kdy se zdravotní stav seniora zhorší, nastupují hospodyně a pečovatelky, které jsou
připraveny se vším pomoci.
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost,
že čerpají a platí pouze takové sociální služby, o které mají zájem a které skutečně
potřebují. Ubytování s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí 7.750,Kč za měsíc.
A nakonec, co by jste popřála Akátovému
domu a jeho obyvatelům.

V Rajhradě u Brna se začátkem října tohoto
roku otevře nový domov pro seniory Akátový
dům. Jedná se o nový a krásný domov pro
seniory, který poskytuje kvalitní bydlení se
sociální péčí. O výhodách a přínosech Akátového domu pro seniory jsme si povídali
s paní Mgr. Večeřovou z vedení Akátového
domu:
Na začátek otázka, která mě osobně zajímá
– proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádherný
vzrostlý akát a senioři se tak mohou těšit
na to, že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín.
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny,
uvažovat o bydlení v Akátovém domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou dostupností veškeré občanské vybavenosti, a

proto si senioři mohou nakoupit, zajít na
poštu či do lékárny a vyřídit spoustu věcí
sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že
jsou na někom závislí.

Přeji všem obyvatelům Akátového domu,
aby se jim jejich nové bydlení líbilo a aby si
podzim života užívali plnými doušky. Akátovému domu přeji, aby byl místem, kde jsou
spokojení jak jeho obyvatelé, tak zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají.

Rozhovor vedla Ing. Alena Straková
Akátový Dům,
Městečko 52, Rajhrad
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečo- www.senbydleni.cz
Tzn., že je určený převážně pro aktivní a
samostatné seniory?

Stránka 5

Očima člena zastupitelstva—názor občana
Do obecního zastupitelstva byli na podzim 2010 zvoleni zastupitelé ze čtyř kandidátních listin. Společně vytvořili koaliční
zastupitelstvo. Byli to tito kandidáti: Ing.
Tomáš Chalupský, Jan Němec, Petra Nechvátalová, Stanislav Němec, Josef Sedláček, Ing. Miloš Jochman a Radek Burda.
Na prvním veřejném zasedání byl do
funkce starosty zvolen pan Stanislav Němec, který vzápětí složil slib a ujal se řízení
schůze. Do funkce místostarosty byl zvolen
Ing. Miloš Jochman. Dále byli zvoleni předsedové jednotlivých výborů. Pan Jan Němec
se vzdal funkce s tím, že s ním nikdo nejednal a že si musí od funkce odpočinout. Po
ukončení 1. veřejného zasedání se slavnostní nálada v sále poněkud změnila, to
když byli členové zastupitelstva napadáni
odstupujícím starostou, jeho přáteli a příbuznými. Atmosféra připomínala spíše známý Formanův film Hoří má panenko, což
nejlépe dokumentuje jadrný výrok jedné
nejmenované účastnice slovní přestřelky –
cituji: „Pane, vy jste inženýr?! Vy jste kokot
a ty taky! Vy jste všichni stejní!“
Tak takhle nějak jsme před čtyřmi lety
zahajovali spolupráci a stmelovali kolektiv

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

zastupitelů, který po nějakém čase doznal
změn, když Petru Nechvátalovou nahradil
Robert Havlíček a funkci předsedy Finančního výboru nakonec převzal po Radku
Burdovi Rostislav Novotný.
Nové zastupitelstvo nepodlehlo emocím,
přestalo se zabývat tím, co bylo a pod vedením nového starosty se s velkým elánem
pustilo do plnění vytyčeného programu. Při
řešení jednotlivých úkolů a problémů jsme
nebyli vždy jednotní, ale vždy jsme se snažili racionálně se dohodnout na společném
řešení. Naše zasedání někdy provázeli i
kuriózní výsledky hlasování, to když jeden
ze zastupitelů nejprve souhlasil s výběrem
nového nájemce restaurace a vzápětí nesouhlasil s tím, aby s ním byla uzavřena
smlouva, nebo když jsme hlasovali o tom,
zda přijmeme dar 40 tisíc od Jihomoravského kraje – 6 hlasů pro, jeden se zdržel.
Pod vedením Stanislava Němce, který byl
po celé období příkladem vytrvalosti a pracovitosti, se podařilo zastupitelstvu splnit
celou řadu bodů z volebního programu.
V obci jsme vybudovali několik nových objektů – ČOV, nové prostory obecního úřadu,
mateřskou školu, cyklostezku atd. Dařilo se

