OBČASNÍK OBCE REBEŠOVICE
3.9. 2015
ročník 5.
číslo 2/2015

Rebešovický zpravodaj
Úvodní slovo
„Tento způsob léta“, děl
vposled, odvraceje se od
přístroje Celsiova, „zdá se mi
poněkud nešťastným.“ Je
chladno a můj dech, jakkoliv
jsem nepozřel vody, je mrazivý.

ale jistě blíží ke svému konci,
prázdniny se dětem krátí čím
dále větší rychlostí a počasí,
které nám příroda letos připravila, připomíná první polovinu uvedeného citátu pana
Antonína. V rozporu s druhou
polovinou citátu jsme se ale
pěkně ohřáli a vypadá to, že
se ještě ochlazení jen tak
nedočkáme.

Tento citát pozná asi každý, jedná se o velmi známou
Pokročilá prázdninová
větu, pronesenou panem doba se nabízí k malé rekapiAntonínem v díle Vladislava t u l a c i t o h o , c o s e
v posledních týdnech a měsíVančury Rozmarné léto.
cích v naší obci událo, nebo
Letošní léto se pomalu,
změnilo, nebo co se dá
v nejbližší době očekávat.
Uvnitř tohoto vydání:
Po delší dobu jsme měli
zvoničku obestavěnou lešeZ jednání zastupitelstva
ním a tempo opravy se zdálo
(str. 2)
být úměrné teplotě, která
v období oprav panovala.
Obytné zóny—víme, jak se v nich
Z množství oprav silnic a dálchovat ? (str. 2)
nic, které v současné době
nejen v okolí naší obce, ale
Životní prostředí—aktuální
v celé naší republice probíhainformace a výzvy (str. 3)
jí, jsme se naučili, že pokud
se na staveništi nepracuje,
Dotazníkové šetření ke strateznamená to, že probíhá techgickému plánu rozvoje obce
nologická přestávka. Důležité
(str.4 )
je, že se dílo podařilo a zvonička se nám vyloupla do
Zpráva komise pro mládež,
krásy a až se ještě podaří
sport a pořádek v obci (str. 5)
dotáhnout do konce malé
detaily, jako je oprava dveří,
Péče o vzhled obce
(str. 5)
stane se oprávněně další
chloubou naší obce.
Znáte/neznáte … - Jiří Lipták
(str. 6)
Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
(str. 7)
Křížovka
(str. 9)
Pozvánky na kulturně společenské akce (str. 9 a 10)
Inzerce
(str. 11 a 12)

není zrovna vlastností, která
by byla pro mě charakteristická. A to neplatí pouze doma, ale obecně. Proto když
jsem se v minulých dnech
vracel domů, byl jsem velice
mile překvapený oživnutím
kašny uprostřed točny autobusu. Naivně jsem se při
tréninku nohejbalu zmínil
panu starostovi, jak je pěkné, že právě dnes se podařilo
kašnu zprovoznit. Odpověď,
kterou jsem díky mé výše
popsané vlastnosti dostal,
raději nebudu publikovat.
Přesto pokaždé, když se vracím domů mě potěší a především překvapí změna, která
se udála a jak taková, dá se
říct, maličkost úplně změní
celý prostor.

časí a co největší účast našich občanů na programu
hodů.

A konečně 26.září se dostalo naší obci možnosti
uspořádat ukončení sezony
na cyklostezce Brno-Vídeň.
Bude to další událost, kde se
bude moci naše obec prezentovat široké cyklistické
veřejnosti a také ukázat, jak
Konec prázdnin jsem již se život v naší obci mění a
avizoval, v naší obci se kaž- čeho jsme v minulém období
doročně v této době pořádají dosáhli.
babské hody. I v letošním
Za sebe přeji nám všem,
roce tomu nebude jinak.
aby i závěr léta byl stejně
Stárky se již dlouhodobě na
vydařený, jako celý jeho průtuto událost připravují a děti,
běh a aby se nám v naší obci
které se babských hodů
žilo minimálně tak dobře,
účastní, se již dnes na tuto
jako doposud, nebo raději
událost těší. Myslím, že můještě lépe.
žeme být všichni rádi, že se
Ivo Pavelec
pořádání babských hodů
obnovilo a tato tradice se i P.S. Než se mi tento úvodník
nadále udržuje. Měli bychom podařilo napsat, splnila se
všichni stárkám poděkovat druhá část v úvodu použitéza nejen časově velmi nároč- ho citátu, prší, je chladno,
nou přípravu a popřát všem něco nevídaného v tomto
Ten, kdo mě trošku více účastníkům babských hodů,
roce :) …
zná, potvrdí, že všímavost ať se tyto vydaří, krásné po-

BABSKÉ HODY v Rebešovicích
pátek 4.9.2015
sobota 5.9.2015

od 15:30
od 14:00
od 20:00

zvaní stárek
průvod stárek, hrají Střeličáci
zábava v areálu TJ Sokol
hraje Panorama

V případě špatného počasí zábava v sále na Zámečku.
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Z jednání zastupitelstva
4. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce se konalo ve středu 27.5.2015.
Zastupitelstvo mimo jiné:











