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Rebešovický zpravodaj
Slovo starosty
Vážení občané,

ním bylo řádně uklizeno. Proto žádáme všechny občany o
úklid všech soukromých skládek z obecních pozemků.

první čtvrtina roku 2015 je
již za námi. Svátky jara, Velikonoce, jsou také za námi a
každý se již těší na jarní sluníčko, aby mohl být na zahrádce nebo si vylepšovat
svůj dům, chatu, chalupu,
udělat pořádek všude, kde je
to možné, aby každý domek
a zahrádka byly co nejhezčí.

Nyní začala výstavba dalších částí bezpečných úseků
na trati cyklostezky Brno –
Vídeň. Výstavba se dotýká
všech občanů, protože se
bude budovat na pozemcích
v katastru Rebešovic, Chrlic,
Rajhradic a Rajhradu. Po
dokončení, které je plánováno na 30. června 2015 budeObec samozřejmě chce me moci jet po pěkné asfaltaké, aby všechno na obec- tové cestě na kole nebo jít
pěšky ke splavu do Rajhradu.
Dalším velkým zásahem do
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V Uličce“. Na tuto akci bude
teprve vybrán zhotovitel ve
výběrovém řízení. Byl vypracován projekt na opravu zvonice, která je kulturní památkou. Zvonice bude upravena
do původní podoby a bude
zažádáno o dotaci na tuto
opravu.
Další stavbou budou schody, které vedou od spodní
zastávky MHD až po dům na
ulici Horky 99. Žádáme občany, aby si v průběhu výstavby
našli jinou cestu k zastávce
autobusu, aby tato akce
ního Zpravodaje.
mohla proběhnout co nejVšem občanům přeji krásrychleji a nejkvalitněji.
né jaro a hlavně zdraví.
S dalšími projekty Vás seStanislav Němec
známím v dalším čísle obec-

Půl roku činnosti nového zastupitelstva
Patnáctého dubna se sešlo zastupitelstvo naší obce
na svém celkem již třetím
řádném zasedání, nepočítaje
v to zasedání ustavující, které proběhlo již téměř před
půl rokem. Člověku přijdou
na mysl otřepané fráze na
téma „jak ten čas rychle letí“,
„jak všichni stárneme“ a další podobné. Podle mého soudu nastal také vhodný čas na
první bilance práce nového
zastupitelstva obce.
Hovořím-li o bilanci práce,
míním tím především jasně
měřitelná a mnohdy i hmatatelná a viditelná fakta, která
představují ony výsledky činnosti party devíti lidí. Je to
parta, která měla odvahu
kandidovat ve volbách a která musela počítat s tím, že
tím také dává své jméno
všanc debatám, které jsou
sice v podstatě o tomtéž,
avšak probíhají zejména

v místech, kde je zákazníkům nálady i pachuť rozladěnosti
podáván tolik oblíbený rezatý a rozčilení nad tím „co je tohle zase za bordel, co se to u
mok.
nás děje“. Takovémuto konTato místa obzvláště
zumentovi s diskusním nadáv našich zemích oplývají totiž
ním se pak často stává, že
jakousi zvláštní energií, která
jeho nálada po příchodu dos ubíhajícím časem a
mů kysne jak týden prošlé
s navyšující se měrou konmléko. Jedinec stává se zazumace přináší nejprve do
hlav konzumentů a posléze i hořklým, což nezřídka vede
k další konzumaci něčeho
na jejich jazyky tucty inovativních myšlenek, důležitých a ostřejšího z vlastní zahrádky
a ráno pak často bolí hlava.
dobře míněných rad, rázných
doporučení a také jedno- Zrovna nedávno jsem měl
možnost s takovým břitkým
značných soudů, které však
téměř vždy mívají jedinou diskutérem a náruživým konzumentem rozebrat tok myšzásadní chybu. Vycházejí
totiž z informací, které pokud lenek. Řečeno slovy velikána
a mistra podobných diskuzí,
nejsou mylné zcela, postrádají značnou část informační- Jaroslava Haška, ten pán
rozhodně nebyl abstinentem
ho obsahu. Tento nedostatek
pak prostě nedává diskuté- a toho večera obzvláště ne. O
tento fakt byly též jeho myšrům hned na počátku možnost dobrat se relevantního lenky, doporučení a soudy
výsledku, a tak se nezřídka značně navýšeny.
stává, že si nejeden diskutér
... pokračování na str.3
odnese domů na místo dobré
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Třídění odpadu

Brigáda na Zámečku

Žádáme občany, aby u kontejnerů
udržovali pořádek a řádně třídili odpad.
Neodkládejte odpad vedle kontejnerů.
Igelitové tašky a igelitové pytle do
bioodpadu nepatří, bioodpad z igelitových pytlů vysypte a igelitové pytle
vhoďte do žlutých kontejnerů, které
jsou určeny na plast. Do bioodpadu
patří pouze ovoce, zelenina, plevel,
tráva, listí, dřeviny do průměru 8 cm,
ale bez igelitových pytlů. Prosíme o
nařezání nebo nalámání větví na menší
kousky.
Do zelených kontejnerů, které jsou
označeny oranžovými potisky, patří
pouze krabice od džusů, mléka, vína a
jiné kartony, žádný jiný odpad.
Do žlutých kontejnerů patří plast,
PET lahve prosíme vhazovat sešlapané.
Do modrých kontejnerů, které jsou
určeny na papír, vhazujte krabice sešlapané. Tím ušetříte v kontejnerech
spoustu místa pro další občany, kteří
třídí odpad.
Pneumatiky a autoskla patří do sběrných dvorů.
Děkujeme za spolupráci.

Jedním z úkolů obce na tento rok
byl úklid sálu na Zámečku a zakoupení
skříní do některých místností pro lepší
uspořádání věcí. Celou tuto akci měla
na starosti Helena Kotulanová.
Na brigádu přišlo patnáct lidí, muži
měli za úkol sestavit skříně a ženy mezitím vyklidily místnosti, kde byl nepořádek. Všem zúčastněným děkujeme
za dobře odvedenou práci.