průběžně vyřizovat žádosti občanů a postupně
odstraňovat
nesrovnalosti
v užívání obecních pozemků.
Také v kulturní
oblasti
bylo
uskutečněno
několik vydařených akcí, završených letošními červnovými oslavami jubilea obce. Ruku k dílu přiložilo téměř celé
zastupitelstvo, avšak největší oporou byli
panu starostovi Tomáš Chalupský, Rosťa
Novotný a Miloš Jochman. Na práci ve prospěch obce se podílela také celá řada občanů ať už prací ve výborech, nebo jen tak,
mnohdy nezištně a pomohli tak zlepšit vztahy, mezi institucí, jakou je obecní úřad, a
občany.
Děkuji všem občanům, kteří pomohli
v obci vytvářet přátelské vztahy a podmínky
pro příjemný život.
3
JosefObrázek
Sedláček
předseda kontrolního výboru

Ve znamení šipek
Mužstvo Zámeckých pánů Rebešovice, jehož sestavu tvoří Radek Černý, Libor Černý, Petr Kotulan, Ludvík Suchý a Tomáš Minařík začíná 2. října
podzimní sezónu v šipkách. Jedná se o D ligu Brněnska.
K prvnímu utkání jedou na horkou půdu Modřic, kde je čeká mužstvo
Tichý řev Modřice. První domácí zápas hrají o týden později, tedy v pátek 9.
října v Zámecké restauraci, kde přivítají tým DC Mazel Brno. Neváhejte a
přijďte je podpořit.
Více informací můžete najít na webu www.sipky.org.

Nejlepší starosta 2010-2014

Obrázek 2

Svaz měst a obcí uspořádal soutěž „Nejlepší starosta/primátor 2010-2014“. Nad soutěží převzal záštitu pan prezident Miloš Zeman. V úterý 16. září 2014 se na Pražském hradě ve Španělském sále konalo slavnostní předávání cen. Vedle pana prezidenta se slavnosti zúčastnili členové vlády v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a další významní představitelé našeho státu. V každém kraji byl zvolen nejlepší starosta. V Jihomoravském kraji získal
titul nejlepší starosta pan Ing. František Havíř, který působí jako starosta města Rousínova. Mezi statutárními městy byl volen nejlepší
primátor—stal se jím pan Ing. Petr Beitl z Jablonce nad Nisou. Náš pan starosta získal ocenění „finalista soutěže o titul nejlepší starosta
2010-2014“.

Kandidát do komunálních voleb v obci Rebešovice
Vylosované číslo kandidáta:

1

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Věk:
Politická příslušnost:
Stav:

Jan Burda
Rebešovice, Na dědině č.5
63 let
nestraník
ženatý, dvě děti, důchodce

Proč kandiduji ve volbách
1.

Chci účinně podporovat úsilí o zachování zeleně v obci a v jejím okolí, udržování pořádku
a budu provádět propagaci ekologického třídění odpadů občany a přesvědčovat je o důležitosti této činnosti.

2.

Aktivně se zasadím o vyřešení problému „Rebešovský rybník“.

3.

Budu se snažit o rozvoj spolupráce v mikroregionu Židlochovicko, kterého jsou Rebešovice členem. S tím souvisí i zavedení autobusové dopravy linky 514 i do Rebešovic a tím
zlepšit dostupnost města Židlochovice a Rajhradu, kde jsou zdravotnická zařízení.

4.

Budu spolupracovat se zastupiteli obce při vyřizování žádostí, popřípadě stížností občanů
a při plnění schváleného programu činnosti celého zastupitelstva obce.