 Schválilo umístění druhého kontej-  Schválilo zpracování projektu na

neru na bioodpad
Na svém 5. veřejném zasedání, které
Schválilo návrh závěrečného účtu pan starosta svolal netradičně na ponobce za rok 2014 a zprávu o výsled- dělí 20.7.2015 Zastupitelstvo mimo
ku přezkoumání hospodaření obce jiné:
za rok 2014 a to bez výhrad
 Schválilo výjimku z počtu dětí, které
mohou být vzdělávány v MŠ RebeRozhodlo pojmenovat ulici u bývaléšovice na 25 žáků
ho zemědělského družstva směrem
k nové výstavbě na ulici Horky jako  Schválilo poskytnutí dotace na zří„Malé Díly“
zení cyklohlídky policie ČR
Schválilo jako dodavatele staveb-  Schválilo smlouvu o vzájemné proních úprav v ulici V Uličce firmu
pagaci mezi obcí Rebešovice a KoJAAHA s.r.o. a to na základě otevřemeta Group
ného výběrového řízení
 pověřilo pana starostu sepsáním
Vyjádřilo souhlas se zřízením dobropožadavku na provedení výrazného
volného svazku obcí Šlapanicko,
vodorovného dopravního značení
schválilo stanovy svazku a schválilo
s upozorněním na pohyb chodců
vstup obce Rebešovice do tohoto
v úseku cyklostezky vedoucím kodobrovolného svazku obcí
lem zahrádek
Schválilo umístění dopravní značky  Schválilo rozšířenou variantu opravy
slepá ulice v ulici Zahrady
mostu na cyklostezce u ČOV

rozšíření druhého nadzemního podlaží budovy zámečku

 Zamítlo prodej pozemku a budovy
bývalé mateřské školy soukromému
zájemci

 V souvislosti se záměrem zbudovat

sběrný dvůr rozhodlo zaslat Moravskému zemskému muzeu návrh na
směnu pozemků

 Schválilo drobné opravy v obecní
Restauraci

 Schválilo novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 Rozhodlo o zpracování strategického rozvojového plánu obce

 Schválilo opravu veřejného osvětlení na ulici Horky
-RN-

Obytné zóny – víme, jak se v nich chovat ?
podivnými zónami je. Rozhodl jsem se
opřít se o zákonné normy a výklad odborníků na dopravní záležitosti. Jsouc
otcem dvou malých dětí a zároveň majitelem osobního vozidla, chtěl jsem
mít v této věci jednou pro vždy jasno a
dovolím si předpokládat, že trocha
informací z této oblasti by mohla zajímat i řadu čtenářů Zpravodaje.
Obytné zóny se stávají fenoménem
dnešní doby. Není náhodou, že se s
nimi potkáváme obzvláště často v místech s hustou, zpravidla novou zástavbou a v tomto směru není ani naše
obec výjimkou. Patřím mezi ty z vás,
kteří mají takovou obytnou zónu před
okny vlastního domu a tak jsem si nemohl nepovšimnout, že celá řada z nás
evidentně vůbec neví, jak se v takové
obytné zóně pohybovat a jaká v ní platí
pravidla pro pohyb účastníků silničního
provozu.
Po několika zbytečných konfliktech
a nedorozuměních, která se mě bezprostředně dotýkala, vzplála ve mně
touha zjistit, jak to tedy celé s těmi

V Rebešovicích jsou obytné zóny na
ulicích Skalky, Vinohrady, Díly, Ořechová, Luční, Topolová, Polní, Kaštanová a
Zahrady — pokud jsem na některou
zapomněl, omlouvám se - podstatné
je, že jich je poměrně dost. V těchto
ulicích tedy pro dopravu platí speciální
pravidla:

 Maximální rychlost 20 km/h.
A jaká jsou má zjištění? Vězte, že  Zákaz stání mimo vyhrazené plochy,
obytné zóny jsou z dopravního hledistzn. parkoviště. Zastavit se může
ka takovými samostatnými městy ve
jen například na vyložení nákladu
městě. Platí v nich jiná pravidla, měly
nebo na vystoupení osob.
by být ideálními ulicemi pro dětské hry,  V obytných zónách si také přímo na
procházky, pro rodinný život. Ne vždy
silnicích mohou hrát děti, nebo se
tomu tak, ale je.
po nich mimo chodníky mohou procházet chodci.
Dle legislativy je obytnou zónou za
Řidiči musí umožnit chodcům bezstavěná část obce, jejíž začátek a kopečný pohyb. V případě nutnosti
nec je označen příslušnou dopravní
musí i zastavit vozidlo.
značkou, kterou všichni motoristé dobře znají. Při posuzování toho, jak se v
 Chodci naopak musí umožnit řidiči
obytné zóně pohybovat, je třeba si
motorového vozidla projet.
hlavně uvědomit, že to je oblast, která
je vytržená z normálního provozu na
Na změnu dopravního prostoru upopozemních komunikacích — tedy není zorňuje při vjezdu do obytné zóny dopravní značení a navíc také takzvané
to silnice jako každá jiná.
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dopravní polštáře, které mají za úkol
obytnou zónu ještě zřetelněji oddělit
od ostatních komunikací. A výrazné
značení má své opodstatnění i při výjezdu z obytné zóny. Při výjezdu z obytné zóny dává totiž řidič přednost všem
vozidlům či organizovaným skupinám
chodců. Tato přednost tedy nemusí být
nijak zdůrazněna, např. nemusí být
zdůrazněna dopravní značkou „Dej
přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“. Značka konec obytné
zóny povinnost dát přednost ukládá
sama o sobě. Obytná zóna je totiž v
tomto postavena na roveň například
polní nebo lesní cesty.

Dále mi dovolte zbořit mýtus o tom,
že je-li komunikace v soukromém
vlastnictví, tak na ní pravidla silničního
provozu neplatí. Za prvé platí, a za druhé komunikací v soukromém vlastnictví už v naší obci výrazně ubylo, což si
může každý ověřit v katastru nemovitostí.
Na závěr mi dovolte ještě zbořit mýtus o tom, že si snad někdo může vyhrazovat právo na parkovací místo,
které se v zóně nachází před jeho domem. Jedná se o veřejné komunikace
a veřejná parkovací místa, která, jak
už bylo uvedeno výše, jediná mohou
sloužit k parkování v obytných zónách.