TERMÍNY SVOZU
ODPADŮ
 POPELNICE 1 X ZA 14
DNÍ V PONDĚLÍ (LICHÝ
TÝDEN)
 BAREVNÉ SKLO 1 X
MĚSÍČNĚ
 PAPÍR 1 X ZA 14 DNÍ V
ÚTERÝ (SUDÝ TÝDEN)

Z jednání zastupitelstva
Na svém druhém veřejném zasedání,
které pan starosta svolal na 18. 2.
2015, zastupitelstvo obce Rebešovice
mimo jiné:

 projednalo inventarizační zprávu, se 
kterou zastupitele seznámil předseda inventarizační komise Petr Hrdý;

 schválilo směnu pozemků mezi ZD

Rajhradice a obcí Rebešovice o
výměře 520 m2;



Poplatky v roce 2015
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU

 550,- Kč/osobu/rok u osob, které
mají v obci trvalý pobyt

 550,- Kč/rok za stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba.
POPLATEK ZA PSA
120,- Kč (a za každého dalšího téhož
držitele 180,- Kč).
Poplatky je možné je uhradit
v hotovosti na pokladně obecního úřadu, a to v úředních hodinách:
pondělí a středa
7.00 – 11.30 hod.
12.00 – 17.00 hod.
nebo platbou na účet:
12124641/0100 s příslušným variabilním symbolem:
odpady:
variabilní symbol 1340 + číslo domu
(např. č.p. 12 – 134012) + jména, za
koho se poplatek platí;

pes:
variabilní symbol 1341 + číslo domu
třídění a využívání komunálních (např. č.p. 12 – 134112) a jméno plátodpadů a nakládání se stavebním
ce.
odpadem na území obce RebešoviUpozorňujeme občany, kteří mají přice;
rozhodlo uspořádat slavnostní za- hlášeny k pobytu v Rebešovicích cizinkončení cyklistické sezóny na trase ce, že tito cizinci mají také poplatkoBrno – Vídeň dne 26. 9. 2015 vou povinnost nahlásit se do patnácti
v Rebešovicích;
dnů od vzniku pobytu na Obecním úřaschválilo zákaz domovního prodeje dě v Rebešovicích.
v obci;

 schválilo návrh na spolupráci při  schválilo objednávku vítacích cedulí
realizaci optické kabelové sítě
v obci s firmou Itself s.r.o.;

 schválilo záměr na dlouhodobý pro-

nájem vodojemu za účelem umístění telekomunikačního zařízení;

 schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy,

na začátek a konec obce;

 rozhodlo o opravě zvoničky a schvá-

lilo zadání vypracování projektu na
její opravu.
O výstupech ze třetího veřejného zasedání konaného 15.4.2015 více v článku na první straně.
-RN-

POPLATKY SE
VYBÍRAJÍ
OD 1. DUBNA 2015
DO 30. ČERVNA 2015
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... pokračování ze str.1

rozjezd mateřské školy postavené na
zelené louce nebyl nic jednoduchého a
dodnes podezřívám některé bývalé i
současné kolegy, že kdyby to bývali
tušili dopředu, možná by se toho projektu i zalekli. Takže fakta: v loňském
roce jsme hospodařili se ziskem 2,65
milionu. Částku hodláme proinvestovat
v tomto roce. Na webových stránkách
obce najdete rozpočty v rozklikávací
podobě, a můžete tak on-line hospodaření obce kontrolovat z pohodlí svého
domova. Krajští auditoři nenašli
v hospodaření obce žádná pochybení,
což je vzhledem k tomu, že těch akcí je
opravdu hodně, až s podivem. Budeme
se snažit, aby nám to vydrželo.

Tu jsem pochopil, že je třeba s informovaností občanů opravdu něco dělat.
Aby čtenář nenabyl dojmu, že patřím
k odpůrcům takových diskuzí, pak uvádím, že i já se velmi často do takových
debat nutně provázejících hašení žízně
zapojím a dobrovolně dodávám, že ani
já o sobě nemohu prohlásit, že bych byl
sympatizantem prohibice či zakladatelem spolku abstinentů, avšak co se
naší obce týká, mám jednu výhodu.
Tou výhodou je skutečnost, že jsem,
coby zastupitel, u zdroje informací, a
tak mě napadlo podělit se nyní o některé z těch stěžejních, které snad o
tomto zastupitelstvu a o tom, co se
Ten, kdo byl na zastupitelstvu,
v obci děje, budou vypovídající.
dozvěděl se, že budeme v obci v tomto
Budu psát o zastupitelstvu, ale mám roce zcela jistě realizovat hned několik
tím na mysli nejen těch devět stateč- stavebních akcí. Tou první je oprava
ných, kteří složili slib a hlasují, ale i zvoničky. Projekt je zadaný a hotový.
celou partu okolo, která se rekrutuje Výběrové řízení proběhlo, byl vybrán
z lidí, kteří často velice aktivně působí nejvhodnější uchazeč. Oprava bude
jako členové jednotlivých výborů a ko- stát téměř dvě stě tisíc korun, přičemž
misí a odvádějí důležitou mravenčí pan starosta nyní jedná o dotaci, která
práci, na kterou je vidět ještě méně, by pokryla významnou část této sumy.
než na práci samotného zastupitelstva. Opravovat se začne v měsíci červnu a
Patří sem i zaměstnanci obecního úřa- renovovaná zvonice by měla spatřit
du a také všichni ti, kteří jsou ochotni světlo světa 31. července. Protože do
ve prospěch ostatních s problémy, a opravy má co mluvit příslušný úřad na
ochranu památek, není vyloučeno, že
těch je opravdu hodně, pomoci.
Vezmu to po řadě, tak, jak probíhalo se třeba i termín protáhne, tak nás za
to u piva prosím nepranýřujte, myslím,
poslední zasedání. Mezi prvními projednávanými body byly záležitosti souvi- že výsledek nakonec bude stát za to.
sející s hospodařením obce. Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku obce,
seznámilo se se zprávou o přezkumu
hospodaření obce, který u nás vykonávají auditoři Krajské úřadu. Schválili
jsme účetní uzávěrku mateřské školy.
Vypadá to všechno jako čistě formální
věc, která jen tak spadne na stůl a jen
obtěžuje tím, že se musí projednat, leč
zdání klame. Už v minulém zastupitelstvu jsme trpělivě pracovali na tom,
abychom nastavili pravidla a mechanismy, včetně těch kontrolních, tak, abychom byli schopni velice aktivně pracovat s rozpočtem, měli přehled v čerpání
peněz a vše sladili s platnými zákony,
které neustále přihazují pod pomyslný
kotel evropské byrokracie další a další
polínka. Ono jiné je hospodaření, když
se v obci téměř nic nedělá, a jiné, když
se neustále něco vymýšlí, rekonstruuje,
připravuje, a když se čerpají dotace,
bez kterých to holt dnes nejde. Rovněž