Tato strana je vyhrazena pro volební prezentaci kandidáta pana Jana Němce.
(poznámka redakce:
pan Němec ani 9 dnů po uzávěrce tohoto čísla svoji prezentaci nedodal a proto vás s ní nemůžeme seznámit)

Programové cíle volební strany
MODERNÍ OBEC
Jak by podle nás měly v budoucnu vypadat Rebešovice?
Situace





Ing. Miloš Jochman
53 let
podnikatel

Mgr. Rostislav Novotný
40 let
zástupce ředitele na
ZŠ

Vize – k čemu směřujeme
 Chceme v obci budovat moderní infrastrukturu = opravené a dobudované komuni




Michal Kvarda
41 let
živnostník

Naše obec se nachází na samé hranici města Brna.
Počet obyvatel brzy překročí hranici 1000.
Musíme být připraveni čelit problémům s dopravou, infrastrukturou, bezpečností.
Musíme být schopni nové občany skutečně integrovat do obce.
Nechceme, aby se Rebešovice staly pouhým výhodně umístěným „sídlištěm“,
ze kterého se dá rychle dojet za prací.

kace, rekonstruované a dobudované osvětlení, moderní technologie (rychlý internet).
Musíme zamezit zhoršování bezpečnosti a komfortu obyvatel v souvislosti
s dopravou v obci a s parkováním v obci.
Nechceme, aby rozvoj obce negativně ovlivňoval životní prostředí, ale naopak si
myslíme, že k moderní obci patří i kvalitní životní prostředí a udržitelný rozvoj.
Jsme přesvědčeni, že podpora spolků v obci (TJ Sokol, myslivost atd.) je správnou
cestou ke skutečnému zapojení občanů do činnosti obce.
Velké rezervy spatřujeme v občanské vybavenosti, a proto ji chceme koncepčně a
systematicky rozšiřovat.

Ing. Ivo Pikner, Ph.D.
50 let
vedoucí katedry na VŠ

Jaké jsou naše cíle pro příští čtyři roky?
Infrastruktura
 Vypracujeme plán rekonstrukce a dobudování veřejného osvětlení v obci a ještě

toto volební období ho začneme po etapách plnit.
 Získáme do majetku obce zbylé účelové komunikace, které jsou dosud v držení
soukromých vlastníků.
 Tam, kde to bude technicky možné, spojíme rekonstrukci a dobudování osvětlení
s rozvodem optického kabelu, aby měli občané možnost připojení
k vysokorychlostnímu internetu.

Životní prostředí
 Získáme kontrolu nad rybníkem a najdeme cestu, jak opravit hráz a rybník revitali-

Ing. Pavel Havíř
62 let
dopravní inženýr

zovat.

Olga Přikrylová
52 let
bezpečnostní konzultant IT

 Zřídíme v obci sběrný dvůr nebezpečného odpadu.
 Pokusíme se získat dotaci na sanaci bývalých armádních pozemků za účelem vytvoření lesoparku.

Doprava
 Chceme dovést do obce minimálně dva noční spoje MHD.
 Občanům – důchodcům přispějeme finančně na dopravu do Chrlic.
 Zabezpečíme dodržování nejvyšší povolené rychlosti na hlavní silnici instalací zpomalovacího semaforu.

Občanská vybavenost
 Zřídíme další místa pro separovaný odpad a bioodpad.
 Budeme usilovat o opravu a rozšíření Zámečku
 Najdeme finančně silného partnera, který nám pomůže vyřešit problém s chátrající

Ing. Iva Neradilková
51 let
technik provozu tratí

budovou bývalé školky.

 Využijeme všech možností, jak získat do majetku obce další pozemky pro rozšíření
Zdeňka Poláchová
40 let
asistentka

občanské vybavenosti.

 Naším záměrem je zbudovat víceúčelové sportovní hřiště při ulici Polní.
Spolky
 Budeme podporovat rozvoj a činnost zájmových spolků (TJ Sokol, myslivost, atd.),
do kterých jsou zapojeni občané naší obce mimo jiné formou účelových dotací.

 Výtěžek z loterií rozdělíme formou účelových dotací zaměřených zejména na získávání nových členů z řad mládeže a na zapojení mládeže do činnosti těchto spolků.