Pokud si někdo chce zařídit vyhrazené
parkování, pak mám pro vás dobrou
zprávu — tato vymoženost už k nám
také dorazila. Postup, jak to učinit,
vám rádi sdělí na obecním úřadě a
aktuální sazba je 1000Kč za rok.
V praxi bude nakonec stejně rozhodovat zejména vzájemná tolerance a
respektování základních pravidel slušného chování. Jsem v tomto ohledu
nekritickým optimistou a tak věřím, že
jistě budeme schopni do budoucna
dalším zbytečným konfliktům a nedorozuměním předcházet.
Rostislav Novotný

Životní prostředí—aktuální problémy a výzvy

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych
vás prostřednictvím následujících řádek seznámil s děním v oblasti životního prostředí v naší obci.
Jedním z ožehavých problémů, který
se v oblasti životního prostřední již
delší dobu řeší, je vztah mezi novým
vlastníkem Vodního díla Rebešovice,
označovaného častěji jako rebešovický
rybník, a mezi naší obcí, která vlastní
veškeré zatopené pozemky pod rybníkem a některé k němu přiléhající. Podařilo se nám realizovat směnu pozemků mezi ZD Rajhradice a naší obcí
a díky tomu jsme dnes také majiteli
pozemků na severní straně rybníka.
Díky našemu důslednému jednání je
také vyjasněna situace ve vlastnictví
hráze mezi Ivanovickým potokem a
rybníkem. O toto zdánlivě jednoznačné
vlastnictví se nás pokusil připravit
předchozí vlastník Moravský rybářský
svaz místní organizace Brno 5. Ten při
prodeji vodního díla novému majiteli
společnosti RR Development v prosinci
roku 2013 (ještě za platnosti starého

občanského zákoníku) přislíbil, že na
katastru „vše zařídí“. Současné zastupitelstvo rozhodlo, že v kauze rebešovický rybník musí požádat o pomoc
odborníky a pověřilo zastupováním
obce Rebešovice paní JUDr. Milenu
Buřilovou, která si do současné doby
vede velmi úspěšně. Dokázala
s pomocí soudního znalce v oboru vodních děl uhájit pro obec pozemky mezi
rybníkem a Ivanovickým potokem
(tento nebyl zapsán v katastru jako
majetek RR Development, ale katastrální úřad potvrdil po předchozím
vyjádření soudního znalce, že hráz rybníka není vytvořena uměle, nýbrž má
charakter rostlé zeminy).
V květnu letošního roku proběhla
kontrola stavu vodního díla na vyžádání obce a kvalifikovaný odborník pro
oblast vodních děl vypracoval zprávu o
stavu nádrže, ze které jasně vyplývá,
že v současnosti je vodní dílo Rebešovice v havarijním stavu. Vzhledem ke
zjištěným skutečnostem svolal odbor
ŽP Šlapanice na 11. 8. 2015 vodoprávní řízení za účasti majitele vodního

díla RR Development se svým právním
zástupcem, majitele pozemku pod
rybníkem a zemních hrází obec Rebešovice se svým právním zástupcem,
MěÚ Šlapanice odbor ŽP a zástupce
Povodí Moravy. Výsledkem tohoto šetření je potvrzení skutečnosti, že vodní
dílo je v havarijním stavu a udržovací
práce, které v dřívější době schválil
Odbor Životního Prostředí MěÚ Šlapanice, dosud nebyly zahájeny. Skutečnost je taková, že na hrázi rybníka
v současnosti tyto práce probíhat nemohou, protože k tomu obec Rebešovice prostřednictvím Zastupitelstva po
dohodě se soudním znalcem nedala
souhlas. Majitel vodního díla společnost RR Development je de fakto
„pouze“ majitelem betonového nápustního a výpustního objektu a nikoliv
majitelem zemních hrází, které chtěl
opravovat. Ze znaleckého posudku
navíc vyplývá, že oprava hráze, tak jak
ji navrhovala společnost RR Development, je naprosto nedostačující. Zastupitelé se shodli na tom, že nasypání
kameniva na jednu hráz nic neřeší a
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při opravě je nutné postupovat komplexně, tzn. provést celkovou revitalizaci vodního díla. Majitel vodního díla
s právním výkladem, který předpokládá při opravě hrází souhlas majitele
dotčených pozemků, nesouhlasí a snaží se domoci schválení jím navrhované
opravy prostřednictvím odvolání ke
Krajskému Úřadu Jihomoravského
kraje. K datu uzávěrky Zpravodaje nejsou výsledky odvolání zatím známy.
Při jednání 11 8.2015 jsme vyzvali
majitele, aby s obcí jednal o neutěšeném stavu a sepsal nájemní smlouvu
o pronájmu pozemku, protože
v současnosti (přestože je rybník již 21
měsíců ve vlastnictví nového majitele)
je tato smlouva sepsaná (a stále platná) s MRS MO Brno 5 a doposud ji
nikdo nevypověděl.
Po přečtení těchto skutečností asi
souhlasíte názorem, že je to „pěkný
guláš“. Intenzivně hledáme cestu
k nápravě a do budoucna bychom
chtěli rybník buď odkoupit anebo uzavřít novou nájemní smlouvu, která bude
pro naše občany výhodnější než ta
současná. Chci zároveň touto cestou
požádat všechny, kteří mají zájem se k
této problematice vyjádřit, aby mě kontaktovali na e-mailové adrese uvedené
na konci článku. Výzva je adresovaná
všem, kteří chtějí provozovat své volnočasové aktivity u našeho rybníka, ať
už rebešovští rybáři s rybářským lístkem nebo i bez něj, sportovci, obdivovatelé přírody, mladí rodiče se svými
dětmi nebo i dříve narození na relaxační vycházce. Dovolte mi, abych se
v této výzvě vrátil ještě ke specifické
skupině- rebešovským rybářům. Chcete-li provozovat sportovní rybolov na
našem rybníku, kontaktujte mne, ať při
jednání zastupitelstva známe počet
zájemců a v budoucnu tak můžu hájit
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a prosazovat zájmy rybářů v této věci.
Dle mých odhadů může být v naší obci
asi 50 lidí věnujících se sportovnímu
rybolovu.
Věřím, že osud rybníka není lhostejný většině rebešáků, proto uvítáme
podporu při vyjednávání s majitelem
rybníka. Naší snahou je , aby při revitalizaci myslel na upravení cesty kolem
rybníka, instaloval například lavičky,
opravil most a zábradlí na stavidle a
osázel břehy novou zelení a tak dále.
Jak jistě chápete, máme zájem, aby
rybník sloužil všem našim občanům
jak k rybolovu, tak i k relaxaci, procházkám či sportování. Pamatuji dobu,
kdy se v našem rybníku koupaly děti
z Rebešovic i mnoha okolních vesnic.
Tak proč to neudělat tak, aby to vyhovovalo všem?
Životní prostředí není jen rybník, ale
řešíme i jiná ožehavá témata. Je to
například projekt Eko dvora v objektu
Moravského zemského muzea. Naše
obec zamýšlí směnit pozemky, které se
nacházejí u silnice v těsné blízkosti
schodiště směřujícím k novým bytovkám. V současnosti je tento projekt
rozpracován a čeká na vyjádření ministerstva kultury, které je zřizovatelem
MZM.
Dalším tématem je plánovaná výsadba stromořadí vedle nově zbudované cyklostezky. Výsadba proběhne
v rámci projektu Zdravý Kraj, který
financuje Jihomoravský kraj. V měsíci
dubnu jsem byl na setkání organizované koordinátorkou projektu. Podařilo
se mi vyjednat osobní prohlídku vybrané lokality, která měla také určit vhodné stromy k výsadbě. První volba padla
na oskeruše, které jsou vhodné do
nižší nadmořské výšky a byly by přínosem do naší krajiny. Bohužel těmto
stromům by nevyhovoval vysoký stav