Přebudovávat se bude ulice V Uličce
– onen známý oblouk. Někteří to považují za zbytečné, ale já nejsem toho
názoru. Situace je nebezpečná hlavně
díky nezodpovědným cyklistům sjíždějícím v protisměru od obchodu dolů.
Ulice bude širší a bude na ní i pruh pro
cyklisty, kteří budou moci jezdit v obou
směrech. Projekt je vypracovaný, výběrové řízení vyhlášené a končí 27. dubna. Samotná práce je naplánovaná
v podstatě na prázdniny – občany prosíme o trpělivost v souvislosti
s omezením provozu. Touto akcí bude
také definitivně zkolaudovaná točka
autobusu, která od svého vzniku
v sedmdesátých letech ještě není zanesena v katastru – i takové věci se stávají a musíme je řešit. Díky tomu, že tu
ulici budeme kolaudovat jako celek, a
také projekt na její opravu je vypracován jako celek, jsme ušetřili téměř sto
tisíc korun a budeme moci pronajmout

i starou dřevěnou zastávku, která konečně začne papírově existovat. I to
jsou důvody, proč ten silniční oblouk
z ulice Nové na ulici V Uličce vyřešíme
už nyní, byť se to může někomu jevit
jako zbytečné.
Opravovat se budou schody od bytovek k dolní zastávce autobusu. Vybraná je technologie i dodavatelská firma.
Občané by se po nových schodech
mohli projít už o prázdninách. Obecní
pokladna počítá s výdajem přibližně sto
pěti tisíc korun.
Zahrádka obecní restaurace dostane nové zastřešení – dokonce je docela možné, že v době, kdy čtete tento
článek, už si řemeslníci balí svoje nářadí a vy sedíte u pivečka právě pod onou
novou střechou, která bude obecní
rozpočet zatěžovat výší šedesáti tří tisíc
korun. Co se týká restaurace, hodláme
renovovat židle a také v průběhu
prázdnin vyvložkovat komín krbových
kamen. Tyto investice jsou pochopitelně hrazeny z nájmu restaurace a jistě
mi dáte za pravdu, že takto by se o
svoji restauraci měl správný hospodář
starat.
Zastupitelé se rozhodli nechat vyrobit nový dřevěný mostek na cyklostezce u dálnice – tahle akce si vyžádala
50% příspěvek obce, což představovalo šedesát jeden tisíc Kč – zbytek pokryl rozpočet sdružení Cyklostezka Brno – Vídeň.
Ne vše se podaří, a tak se nám nepodařilo protlačit do nově budované
cyklostezky přebudování betonového
mostku u čističky odpadních vod. Rozhodli jsme zadat projekt na jeho rekonstrukci. Očekávaná cena velké opravy
je tři sta padesát tisíc Kč včetně sanace základů a pan starosta nyní intenzivně jedná s Krajským úřadem o poskytnutí dotace ve výši padesáti procent.
Místo nemístné kritiky ho podpořme.
Tady jsme zatím nejdál, ještě musí proběhnout výběrové řízení, a vzhledem
k provozu na cyklostezce počítáme
s tím, že by se s opravou začalo až po
oficiálním ukončení letošní cyklistické
sezóny. Mimochodem slavnostní zakončení sezóny bude hostit naše obec
a proběhne v sobotu 26. září 2015.
Občané mohou očekávat celý den kulturní akce a naše obec přivítá spoustu
návštěvníků nejen z řad cyklistů. Pro-
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čež, vážení občané, kteří rádi navštěvujete společenské akce, udělejte si
prosím v kalendáři důležitou poznámku.
Co se samotné cyklostezky týká,
tady už jen sklízíme plody předchozího
zastupitelstva, které nově budovanou
trasu od ČOV směrem k Olympii prosadilo. Práce by měly skončit 30. června
a svezeme se bez bláta. Abychom vyšli
vstříc ochraně krajiny, bude cyklostezku lemovat alej oskeruší, které tam
nechá obec vysadit – více by vám pověděl předseda komise pro ekologii,
zemědělství a životní prostředí Michal
Kvarda. Myslím, že je výborný nápad
vrátit do naší krajiny stromy, které k ní
dříve typicky patřily.

me tak všichni společný předvolební
slib, který jsme dali voličům. S novou
zástavbou souvisí i pouliční osvětlení –
prvním krokem k jeho realizaci na ulicích Díly, Vinohrady a Skalky je darování zakopané připravené kabeláže obci
– darovací smlouva byla rovněž odsouhlasena na posledním zasedání zastupitelstva.

udržovat a opravovat. Bylo rozhodnuto
o postupném zvyšování nájemného
v těchto bytech až na úroveň místně
obvyklého nájemného podle vypracovaného odborného posudku.
Tohle je jen stručný výběr toho, co
se aktuálně v obci odehrává a řeší.
Neustále probíhají spory kolem rybníka, kde se vyjasňují vlastnické nároky.
Máme stále problém, co udělat
s bývalou školkou. Trápí nás stav hlavní komunikace, jejímž majitelem je
Jihomoravský kraj. Musíme řešit změnu technologie ovládání přečerpávacích stanic splaškové kanalizace a
spoustu dalších ožehavých problémů.
To všechno vedle běžné agendy, kterou obec ze zákona vykonávat musí.