 Podpoříme vznik případných dalších spolků v obci.

Robert Havlíček
39 let
živnostník

Volte kandidátku číslo 3!

Volební program kandidátky nezávislých občanů pro komunální volby v Rebešovicích 2014

„Obec pro občany“
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom se Vám ve stručnosti představili a předložili náš program do komunálních voleb v naší obci. Naši kandidáti byli vybráni tak, aby zastupovali celé Rebešovice a hájili zájmy všech jejich občanů. Jsou mezi nimi i členové současného zastupitelstva, které
má za sebou dle našeho názoru velmi úspěšné volební období. Chtěli bychom na tyto pro obec tak užitečné roky navázat a pokračovat
v dalším zkvalitňování života v Rebešovicích. Jsme připraveni prosazovat a podpořit všechny rozumné a reálné projekty, které přispějí
k tomu, aby naše obec byla místem, kde lidé rádi žijí.

Naše programové záměry pro období 2014 – 2018 :


















vybudovat na obecním pozemku v prostoru bývalých kasáren (nyní Moravské zemské muzeum) sběrný dvůr
provést opravu objektu současné prodejny smíšeného zboží
zahájit opravy budovy „zámečku“ výměnou oken, zateplením stropu a po jednání se statikem a projektantem připravit návrh na
prodloužení horní části budovy, sálu se záměrem vybudovat v tomto prostoru kuchyňku, soc. zařízení a novou vzduchotechniku
dořešit vlastnické vztahy k pozemkům pod komunikacemi v nové zástavbě včetně veřejného osvětlení
dokončit chodníky v obci, pokračovat ve výsadbě a údržbě zeleně v obci
podpořit výstavbu další části cyklostezky a po jejím dokončení vysadit podél její trasy v katastru obce stromy
realizovat opravu zvonice
přemístit kontejnery na komunální odpad z plochy mezi prodejnou a dětským hřištěm do nově upraveného prostoru za prodejnou
vybudovat nové stání pro nádoby na komunální odpad v prostoru za bytovými domy č.p. 99 a 100, místo současného stání upravit
pro parkování vozidel
opravit schody od bytového domu č. p. 99 a 100 k zastávce MHD
vyřešit problémy související s rybníkem
pro zvýšení bezpečnosti chodců vést jednání o zřízení přechodu pro chodce v prostoru zastávky MHD „na točce“
znovu projednat a požádat příslušné krajské orgány o vyřešení nevyhovujícího stavu vozovky na vjezdu a výjezdu z obce
pokračovat ve spolupráci s podnikateli, živnostníky a spolky v obci
aktivně podporovat kulturní akce, akce pro děti a mládež i pro dříve narozené
poskytnout pomoc při vybudování povrchu hřiště na malou kopanou ve sportovním areálu
jednat o možnosti získání pozemků v blízkosti nové výstavby pro umístění dětského hřiště a pro kontejnery

Nezávislí kandidáti pro komunální volby v Rebešovicích 2014 kandidující za sdružení
„Obec pro občany“
Stanislav Němec
58 let
starosta
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Ing. Ivo Pavelec
53 let
jednatel společnosti
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Ing. Petr Hrdý
51 let
státní zaměstnanec - technik
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Helena Kotulanová
42 let
květinářka - aranžérka
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Jiří Klíma
44 let
podnikatel
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Martin Menšík
37 let
podnikatel
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

MVDr. Michal
Neradilek
47 let
veterinární lékař
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Ing. Tomáš
Chalupský
46 let
jednatel společnosti
Rebešovice
bez politické
příslušnosti

Josef Sedláček
64 let
důchodce
Rebešovice
bez politické
příslušnosti
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Křížovka

Ze sportu
POCHOD OKOLO NÍHOVA 2014
TJ Sokol Rebešovice uspořádal opět tradiční pochod Tišnov - Níhov. Jako každý rok
byl pochod odstartován již v pátek.
V odpoledních hodinách začali přijíždět
Rebešáci do Níhova, někteří zvolili již tradiční motocyklové veterány (tentokrát přijeli