spodní vody, jak nám později potvrdil i
odborník na dřeviny. S krajinotvorným
architektem spolupracujícím s o. s.
Větvení jsme nakonec vybírali do lokality určené k výsadbě mezi dubem letním a lípou srdčitou. Jsou to stromy
dobře snášející podmínky lužního prostředí. Nakonec jsme zvolili jako vhodnější pro výsadbu lípu srdčitou.
Jak jsem již psal, jedná se o projekt
Zdravý kraj. Jednou z podporovaných
aktivit v rámci tohoto projektu jsou i
Aleje života. Idea Alejí života je postavena na podpoře budování vztahu lidí
k přírodě, krajině a místu, kde člověk
žije. V podstatě jde o vysazování stromů v podobě společenské aktivity, při
které jsou do výsadby a údržby mladých stromků zapojeny zejména rodiny
s dětmi. Při společenské události, kterou může být například vítání občánků,
rodiče vysadí narozenému dítěti strom.
Vzniká tak pouto mezi rodinou a místem a krajinou, kde žijeme.
Dovolím si tedy tímto oslovit všechny rodiče, kteří mají zájem o výsadbu
stromu lípy za své dítě, aby se přihlásili
na obecním úřadě. Výsadba započne
již v podzimních měsících tohoto roku.
V první etapě výsadby máme přislíbeno od Alejí života 30 kusů lípy srdčité.
O další možné aleji na obecním pozemku se jedná se současným uživatelem. Chceme vysazovat stromy na
obecních pozemcích, ale zároveň uvítáme iniciativu vlastníků pozemků,
která by umožňovala výsadbu alejí i na
jejich pozemcích, protože projekt
umožňuje financovat za určitých podmínek i tento způsob „ozelenění“ naší
krajiny.
Michal Kvarda
Předseda výboru pro životní prostředí,
ekologii a zemědělství
kvarda.michal@centrum.cz

Dotazníkové šetření ke strategickému plánu rozvoje obce
Vážení občané,
spolu s tímto číslem Zpravodaje se vám dostává do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit vaše názory, potřeby a přání v
souvislosti s připravovaným Strategickým plánem rozvoje obce Rebešovice. Cílem je zmapovat současné silné i slabé
stránky obce, vytyčit vizi, jaká by měla obec v budoucnu být, a hledat všechny možnosti, jak tuto představu naplnit.
Úspěšný budoucí rozvoj obce je nemyslitelný bez vaší účasti. Proto vás — všechny dospělé osoby žijící v naší obci —
prosím o pravdivé a upřímné zodpovězení otázek v dotazníku. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na obecním úřadě
nejpozději do konce září. Stačí ho pochopitelně kdykoli vhodit do schránky. Pokud potřebujete více dotazníků, než jste
obdrželi, můžete si další vyzvednout na obecním úřadě a nebo si dotazník můžete stáhnout z webových stránek obce.
Všem těm, co dotazník vyplní a odevzdají, předem velice děkuji za spolupráci na rozvoji našich Rebešovic.
Stanislav Němec, starosta
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Zpráva komise pro mládež sport a pořádek v obci
Dovolte mi, abych vás v krátkosti
Pro všechny příchozí bude připraveseznámil s aktuální činností komise pro no občerstvení, něco z udírny, něco od
čepu, víno a burčák v zámeckém sklemládež, sport a pořádek v obci.
pě. Samozřejmostí bude krátké vystouV současné době je hlavním úkolem
pení pozvaných hostů. Během odpoledkomise příprava dokumentů v souvisne bude otevřen sál OÚ s kaplí sv. Dolosti se slavnostním uzavíráním sezóny
roty, zámecký sklep. Po celé odpoledne
na cyklostezce Brno-Vídeň. To se bude
až do večerních hodin bude hrát counodehrávat v naší obci v sobotu
try skupina Tuláci.
26.9.2015.
Kdo přijede na kole bude odměněn
Zabýváme se mimo jiné přípravou
malým dárkem a mapou Rebešovic s
tras na výlet po okolí na zmíněné cyklostezce, přípravou map s trasami, vy- vyznačenými seznamy památek.
robili jsme informační leták o naší obci
s vyznačenými objekty a jejich krátkým
popisem a v neposlední řadě intenzivně dolaďujeme detaily celého programu této z hlediska obce významné
akce, která napomůže propagaci a
obecnému povědomí o naší obci.
Z programu je zatím zřejmé, že oficiální začátek je plánován ve 12 hodin.