Obec vlastní i majetek, který pronajímá, a o který se musí starat s právem
správného hospodáře ve smyslu příslušných zákonů. Zastupitelstvo projednalo záměry a nové smlouvy na
pronájmy vodojemu za účelem provozování telekomunikačního zařízení pro
firmy T-mobile a Vodafone. Obec tím
každý rok do svého rozpočtu získá neObčany v nové zástavbě jistě potěší, zanedbatelný příjem dvou set tisíc koPonechám nyní na čtenáři, aby sám
že jsme udělali další velmi významný a run.
posoudil, zda ti, kteří byli zvoleni, uchohmatatelný krok k narovnání nesrovnaObec také vlastní tři byty, které pro- pili svoji práci ve prospěch věcí obeclostí z minulosti, kdy nám tu vyrostla najímá. V minulosti bylo nájemné ních za správný konec.
výstavba rodinných domů, aniž by obec v těchto bytech nastaveno neúměrně
Rosťa Novotný
vlastnila nezbytné komunikace – plní- nízko a prakticky neumožňovalo byty
předseda finančního výboru

K návrhu Zásad územního rozvoje
Vážení spoluobčané,
Jihomoravský kraj zahájil projednání
návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Připomínkovat je
můžete i vy.
Na speciální webové stránce
www.zurka.cz je kromě kompletní dokumentace i nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu.
Prostřednictvím elektronického for-

muláře „Názory, připomínky“ lze přímo
podávat připomínky k zásadám územního rozvoje do 7. května 2015. Názory a připomínkami se bude Jihomoravský kraj poté zabývat.
Doporučuji těm, které zajímá, jak by
mělo v budoucnu vypadat nejbližší okolí naší obce, aby si našli čas a seznámili se na těchto stránkách například
s navrhovanými změnami v oblasti
dopravní infrastruktury. Navrhovaná

rychlostní silnice R52/JT (jižní tangenta) Rajhrad – Chrlice (D2) by dle mého
názoru podstatně změnila krajinu mezi
naší obcí a Modřicemi.
Kdo máte zájem, udělejte si sami
představu, a případně zašlete své připomínky na JmK prostřednictvím elektronického formuláře.
Petr Hrdý
místostarosta

Tradiční hody 2015
První víkend v únoru (7. a 8.) se konaly tradiční hody.
Letošní rok se sešlo osm párů. Hlavní
pár tvořili Lenka a Libor Černí. Celý týden nacvičovali půlnoční překvapení,
které sklidilo velký úspěch.
V sobotu probíhalo zvaní, večer od
dvaceti hodin na Zámečku začala hodová zábava, na kterou přišlo přes dvě stě
lidí.
V neděli nás opět překvapilo nepříznivé počasí, ale přesto stárci zvládli obejít
celou obec. Průvod byl ukončen na Zámečku večerní zábavou. Stárkům tímto
děkujeme a těšíme se na další hody.
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Informace k vítání občánků
Vážení rodiče,
dlouholetou tradicí v Rebešovicích
je činnost Sboru pro občanské záležitosti, který zajišťuje vítání nově narozených občánků obce Rebešovice.
Podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je však činnost
Sboru pro občanské záležitosti problematická a k pozvání rodičů na vítání
občánků je nutný souhlas občana se
zpracováním osobních údajů.
Proto vás z těchto důvodů žádáme
o spolupráci, a to tak, že pokud budete po narození vašeho dítěte souhlasit
s pozváním na slavnostní vítání

Zápis dětí

občánků, dostavte se na Obecní úřad
k podepsání souhlasu se zjišťováním a
shromažďováním osobních údajů pro
potřeby Sboru pro občanské záležitosti
nebo přihlášku vyplňte a zašlete ji na
adresu Obec Rebešovice, Zámecká 12,
664 61 Rebešovice.
Přihláška je k dispozici na OÚ Rebešovice, nebo si ji můžete stáhnout
z aktualit na webových stránkách obce
Rebešovice. Podepsanou přihlášku
prosím zašlete na uvedenou adresu,
nebo předejte osobně na OÚ Rebešovice.
Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme všem novým občánkům hodně spokojenosti.

do Mateřské školy Rebešovice
pro školní rok 2015/2016 se
uskuteční v úterý 5. května
2015 od 14:00 do 16:30 hod.
v budově mateřské školy Horky 400. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V tento den proběhne rovněž
na MŠ „Den otevřených dveří“
od 14:00-16:00 hodin. Rodiče
se mohou seznámit s prostorami mateřské školy.

hlasu uskutečňovat výše zmíněné návštěvy jubilantů, zveřejňovat jubilea ve
vitríně u obchodu ani zvát na slavnostní
setkání dříve narozených spoluobčanů
Rebešovic.
Prosíme občany, kteří dosáhnou uvedeného věku a mají zájem o osobní
návštěvu zástupce obce a člena sboru
pro občanské záležitosti spojenou
s gratulací, o zveřejnění jubilea nebo o
pozvání na slavnostní setkání dříve
narozených spoluobčanů Rebešovic,
aby vyplnili a potvrdili svým podpisem
souhlas ke zpracování osobních údajů.
(Můžete souhlasit i jen s jednou možností).

Potřebný formulář je k dis-pozici na
OÚ Rebešovice, nebo si jej můžete
stáhnout z aktualit na webových stránkách obce Rebešovice. Podepsaný
tiskopis prosím zašlete na adresu Obec
Rebešovice, Zámecká 12, 664 61 Rebešovice, nebo předejte osobně Vy
nebo Vaši rodinní příslušníci na OÚ
Rebešovice.
Děkujeme a přejeme Všem pevné
zdraví.