čtyři), dále také vlakem nebo na kole, i když
po loňské zkušenosti na kole vyrazili jen
čtyři sportovci.
Pochod se nám vrátil do starých kolejí a
trasa vedla již ze zmíněného Tišnova, směr
Níhov. První zastávka a zjištění počtu účastníků proběhlo v Předklášteří, kde se někteří

posilnili zmrzlinou či kávou, celkem nás
z cukrárny odcházelo 63. Pokračovalo se
směrem na Dolní Loučky, kde nás čekal
gulášek. Po vydatném obědě jsme vyrazili
směr Kutiny a již známý Ranč u Bizona, kde
následovalo převlečení do dresů; barva
triček letos byla červená. A po poslední

Stránka 11

zastávce nás čekala nejdelší trasa směr
Níhov kolem potoku Haldy.
Pochod byl ukončen u kiosku, kde se
všichni účastníci nakonec sešli kolem páté
hodiny. Někteří se šli smočit do místního
rybníka, jiní zůstali u zdroje.
Během neděle jsme začali postupně sklízet stany a pomalu odjíždět domů. Někteří
na kole, jiní autem anebo vlakem. Co nás
čeká příští rok – včas se to dozvíte .
TENIS – ČTYŘHRY 2014
TJ Sokol Rebešovice pořádal v sobotu 30.
srpna 2014 přebor v tenisu – čtyřhry. Turnaje se zúčastnilo 11 dvojic. Byly rozděleny do
třech skupin po třech a jedna po dvou.
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 – 11. místo. Na
prvním místě skončila domácí dvojice –
Jičínský, Pospíchal. Druhé místo získali
R. Černý a L. Suchý a třetí místo obsadili
Hamřík a Janda z Velké Bíteše.

TURNAJ V NOHEJBALU 2014
Dne 21. 9. 2014 se uskutečnil na kurtech
TJ Sokola Rebešovice již 35. ročník turnaje
v nohejbalu dvojic. Jelikož v termínu, který
byl stanoven v plánu TJ nám nepřálo počasí, přistoupili pořadatelé na přeložení turnaje o týden později.
Přihlásilo se 13 dvojic, které byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech a jedné po
pěti. První tři ze skupiny postupovali do horního pavouka, zbytek bojoval o 9.-13. místo.
Protože nám počasí opět nebylo nakloněno,
musel být turnaj kvůli dešti na hodinu přerušen. Nakonec se zápasy dohrály za deště do
konečného umístnění. První místo obsadili
Répal, Čáp z Oslavan; druhé místo Lancman
a Schőnwalder ze Židlochovic a na třetím
místě skončili domácí R. Černý a T. Pazdera.
AKTUÁLNÍ ZPRÁVY
Naši fotbalisté již zahájili podzimní sezónu
v malé kopané a nyní po třetím zápase mají
za sebou dvě prohry a jednu výhru. Výsledky
můžete sledovat na stránkách naší TJ; my
budeme nadále držet palce našim fotbalis-

tům, ať už je potkávají jen samé výhry !
Zato naši hráči stolního tenisu podzimní
sezónu teprve zahájí. První mistrovské zápasy je čekají o víkendu 4.-5. října. Přejeme
v následujících zápasech pevnou ruku a
samé výhry.
TJ Sokol Rebešovice, oddíl stolního tenisu
zve děti na pravidelné tréninky ve stolním
tenisu. Zahájení se uskuteční první týden
v měsíci říjnu 2014 pod vedením kvalifikovaných trenérů.
CHYSTANÉ AKCE:
18. 10. 2014
– Brigáda ve sportovním areálu
15. 11. 2014
- IV. ročník Rebešovické pecky
6. 12. 2014
– Mikulášská nadílka na Zámečku
20. 12. 2014
– Turnaj ve stolním tenisu – registrovaní
3. 1. 2015
– Turnaj ve stolním tenisu - neregistrovaní
Romana Němcová
tjsokolrebesovice.webnode.cz

Obrázek 3

Obrázek 2

placená inzerce
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