Věříme, že se zúčastní nejen rebešáci, ale i hosté z okolních vesnic.
V souvislosti s akcí komise zadala
výrobu nové informační tabule o obci.
Ta bude umístěna v blízkosti cyklostezky u Poklony sv. Jana Nepomuckého.
Za komisi Jiří Klíma
předseda

Péče o vzhled obce
růst. Naštěstí se na samotném sklonku
prázdnin i ony konečně dočkaly netrpědovolte mi, abych vás v krátkosti
livě vyhlíženého ochlazení a deště. Mysinformoval o dalších krocích v oblasti
lím, že změnu počasí a tolik potřebnou
péče o zeleň a celkový vzhled naší obvláhu jsme přivítali my všichni.
ce.
Pravidelně musíme provádět čištění
V minulém roce proběhla tolik diskupotůčku a jezírka od řas a usazenin.
tovaná rekonstrukce Poklony Sv. Jana
Nepomuckého a následně proběhla Jedno bylo provedeno na začátku
prázdnin a další proběhne na podzim
renovace bezprostředního okolí této
po opadu listí ze stromů. Toto čištění je
významné památky. Aby práce byla
třeba dělat několikrát v roce vzhledem
dokončena zcela rozhodli jsme se v
tomto prostoru vysadit nové dřeviny.
Část výsadby proběhla loni na podzim
a letos zjara jsme pak dosadili další
okrasné dřeviny.
Vážení spoluobčané,

U betonového plotu Kolaříkových
padla volba na popínavé rostliny, které
v budoucnu zakryjí tento plot. Kolem
vyústění pramene byly v souladu s projektovou dokumentací vysázeny nízké,
stálezelené keře. V travnaté části po
pravé straně jezírka jsme se nakonec
rozhodli pro změnu a vysadili jsme
vyšší a tentokrát kvetoucí keře.
Letošní extrémně suché a teplé počasí však nové výsadbě příliš nepřálo. I
když rostlinky zakořenily a byla prováděna i mimořádná občasná zálivka,
rostlinám a keřům se příliš nechtělo

Dobrý den,
chtěl bych touto cestou poděkovat
celému zastupitelstvu za výbornou
práci, kterou vykonává pro obec Rebešovice.
Bydlím v Rebešovicích „jen“ pět
let, ale rozdíl mezi tím, co tu bylo
v roce 2010 a je v roce 2015, je znatelný. Díky svému pracovnímu zařazení jsem si vědom, že jste na cestě
za Vašimi výsledky ušli nelehkou
cestu.
Vím, každý občan má své priority a
osobní zájmy a ocení na Vaší práci
zejména to, co mu je nejbližší. I já
mezi ně patřím. Velmi jste mne, jako
aktivního rekreačního sportovce,
potěšili dokončením nové trasy cyklostezky. Celou novou trasu jsem už
několikrát měl možnost s tretrami
vyzkoušet. Je to výborná a zdravá
volba pro volnočasové aktivity.
Ještě jednou Vám všem upřímně
děkuji a přeji elán do další práce.
Ivo Hrstka
k pomalému přítoku a odtoku vody v
jezírku.
Na točně je od jara v provozu kašna,
u které se v parných letních dnech
osvěžilo nemálo dospělých i s dětmi.
Byly natřeny již značně zrezivělé stožáry
i sloupy veřejného osvětlení.
Tak snad i tyto drobnosti přispěly
vylepšení vzhledu naší obce.
Robert Havlíček
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Znáte/neznáte… - Jiří Lipták
Při jednom nedávném zamyšlení nad
budoucností našeho Zpravodaje a podobou příštího čísla vznikla myšlenka
přinést Vám čtenářům něco nového.
Něco, co by občanům naší obce ukázalo, že v našem okolí je stále spousta
věcí, o kterých stojí za to psát a mluvit,
a že to mohou být zprávy pozitivní, na
rozdíl od věčných katastrof, neštěstí a
strašáků, kterými jsme krmeni z
masmédií. Od myšlenky to pak byl už
jen kousíček k nápadu poohlédnout se
pro změnu po informacích o lidech, co
třeba žijí mezi námi nebo někde poblíž.
A tak vám nyní přinášíme zbrusu novou
rubriku, ve které bychom se chtěli čas
od času věnovat známým i neznámým,
ale hlavně zajímavým lidem, kteří žijí
třeba v našem sousedství, a přitom o
nich občané nevědí. Možná zjistíme, že
těch lidí zase tolik není. Možná zvítězí
ostych a obavy nad sdílností a ochotou
podělit se veřejně o část svého života,
práce či koníčků s anonymní čtenářskou obcí. Ať tak či tak, dnes Vám přinášíme článek s jednou takovou zajímavou osobností, kterou proslavil
neméně zajímavý druh sportu.

se tomu broková
střelba. Ta konkrétní, které se
věnuje Jiří Lipták,
je
olympijskou
disciplínou a nazývá se trap. Pro
vysvětlení:
ne,
nejedná se o běh
koně a ano, to
s l o v o
j e
z angličtiny a znamená past. Trap
nebo střelba na
trap se používá
ve významu střelba na pohyblivý
terč. Ten je vyhazován do vzduchu
vrhačem asfaltových terčů, kterým se u nás říká
holubi.
Podobných
disciplín
brokové střelby je
pochopitelně víc,
existuje
ještě
např.
„double
trap“ a „skeet“.
Zajímá vás, v čem se liší? Tak šup šup
na Google! Já jsem se mezitím dál vyptávala, z čeho že si náš host tak rád
střílí na ty chudinky holoubky. Pohotově
z něj vypadla značka i model jeho nové
zbraně, který jsem si pro jistotu nechala pěkně zopakovat, abych něco nepopletla: nese označení Beretta - model
DT 11 a je údajně současnou žhavou
novinkou na trhu. Jedna taková krasavice byla vyrobena přímo na míru Jiřímu
Liptákovi až v Itálii. Což obnáší nejen
cestu vyrobené zbraně z Itálie do Česka, ale také cestu Jiřího Liptáka do
Itálie, kde musel absolvovat všelijaké
měření všelijakých proporcí své postavy, aby mu tahle jeho nová zbraň správně seděla. Na cenu jsem se neptala
(zajímá-li Vás, zkuste opět přítele Googla).