Výzva pro jubilanty
Dlouholetou tradicí v Rebešovicích je
činnost Sboru pro občanské záležitosti, který připravuje každý měsíc pro své
občany jubilanty s trvalým pobytem na
území obce osobní návštěvu v místě
bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu (70, 75, 80 a dále každý
rok) a zveřejňování jubilea ve vitríně u
obchodu. Jednou ročně také připravuje
pozvání na slavnostní setkání dříve
narozených spoluobčanů Rebešovic
(od 60 let).
V souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, nemůžeme
nadále bez Vašeho předchozího sou-

Z evidence obyvatel
Počet obyvatel Rebešovic
k 31.12.2014 činil 931 občanů přihlášených k trvalému pobytu. Mírnou převahu mají ženy—je jich 483.
V minulém roce jsme zaznamenali dvě
úmrtí, ale narodilo se nám 17 dětí, z
toho hned 11 chlapců.
Z obce se 24 obyvatel odstěhovalo, ale
zase 55 přistěhovalo.
Průměrný věk obyvatel Rebešovic je
37 let.

Morena
V neděli 22. března 2015 děvčata
obcházela obec společně s Morenou a
zpívala písničky. Tato tradice vyhánění
zimy a vítání jara se koná v naší obci již
dlouhá léta.
Helena Kotulanová

Rebešovický zpravodaj
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Sokol Rebešovice informuje
Valná hromada

Stolní tenis

Valná hromada se konala 13. února 2015 v areálu TJ. Schůzi řídil místopředseda Petr Hrdý; zprávu o činnosti přednesl p. Michal Sekený. Informace o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2015 nám sdělil p. Hrdý
místo nepřítomného p. Jozefa Pohorelce st.
Byl schválen nový plán činnosti na
rok 2015, který nám přečetla Romana Němcová. Nakonec jsme si poslechli zprávy z jednotlivých sportovních odvětví.
Za oddíl nohejbalu zprávu vyhotovil
Ivo Pavelec, za oddíl stolního tenisu
Josef Sedláček ml. a za oddíl malé
kopané Jožka Pohorelec ml. Novým
členem kontrolní revizní komise
(KRK) byl zvolen Miroslav Málek a
jako posila do výboru TJ byl odhlasován Petr Zemánek.
Výbor TJ má k roku 2015 celkem
11 členů a 3 členy KRK; schází se
pravidelně jednou za měsíc, a to vždy
poslední pondělí v měsíci. Více se o
akcích pořádaných TJ Sokol Rebešovice dozvíte na našich webových
stránkách.

Turnaje ve stolním tenisu —
registrovaní, který se konal 20. prosince 2014, se zúčastnilo 17 hráčů. Na
začátku byli rozděleni do čtyř skupin;
tři 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 domácí Radek Černý
(který loňský rok vyhrál soutěž útěchy),
druhé místo Michal Spirit z Bučovic a
třetí místo obsadil Radek Neužil z Němčan. Soutěž útěchy vyhrál domácí Stanislav Němec. Soutěž čtyřher vyhráli po
boji Martin Rotrekl a Michal Spirit
z Bučovic, druhé místo obsadili domácí
Stanislav Němec a Libor Černý a na
třetím místě skončili opět Jiří Klíma a
Radek Černý z domácího oddílu.

Dětský maškarní ples
V sobotu dne 28. února 2015 se
uskutečnil Maškarní ples pořádaný
TJ Sokol Rebešovice ve spolupráci s
OÚ Rebešovice, tentokrát pod vedením Heleny Kotulanové a Romany
Němcové; také s velkou pomocí dalších stárků.
Nejprve zatančili na zahájení maškarního plesu stárci z Rebešovic.
Dále následovaly hry, ve kterých si
děti po různých disciplínách zasloužily sladkou odměnu.
Nakonec si zatancovali a byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice,
neoriginálnější maska a nejkrásnější
maska. Velké poděkování patří pořadatelům a za pomoc při organizaci
stárkům, kteří letošní rok pojali ve
stylu šmoulíků.
Fotografie z maškarního plesu naleznete na našich stránkách.

Dne 3. ledna 2015 proběhl turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče. Oproti předchozímu turnaji se ho
zúčastnilo třicet sedm hráčů a jedna
domácí hráčka; byli rozděleni do sedmi
skupin po čtyřech a dvě skupiny po
pěti, z toho první dva postupovali do
horního pavouka a zbytek bojoval o
umístění v dolním pavouku. Vítězství
vybojoval Jan Hurt z Kratochvilky, druhé místo obsadil domácí Ludvík Suchý
a na třetím se umístil Miloš Bednář.
Soutěž útěchy vyhrál domácí Andrej
Pohorelec, druhé místo obsadil Ivo
Pavelec a třetí příčka patřila Jožku Pohorelcovi ml., který loňskou útěchu
vyhrál. Čtyřhru vyhrál Ludvík Suchý se
svojí vnučkou Lenkou Černou. Fotografie z tohoto turnaje naleznete na našich stránkách.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VE STOLNÍM
TENISU – SEZÓNA 2014-15
„A“ mužstvo skončilo v Krajském přeboru II. třídy na velmi pěkném druhém
místě a postup jim unikl jen
v posledním utkání v sezóně.
Nejčastější složení mužstva: Jan Svoboda, Radek Černý, Luboš Mišejka,
Stanislav Němec, Josef Matějka
„B“ mužstvo skončilo v Okresním přeboru I. třídy na třetím místě, když jako
jediní porazili celkového vítěze ze Silůvek!
Nejčastější složení mužstva: Pavel Vašulka, Jiří Šenkýř, Josef Matějka,
Stanislav Němec, Josef Sedláček
„C“ mužstvo skončilo v Okresním přeboru III. třídy na druhém nepostupovém místě, když rozhodující zápas
s vítězem Lomničkou doma prohráli,
ale u soupeře aspoň remizovali.
Nejčastější složení mužstva: Josef Sedláček, Libor Černý, Jiří Šenkýř, Jiří Sekanina, Zdeněk Krupica
„D“ mužstvo skončilo v Okresním přeboru IV. třídy na osmém místě.
V první polovině se mužstvu nedařilo a
pohybovalo se na sestupových místech.
Ve druhé polovině sezóny však začali
hrát velmi dobře a dokázali porazit
v tabulce druhé Lažánky a první Střelice.
Nejčastější složení mužstva : Petr Hrdý,
Jiří Sekanina, Jan Šenkýř, Jiří Klíma,
Milan Jamnický, Michaela Korgerová,
Vlastimil Cypris.