Říká Vám něco jméno Jiří Lipták?
Ano, jen si nemůžete vzpomenout, nebo ne, a vůbec netušíte, o koho jde?
Pokud jej znáte, možná se dozvíte nějakou tu zajímavost, o které zatím nepíše
ani osvědčený internetový vyhledávač
Google. Pokud neznáte, rádi Vám jej
představíme. Dali jsme si s ním nedávno díky našemu starostovi schůzku na
obecním úřadě a tento sympaťák za
námi ochotně dorazil. Aniž bych já sama měla ambice hrát si na nějakou
potrhlou novinářku toužící po senzaci,
vžila jsem se poměrně rychle do role
dotěrného zvědavce. A trpělivý Jiří Lipták, který se může pochlubit mimo jiné
např. bronzem z mistrovství světa
v Mnichově (2010), nebo zlatem ze
světového poháru v Pekingu (2014),
stejně ochotně odpovídal na všechno,
na co mě právě napadlo se zeptat. Tedy hlavně na to, o čem jsem si myslela,
Ještě k těm chudinkám holoubkům.
Kdysi v minulosti to skutečně byli
že by Vás mohlo zajímat.
Jako pacifista a naprostý laik co se opravdoví holubi vypouštění z bedýnek,
kteří sloužili jako živé terče střelců.
zbraní týká, jsem se samozřejmě hned
na začátku našeho rozhovoru zajímala, Historicky jim předcházely hliněné či
skleněné koule vyhazované do vzduchu
o jaké sportovní střelbě bude řeč. Říká

buď manuálně, nebo pomocí nejrůznějších vrhačů. Sama historie trapu je
tedy dosti dlouhá, sahá až k první novodobé olympiádě, vzkříšené v r. 1900
francouzským baronem Pierrem de
Coubertinem po vzoru antických sportovních her. Naštěstí pro holuby se ale
od té doby postupně přešlo k používání
moderních vrhaček a neživých terčů,
které se mj. vyrábějí i u nás v Česku, ve
firmě ... (kterou najdete v tajence křížovky). Technologie jejich výroby se
p o c h o p i t e l n ě dá l v y v í j í s p o l u
s rostoucími nároky na ekologii, tj.
např. na používání jiných materiálů,
než právě asfaltu.
Sám Jiří Lipták se ke střelbě dostal
už jako malý kluk - jak jinak - díky mysliveckým kořenům svého otce i dědečka.
Vždyť přece snem snad každého malého kluka je mít svou vlastní pistolku,
pozdějším přáním pak moci si zastřílet
z opravdové zbraně. A kde jinde toho
můžete dosáhnout snadněji, než
v nějakém tom mysliveckém sdružení
nebo střeleckém klubu?
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K myslivosti v podání Jiřího Liptáka
se ještě vrátím v příštím čísle Zpravodaje. Dnešní povídání je ale především o
jeho sportovní střelbě. Zájmové kroužky podobného druhu pro školní mládež
sice v Rebešovicích ani Rajhradicích
nemáme, ale i místní děti (a zejména
zpočátku také movitější rodiče) mají
možnost si vyzkoušet, případně ověřit
jejich střelecký talent např. na veřejnosti přístupných střelnicích pod dozorem instruktora. Je totiž dobré vědět,
že sportovní střelba není levná záležitost. Ostatně jaký sport je dnes levný?
Stačí si spočítat náklady na střelivo,
terče, zbraň, čas a dopravu... Když se
ale dostaví slušné výsledky, postará se
nadanému dítku klub o střelivo i to
ostatní. Mimochodem věděli jste, že
jeden střelec vystřílí za rok okolo 20-25
tisíc nábojů? A že v jednom náboji je
asi 315 broků? Nejlépe se ovšem sport
(jakýkoliv) zpopularizuje zvučným příkladem, protože příklady táhnou. Každý
významnější úspěch našinců na mezinárodním poli pak příznivě ovlivní i zájem o takový sport z řad veřejnosti, no
a samozřejmě sponzorů.

organizuje nábor 13-14letých zájemců.
Vlastnictví zbrojního průkazu není pro
kluky a holky do 15 let podmínkou pro
to, aby si mohli zkusit zastřílet. Samozřejmě pouze na střelnici a pouze za
asistence příslušného instruktora. Pokud byste ale přece jen předtím, než se
vydáte na střelnici, chtěli nejdřív nějak
zjistit, zda máte šanci uspět, zkuste se
sami sebe zeptat na svůj postřeh a
psychickou odolnost. Měli byste také
nepochybně oplývat fyzickou kondicí.
Jedná se o sport s poměrně jednostrannou zátěží pro tělo. Trénink nepředstavuje pouze střelba samotná,
která trénuje kromě zmíněného postřehu zejména paži a rameno, aby vydrželo zapírání zbraně při výstřelu. Ke kvalitní přípravě patří také další doplňkové
sporty zaměřené na postřeh, jako je
např. badminton, stolní tenis apod. Vše
ostatní ale stejně poznáte až na střelnici. Ony totiž ty terče vylétají z vrhače
rychlostí okolo 120 km za hodinu, a vy
neznáte předem směr, kterým vyletí,
střílíte na ně ze vzdálenosti cca 30 metrů a máte jen sotva půl vteřiny na to
zamířit a vystřelit náboj, letící rychlostí
asi 420 metrů za sekundu. No a když
Střelnice pro brokové zbraně, kde
to všechno zvládnete a zatoužíte závotrénuje i Jiří Lipták (a jejíž název najdedit, čeká vás ještě nápor na psychiku.
te v další části tajenky), každoročně
Ovšem návod, jak psychicky zvládnout