Krajská II.A třída stolního tenisu—konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TTC Sokol Znojmo D
TJ Sokol Rebešovice A
TJ Sokol Křepice A
Orel Ivančice B
SK Slatina - Brno D
KST Oltec Brno B
Orel Silůvky B
Orel Únanov B
TJ Sokol Nové Bránice A
MK Řeznovice B
TTC Sokol Znojmo C
TJ Jiskra Hrušovany u Brna A

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
12
11
12
11
9
9
8
8
6
2

1
1
2
4
1
2
3
2
4
3
3
2

6
6
8
7
9
9
10
11
10
11
13
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

68
68
60
59
59
57
52
51
50
49
43
30
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Kulturně společenské akce pořádané TJ Sokol
PLES SPORTOVCŮ
DALŠÍ CHYSTANÉ AKCE
První akcí letošního roku v naší TJ  30. 4. 2015
Sokol Rebešovice byl „Ples sportovců“;
Táborový oheň a pálení čarodějnic
který se konal 16. ledna 2015.
K poslechu a tanci nám tentokrát hrála  2. 5. 2015
Turnaj generací v nohejbalu
skupina „Jen tak band“.
 8. 5. 2015
VEPŘOVÉ HODY
Brigáda ve sportovním areálu
V sobotu 22. února 2015 proběhly
 16. 5. 2015
vepřové hody.
Turnaj v nohejbalu trojic
K dispozici byly různé zabijačkové
pochoutky jako salám, ovar, uzeniny,  30. 5. 2015
tlačenka, jitrnice, zabijačková polévka
Dětský den
nebo klobásky.

Občan a TJ Sokol Rebešovice
Vážení spoluobčané!
Využívám možnosti našeho zpravodaje oslovit značnou část nejen rebešovické veřejnosti a rád bych ty z Vás,
kteří nejste našimi členy, nebo jste, ale
dění v TJ se nezúčastňujete příliš často, seznámil s některými především
provozními a organizačními záležitostmi našeho spolku. Dělám to na základě neustálých nepříjemných nedorozumění, které vznikají v souvislosti s členstvím v TJ, placením členských příspěvků, plněním brigádnických hodin, využíváním sportoviště členy a nečleny, nebo poskytováním sponzorských darů.
TJ Sokol Rebešovice byla v obci založena v roce 1962 a působí pod Českou unií sportu (ČUS), dříve Československý svaz tělesné výchovy (19571990), nebo Český svaz tělesné výchovy (1990-2013). Je to dle českého práva spolek, tzn. dobrovolné sdružení
osob, jejichž společným zájmem je
činnost zaměřená na sportovní, tělovýchovné, ale i jiné společenské aktivity.
Akce pořádáme především ve sportovním areálu, který je naším vlastnictvím
(pozemky i budova). Budova i jednotlivá sportoviště byly vybudovány především brigádnickou činností několika
současných i minulých generací našich
členů. Máme pochopitelně své stanovy, schválili jsme si i řád sportovního
areálu, je stanovena výše členských
příspěvků či poplatky za pronájem
sportovišť, každoročně sestavujeme

plán akcí na dalších dvanáct měsíců.
Hlavním orgánem TJ Sokol Rebešovice
je „Valná hromada“, kterou děláme
jednou ročně, vždy v únoru. V průběhu
roku řídí činnost „Výkonný výbor“ (dále
jen VV), ten se schází 1x za měsíc, většinou poslední pondělí v měsíci. Volíme
si také „Kontrolní a revizní komisi“. Ta
jednou, nebo dvakrát za rok provádí
kontrolu našeho účetnictví. Pro informaci – podvojné účetnictví nám vede
paní na ČUS zdarma, ale veškeré finanční operace provádí a účet u banky
spravuje člen výkonného výboru. Tyto a
mnohé další informace můžete najít na
našich webových stránkách
tjsokolrebesovice.webnode.cz, včetně
zpráv a fotografií z jednotlivých akcí.
Na celou činnost TJ je třeba nahlížet
tak, že se jedná skutečně o dobrovolnou organizaci, která nemá žádného
placeného pracovníka (správce). Veškerou údržbu, úklid, organizaci provozu
areálu a jednotlivých akcí provádějí
členové jako brigádnickou činnost. To
samozřejmě přináší své problémy. Kvalita servisu pro zájemce o individuální
pronájem sportovišť (především antukových kurtů) nemůže být na takové
úrovni jako u komerčních sportovišť se
správcem. Dotyčný si musí vyzvednout
klíč u pověřených osob, kurt si připravit
ke hře, po hře ho uklidit, klíč opět odevzdat a zaplatit u našeho finančního
hospodáře stanovený poplatek. Jsme
si plně vědomi toho, že je to velmi
komplikované, ale v podmínkách bez

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

Každé dítě obdrží
špekáček zdarma,
na rodiče čekají
speciality.
správce to jinak nejde. Proto preferujeme, aby sportoviště využívali především členové TJ. (Pozn.: Pokud nečlen
hraje např. tenis s členem, nezbavuje
ho to povinnosti zaplatit stanovený
poplatek).
Výše ročních členských příspěvků je
rozdílná pro sportovně neaktivní a aktivní členy. Zde dochází neustále
k nepochopení pojmů. V praxi to znamená, že sportovně aktivním se stává
ten náš člen, který využije jakékoliv
sportoviště v průběhu kalendářního
roku byť jen jednou. Účast na organizovaných turnajích se sem nepočítá
(platí se startovné). Není v našich silách rozlišovat mezi členem, který si
zasportoval jednou a členem, který
využil sportoviště 50x v roce. Členský
příspěvek se nevyžaduje od člena, který v dotyčném roce poskytl TJ finanční
dar vyšší než je jeho členský příspěvek
(vztahuje se i na jeho rodinné příslušníky).
Každý aktivní člen starší 15 let má
za povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin ročně. Lze tak učinit
v rámci brigád organizovaných dle ročního plánu akcí, nebo individuálně po
dohodě s VV. Tady vítáme osobní aktivitu členů. Každý kdo chodí do areálu
vidí, co je třeba udělat (úklid, oprava
atd.). Pokud se dohodne několik lidí
(nebo jeden), oznámí VV co a kdy budou dělat, popřípadě nákup materiálu,
tak je to vítáno. Důležitá věc – je třeba

Rebešovický zpravodaj
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nahlásit jména zúčastněných a počet
odpracovaných hodin členu VV, který
eviduje brig. hodiny (u organizovaných
brigád to dělá VV pověřený vedoucí
brigády). Zde dochází neustále
k problémům, člen udělá práci, nepostará se o to, aby se to dozvěděl VV a
pak dochází k nepříjemným nedorozuměním. Koncem roku VV vyhodnotí
splnění brig. hodin a oznámí těm, kteří
nemají splněno, počet neodpracovaných hodin a povinnost uhradit 100 Kč
za každou hodinu.
Brigádnické hodiny je možno splnit i
darováním materiálu, nebo například
příspěvkem do tomboly na ples
(hodnota daru musí samozřejmě přesahovat počet neodpracovaných hodin).
Je možno se dohodnout i na dalších
formách úhrady členského, nebo brigádnických hodin, ale je nutno to řešit
vždy s VV TJ Sokol Rebešovice. Jména

členů VV jsou uvedena na našem webu.
Věřím, že Vám, kteří se zajímáte o
členství v našem dobrovolném spolku,
nebo už i jste členy, pomůže tento
článek k zorientování se v některých
problémech a přispěje k lepší komunikaci a tím i atmosféře nejen v rámci
TJ.

Jak se stát členem TJ
Sokol Rebešovice?
 Vyplňte přihlášku (je na našich internetových stránkách), včetně rodného čísla
(je nutné pro evidenci vůči
ČUS)
 Doneste ji na zasedání Výkonného výboru TJ
(zpravidla poslední pondělí v
měsíci v 19:00 v budově TJ),
nebo ji pošlete či předejte
kterémukoli členovi Výboru

Petr Hrdý,
člen VV TJ Sokol Rebešovice

 Po schválení vašeho členství
zaplaťte příslušný členský
příspěvek (informace jak je
na našem webu)

Myslivecké sdružení Svratka Rajhradice se představuje ...
Vážení občané,
stručně vás seznámíme s činností
třiceti dvou členů mysliveckého sdružení „Svratka Rajhradice“, kteří vykonávají právo myslivosti v katastrálních
územích Rajhradice, Rebešovice a
Otmarov.
V očích veřejnosti jsou myslivci všeobecně vnímáni jako „bouchalové“,
kteří střílejí na všechno, co se kde pohne. V následujících řádcích se pokusíme seznámit Vás s činností, kterou
členové našeho sdružení vykonali nebo průběžně vykonávají pro obce, životní prostředí a myslivost.
Většina obyvatel si určitě všimla
změn způsobených činností, jako jsou
satelitní výstavba rodinných domků,
průmyslová výroba a velkoplošné hospodaření, které vznikly na úkor přírody
a živočichů v ní žijících. Na jedné straně jsou výše uvedené příčiny změn,
které životnímu prostředí škodí, a na
druhé straně jsou myslivecká sdružení
a jiné organizace, které se snaží svou
činností tento nepříznivý vývoj zmírnit,
protože zastavit nejde. Ve stanovách
našeho sdružení je hlavní činností nejen myslivost, ale i ochrana přírody,
proto je většina akcí zaměřena přímo

na tuto oblast, nebo s ní přinejmenším
souvisí.
Naši činnost vyhodnocujeme vždy do
konce října a od listopadu máme nový
myslivecký rok. Brigádnickým začátkem, kterému věnují členové hodně
odpracovaných hodin, je pravidelné
přikrmování do krmících zařízení
v zimních měsících, aby zvěř nestrádala a zimu přečkala v dobré kondici.
Naši členové ale nezahálejí ani
v oblasti kultury. V posledních třech
letech jsme obnovili tradici mysliveckého plesu, který pořádáme
v prostorách zapůjčených zastupitelstvem obce Rajhradice.
Další brigádnická činnost je zaměřena na sběr odpadků kolem přístupových silnic k našim obcím, kolem cyklostezek i potoků a vyčištění remízků.
Tato akce je náročná na čas a počítá
jak s účastí většiny členů sdružení, tak
vyžaduje úzkou spolupráci s obecními
úřady, které zajišťují potřebnou svozovou techniku a vhodné pytle.
Oblastí, kde je také nutná spolupráce
obcí a našeho sdružení a kde se na
odpracované hodiny nehledí, je zlepšování životního prostředí výsadbou

stromků, zakládání nových remízků a
budování mokřadů. Výsadba je náročná, stejně jako následná péče, která
musí umožnit stromkům růst. Členové
našeho sdružení zasazené stromky
obsekávají, pomáhají s jejich oplocením a sečením mokřadů.
Ve spolupráci s obcí Rajhradice a
obcí Židlochovice jsme také pomáhali
při pořádání přehlídky mysliveckých
t r o f e j í , kt e r á s e u s ku t e č n i l a
v prostorách sálu obce Rajhradice. Na
naší střelnici pořádáme dvakrát ročně
sportovní střelby pro členy a příznivce
našeho sdružení. Ceny pro vítěze jsou
symbolické, nadšení a zábava opravdové. Tyto akce slouží k propagaci
myslivosti mezi veřejností.
Ke všem těmto aktivitám a brigádám
je ještě nutné přičíst mnoho dalších
hodin, které členové odpracují při zajišťování krmiva pro zvěř, při budování
a opravách mysliveckých zařízení
v honitbě a při péči o bažanty v nově
postavené odchovně.
Zastupitelstvo obce Rebešovice pronajalo našemu sdružení bývalý, již nepoužívaný, vodárenský objekt na vybudování klubovny. Bez ohledu na brigádnické hodiny členové začali
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s přestavbou čerpací stanice. Po mnoha jednáních, konzultacích se zástupci obce a hodinách práce, jsme dílo
v loňském roce dokončili. Nemalé
prostředky, které naše sdružení investovalo, se vyplatily. Přestavba na klubovnu se opravdu podařila. Děkujeme
všem zastupitelům, že svým rozhodnutím umožnili našemu sdružení vybudovat zázemí, které nám výrazně pomůže v naší činnosti.
Na konci všech těchto akcí je opět
listopad, pro naše členy začátek dalšího mysliveckého roku, doba honů na
drobnou zvěř a posezení s kamarády.
Má to ale háček, musí na to být dosta-