nervozitu na závodech, prý neexistuje.
Námi zpovídaný Jiří Lipták má
v životě to štěstí, že se mu stala sportovní střelba z brokové pušky zároveň
koníčkem i obživou. Společně se svým
„kolegou“ a kamarádem, dalším úspěšným reprezentantem tohoto sportu,
Davidem Kosteleckým (olympijským
vítězem z r. 2008), také trénuje na jeho
privátní střelnici v Holasicích. Aktuálně
se připravuje na mistrovství světa
v Itálii (odjezd 7. září). Jestli se zadaří,
může tam pro ČR vybojovat další postupové místo v trapu na olympiádu 2016
v Brazílii, kam se mohou dostat dva
nejlepší z každé země. Bylo by určitě
příjemné vidět a slyšet, že se to podařilo, a že ten sportovec je takříkajíc „od
nás“. Osobně jsem přesvědčena, že
přinejmenším po vydání tohoto čísla
p ř ib u d ou naš e m u „s ou s e do v i“
z Rajhradic další fanoušci a také četní
příznivci tohoto sportu v Rebešovicích.
A kdoví, třeba někdy v budoucnu i příští
následovníci, pro které se jednou stanou úspěchy Jiřího Liptáka vzorem a
vysněným cílem.
Držím palce a fandím!

Olga Přikrylová

Zprávy z TJ Sokol
30. 4. Táborový oheň a pálení čarodějnic
Poslední dubnový den se konalo Pálení
čarodějnic a táborový oheň v areálu TJ.
K zakoupení byly chuťovky z udírny a
děti i dospělí si mohli opéct špekáček
na ohni. Počasí nám přálo a zábava
probíhala v plném proudu. Této akce
se účastnilo mnoho členů TJ i občanů
obce, což nás velmi potěšilo. Ve večerních hodinách zahrály ke zpěvu kytary.

4. místo J. Bednář, P. Širák, M. Neradí- Březina
lek
31. 5. Dětský den
V sobotu 30. května 2015 se konal
dětský den ve spolupráci s obcí Rebe10. 5. Turnaj v nohejbalu trojic
Dne 10. května 2015 proběhl turnaj šovice; tentokrát pod vedením Heleny
v nohejbalu trojic. Bylo přihlášeno 13 Kotulanové a Romany Němcové. Pro
družstev, z toho 4 družstva domácích. děti byly nachystány soutěže, např.
Přední místa obsadily týmy z okolí. 1. skákání v pytli, slalom na čas, jízda na
místo – Brno-Vinohrady, 2. místo – kole či koloběžce, přesný hod na koš
Velké Pavlovice, 3. místo – Brno – Les- nebo kop na bránu. Bohužel počasí
ná. Z domácích družstev se nejlépe nám ze začátku nepřálo, začátek dětumístilo Rebešovice „A“ a to na pátém ského dne byl přerušen deštěm, nako2. 5. Turnaj generací v nohejbalu
místě, pak Rebešovice „B“ na 8. místě, nec se počasí umoudřilo a dokonce si
V sobotu 2. května se konal III. ročník Old boys z Rebešovice na 12. místě a přišlo zasoutěžit kolem 75dětí
z Rebešovic i okolí. Dále byla pro děti
turnaje generací v nohejbalu. Zúčastni- Rebešovice „D“ na 13. místě.
nachystána trampolína, bodyzorbing
lo se 13 sportovců, po vyrovnaných
Sestavy:
nebo skákací hrad. Po vyhlášení nejzápasech dopadlo pořadí následovně:
Rebešovice „A“: T. Pazdera, M. Klíma, lepších účastníků proběhla soutěž pro
1. místo J. Pohorelec ml., R. Černý, L.
J. Pohorelec ml.
dospělé a to v házení a chytání vajec.
Černý
Rebešovice „B“: Jan Klíma, Jiří Klíma, Tato soutěž měla velký úspěch, doufá2. místo J. Sedláček ml., I. Hrstka, J.
J. Sedláček
me, že i příští rok si ji zopakujeme. TJ
Klíma
Old boys: S. Němec, P. Hrdý, J. Pohore- Sokol děkuje všem za pomoc při orga3. místo S. Němec, P. Hrdý, J. Pohorelec st.
nizaci Dětského dne v areálu TJ.
lec st., I. Pavelec
Rebešovice „D“: L. Černý, R. Černý, M.
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6. 6. Přebor tenis – dvouhry
První sobotu v červnu 6. 6. 2015 proběhl turnaj v tenisu – dvouhry. Zúčastnilo se 10 hráčů, byli rozděleni do dvou
skupin po třech a jedna po čtyřech.
Potom se hrálo známým systémem tzv.
pavoukem. Po konečném boji dopadlo
pořadí následovně:
1. Tůma Pavel, Slatina
2. Poláček Petr, Sokolnice
3. Černý Radek, Rebešovice
18.7. Níhovský triatlon
V sobotu 18.7. se po loňském nultém
ročníku uskutečnil oficiální první ročník
Níhovského triatlonu, kterého se v 80
členném startovním poli zúčastnili i
sportovci z Rebešovic — jmenovitě Petr
Hrdý, Jirka Bednář, Karel Starý, Rosťa
Novotný a v neposlední řadě Lenka,
Ivoš a Šimon Pavelcovi.
Níhovský triatlon sice nedosahoval v
hlavní soutěži parametrů olympijského
triatlonu (v Níhově je tomu takto: plavání 400m, kolo 28km a běh 7km) zato
se odehrával v krásném, ale velmi náročném kopcovitém terénu, ke kterému
pochopitelně patří i neupravené lesní
cesty plné pro cyklisty nepříjemných
nástrah. Tím hlavním faktorem obtížnosti pak byla aktuální teplota 37°C a
start hlavního závodu těsně před polednem.
V soutěži dětí obhájil loňské druhé místo Šimon Pavelec, kterému k vítězství
chybělo jen pár sekund. V hlavním závodě pak v klasifikaci žen získala Lenka Pavelcová 3.místo. Z mužů byl za
Rebešovické sportovce nejlepší zkušený triatlonista Karel Starý.
Všichni naši sportovci nakonec po lítém
boji a navzdory extrémním podmínkám
závod dokončili a to i přes fakt, že pro
mnohé z nich to byl vůbec první triatlonový závod v životě. Bezprostředně po
doběhu to tak nevypadalo, ale už nyní
se všichni těší na příští ročník.

kteří přijeli na pochod na babetách a
starých pionýrech. Letošní pochod byl
tentokrát kratší. V sobotu jsme vlakem
jeli do Osové Bítýšky. Z nádraží jsme se
vydali pěšky do Skřinářova, kde na nás
čekala polévka v místní hospůdce. Dále nebylo možné vyrazit, protože nás
stihla malá přeháňka, nakonec se počasí umoudřilo a my po skupinkách
postupně vyrazili směr Ondrušky, přes
Březí do Níhova ke kiosku. Celkem se
zúčastnilo 75 sportovců.
Tam na nás čekal výborný gulášek,
který pro nás nachystal Staňa Sysel. Po
gulášku následovalo převlékání triček
a poděkování všem účastníkům. Jelikož od 18. hodin se konal festival Prameny, tak jsme se přesunuli na parket
pod hospodu. Na závěr festivalu nám
zahrála skupina Tuláci z Moravských
Budějovic v čele s Rosťou Novotným,
kteří hráli dlouho přes půlnoc.
V neděli jsme během dopoledních hodin postupně začali sklízet stany a pomalu se odjíždělo domů.

nu na turnaj tříčlenných družstev
v nohejbalu do Skřinářova. Tentokrát
reprezentovali Rebešovice hráči J. Mátl, S. Němec a P. Hrdý. Po velmi dobrých výkonech na nezvykle velkém hřišti naši zvítězili a získali pohár za
1. místo. Po vyhodnocení turnaje byli
místními pozváni i na příští rok.
STOLNÍ TENIS:
Stolní tenisté trénovali jedenkrát týdně
po celý rok (samozřejmě ne všichni).
Od prvního víkendu v měsíci říjnu začne sezóna 2015/2016.
„A“ mužstvo hraje Krajskou soutěž II.
třídy skupiny A – první domácí zápasy
hraje v sobotu 3. 10. 2015 v 17,30
proti Židenicím a 4. 10. 2015 v 10,30
proti Silůvkám „B“.
„B“ mužstvo hraje OP I. třídy - hraje
v Tišnově, 4. 10. 2015.
„C“ mužstvo hraje OP III. třídy – hraje
doma v neděli 4. 10. 2015 v 8:00hod.
proti Dolním Loučkám „A“.
„D“ mužstvo hraje OP IV. třídy – hraje v neděli 4. 10. 2015 v Dolních Loučkách proti domácímu družstvu „B“.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY

Od začátku září začne pod vedením
trenérů Luboše Mišejky a Michaely
MALÁ KOPANÁ:
Korgerové opět trénování žáků ve stolním tenisu. Doufáme, že v letošní sezóNaši fotbalisté jarní sezonu
ně se již zúčastní některých okresních
2014/2015 - II. ligu brněnské malé
kopané zakončili 9 výhrami, 4 prohrami bodovacích turnajů.
a 4 remízami. Díky těmto výsledkům
Více informací a fotografie najdete na
jim připadlo v tabulce čtvrté místo.
K předvedeným výkonům gratulujeme internetové adrese tjsokolrebesovia děkujeme fotbalistům za reprezenta- ce.webnode.cz
ci naší TJ.
Další akce pořádané TJ Sokol RebešoV sobotu 18. července 2015 se fotbavice a akce na jejichž pořádání se naše
listé z Rebešovic zúčastnili turnaje
TJ podílí ve spolupráci s obcí:
v malé kopané v Lázních Lipová. Na

turnaji se sešlo 10 týmů a ty byly rozdě- 12. 9. - 36. ročník Turnaj v nohejbalu
leny do dvou skupin po pěti. Po velkém dvojic pro neregistrované hráče
boji nakonec turnaj vyhráli naši fotba26. 9. - Ukončení cyklistické sezóny na
listé a získali krásné první místo.
trase BRNO – VÍDEŇ ve sportovním
areálu v Rebešovicích
24. - 26. 7. 2015 Pochod okolo Níhova NOHEJBAL:
TJ Sokol Rebešovice uspořádal pochod
17. 10. - Brigáda ve sportovním areálu
okolo Níhova. Někteří sportovci dojeli V sobotu 13. 6. 2015 se zúčastnili no- – závěrečný úklid areálu a budovy
do Níhova již v pátek a po koupání hejbalisté z Rebešovic ve složení I. Pav Níhovském rybníku, osvěžení na ki- velec, S. Němec, R. Novotný, T. Pazde- 7. 11. - V. ročník Rebešovické pecky
osku jsme se všichni sešli u kytar ra v Blučině „Memoriálu Ladislava Fal- 5. 12. Mikulášská nadílka na Zámečku
v hospodě. Zazpívali jsme si, pobavili týska“ za účasti 12 - ti družstev. Naši
19. 12. – 38. ročník Turnaj ve stolním
se a v pozdních hodinách ulehli do sta- hráči vybojovali výborné 3. místo a za
sebou
nechali
celou
plejádu
velmi
dobtenisu – registrovaní; jen pro hráče
nů.
rých hráčů včetně tří mužstev z Blučiny. hrající nejvýše Krajskou soutěž II. třídy
Zpestřením byla účast 9 Rebešáků,
4. 7. 2015 jsme byli pozváni na VysočiRomana Němcová
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I nadále 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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