tek zvěře v revíru. Podmínka musí být
splněna, protože v přírodě musí zůstat
určitý početní stav zvěře. Pokud tento
stav není, tak se neloví, o zvěř se musí
celý rok pečovat a je potřeba věřit, že
ten další rok bude lepší.
V tom, aby byl každý další rok lepší,
nám můžete pomoci. Dnešní doba
přinesla problém, se kterým se potýkají všechna sdružení, která vykonávají právo myslivosti blízko velkých měst
nebo obcí se satelitní výstavbou rodinných domků. V těchto oblastech roste
počet majitelů psů, kteří venčí své
čtyřnohé miláčky v remízcích a na polích bez ohledu na okolní přírodu.

Všichni prohlašují, že ji mají rádi. Zapomínají však, že nezávisle na nás se
v jarních měsících rodí nový život, pro
který jsou psi úplná pohroma. Chtěli
bychom vás tímto požádat, až půjdete
se svým pejskem na procházku, nepouštějte ho daleko od sebe. Není to
vidět, ale nejste v přírodě sami.
Doufáme, že jsme vám tímto článkem dali trochu nahlédnout do činnosti našeho mysliveckého sdružení, obrázek o jeho činnosti a názor na myslivost si teď už můžete udělat sami.
Výbor MS Svratka Rajhradice

Muzikály v areálu lednického zámku
4. ročník Muzikálů v Lednici letos uvede anglickou koncertní verzi nejslavnější rockové opery všech dob ve velkém
orchestrálním aranžmá - Jesus Christ
Superstar A. L. Webbera.

pro rockery“. Zajímavé na tom je, že se
Jidáš stal jednou z mých nejoblíbenějších, ale také „nejslavnějších“ rolí –
hostoval jsem s ní např. ve Vídni, v jinak
mezinárodním obsazení opravdových
Patří k těm nejhranějším Webberovým světových hvězd současného muzikálu.
dílům vedle Fantoma opery, Cats a Evi- Je pro tebe koncertní představení,
která se uvede 13. 6. 2015 v Lednici
ty.
něčím jiným než běžným představením
Příběh vychází z Nového zákona a
zpracovává posledních sedm dní života v divadle?
Ježíše Krista z pohledu Jidáše Iškariotského.
Světové dílo převedl do koncertní podoby herec, režisér a šéf muzikálového
souboru Městského divadla Brno Petr
Gazdík. Je držitelem Ceny Thálie 2009
za svůj mimořádný herecký výkon v
muzikálu Bídníci, kde hraje hlavní postavu galejníka Jeana Valjeana.
Režijně se podílel na uvedení těchto
titulů: Balada o lásce, Mary Poppins,
Kvítek z horrroru (za nějž získal Cenu
Českého divadla), Jekyll a Hyde, Jezinky
a bezinky, Zorro, Mladý Frankenstein,
Don Juan! a Let snů.
Na některé zajímavosti týkající se vzniku muzikálu jsme se zeptali přímo Petra
Gazdíka:
Co pro tebe znamená Jesus Christ
Superstar?
Paradoxně jsem si myslel, že v JCS
nikdy hrát nebudu, že jsem jiný typ zpěváka a herce. U nás byl od šedesátých
let Ježíš znám opravdu jen jako „show

Snažím se Jidáše podvědomě alespoň
trošku očistit – v mém podání je to
TEN, kdo to tzv. „myslel dobře“, znáte
to...
Jsi šéfem „muzikálu“ a také režisérem
a hercem v jedné osobě. Kterou „roli“
máš nejraději a kterou považuješ za
nejtěžší?

Nejraději mám právě souběh všech
těchto úkolů. Srdcem jsem herec, celou
Ano, je to jedinečná příležitost zahrát osobností už režisér a šéf, to se tak
si mimořádný příběh, s těmi nejlepšími nějak doplňuje.
kolegy, v angličtině (což podporuje auJak hodnotíš spolupráci s Muzikály
tenticitu původního díla), a navíc
v Lednici a co se ti vybaví, když se řekv doprovodu velkého orchestru
v geniálním aranžmá mého kamaráda ne zámek Lednice UNESCO?
a jednoho z největších českých aranžé- Je to velmi dobrý nápad, velmi krásné
rů Igora Vavrdy – na posledním uvedení místo, mimořádná příležitost, projekt,
tohoto představení, ač nemocen, ještě který není u nás zatím obvyklý... Jen si
myslím, že by si představení, v rozsahu
byl – chválil nás....
a náročnosti, v jakém je každý rok nabíJaký máš pohled na výklad tématu o
zíme, zasloužila na stejném místě aleJežíši Kristovi v tomto díle z pohledu
spoň deset repríz!
Jidáše?

Nabízíme k prodeji zahradu s chatkou na okraji Rebešovic o výměře 374 m2. Zahrada je v blízkosti potoka, je udržovaná a osázená stromky. V chatce je zavedena elektřina. Tel. 604 223 623

Hledáme spolupracovníky, kteří by pomohli se Zpravodajem. Chybí pravidelní přispěvatelé, ale i dobrovolníci z řad
šikovných grafiků a počítačových nadšenců. Pokud se
chcete účastnit tvorby našeho Zpravodaje neváhejte se
přihlásit na adrese
rzpravodaj@gmail.com, nebo přímo panu starostovi.
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