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Rebešovický zpravodaj
Vážení Rebešáci,
vzhledem k tomu, že jste
se právě pustili do četby tohoto čísla Zpravodaje, podařilo se takřka nemožné. Náš
„na koleně“ vytvářený, amatérsky sestavovaný a tištěný
Zpravodaj zahájil již svoji
šestou sezónu, což si nedůvěřivci mohou snadno zkontrolovat pohledem do pravého horního rohu. Na začátku
našeho obecního občasníku
stála v roce 2011 skupinka
nadšenců, kteří každému
číslu obětovali řadu hodin
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svého volného času, a těch
bylo vždy o to více, o kolik
menší byla ta hrstka jedinců,
co jak blázni po večerech a
víkendech tvořili a upravovali
články. Rád bych napsal, že
nyní je tomu jinak a porodní
bolesti jsou překonány, leč
nezbývá, než opět parafrázovat mého oblíbeného Cimrmana – daří se dobře, to
nemohu říct. Můj výborný
přítel a bývalý kolega ze zastupitelstva mi před nedávnem řekl: „Kamaráde, taková
funkce
se
u
nás
v Rebešovicích nedá předat,
ta se tady dědí.“ Měl na
mysli roli vzletně nazvanou
„odpovědný redaktor“ – tedy
ten, který to nakonec po té,
co si polovinu článků sám
napsal a druhou upravil, ještě musí dát dohromady a od
práce neodejde, dokud není
zřejmé, že z kopírky na obci
začaly vyjíždět správně potištěné formáty A3. A jen díky
dalším obětavcům, kteří se o
ten tisk postarají, všechno
složí a přehnou, a díky dalším, kteří ta čísla ve svém
čase roznesou do schránek,
vy dnes čtete tyhle řádky,
které na úvod zcela netradičně působí poněkud nejarně a
zapškle.
Pakliže jsem vás na úvod
zcela neodradil od záměru
pokračovat v četbě, je to
fajn, ovšem čekáte-li kom-

penzaci, promiňte mi. Nějak
mi to dnes nejde – možná
jarní únava, málo vitamínu C
či co a nebo je to tím, že
jsem byl před časem u našich kontejnerů na separovaný odpad. Jakoby snad někteří z nás nikdy nečetli, co
do nich patří a co se tam
nosit nemá. Při pohledu na
lepené autosklo tak ještě
možná z legendární škody
100, které evidentně někomu překáželo v kůlně, vysloužilý vysavač ležící v uličce
mezi kontejnery doprovázený
letitým dětským kočárkem,
který už svoje dávno vykonal,
mě nic pozitivního nenapadlo
ba dokonce i slova, deroucí
se mi na jazyk, toužíce býti
vyslovena, nemohu věru zařadit mezi ta, která by se
dala najít ve slovníku spisovné češtiny. Nějak pod tíhou
všech starostí ztrácím „draiv“
a výše uvedené jsem
v souladu s všudy přítomnou
mlčící většinou tentokrát
pouze překročil. Řekněme,
že se učím zapadnout do
davu. Moc mi to nejde, ale
rychle se učím. Důkazem
budiž to, že vracejíce se
k domovu po ulici Polní, už
mi ani moc nevadí, že se na
poli podél pejskaři vyšlapané
pěšiny od silvestrovské půlnoci dodnes povalují zbytky
zábavní pyrotechniky. Představa, že tu bydlím, udělám

na Silvestra mejdan, jsa notně ovíněn zajdu na cizí pozemek, byť je to „jen“ pole,
udělat svinčík a ten po sobě
po odeznění kocoviny nejen
neuklidím, ale v klídku kolem
něj už čtvrt roku jezdím do
práce, nebo dokonce venčím
psa, zdá se mi poněkud zvrácená. Možná to ale tak černě
vidím jen já a snad jen autoři
této miniskládky byli natolik
vzdáleni od abstinence, že už
si ani nepamatují, co a kde
tropili. A oni majitelé
„zapomenutých“ předmětů u
kontejnerů separovaného
odpadu prostě jen nemohli
počkat, až obec vyhlásí sběr
těchto odpadů, který probíhá
několikrát do roka. Nakonec
úklid je zvykem dělat na jaře
a je vlastně v podstatě fajn,
že to neodnesli k oné závoře
na výjezdu z obce, nebo třeba rovnou nehodili do kontejneru na bioodpad.

ŽENÁČSKÉ HODY v Rebešovicích
pátek 10. 6. 2016 od 15:30
sobota 11. 6. 2016 od 14:00
od 20:00

zvaní stárků
průvod stárků, hrají Střeličáci
zábava v areálu TJ Sokol
hraje Impuls

V případě špatného počasí zábava v sále na Zámečku.
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Mimochodem, vy, kteří nosíte vánoční stromky a zbytky ze zahrádek na
druhou stranu té vyšlapané pěšiny u
vodojemu, pro vás mám taky dobrou
zprávu. Už třetím rokem máme v obci
permanentně kontejnery na bioodpad.
Já vím, ono pěšky je to daleko a kdo
by si svinil nového bavoráka jehličím,
že?? Nerozum. Abych byl tendenční a
„in“, nemohu nyní pokračovat bez toho, že bych použil alespoň špetku korektnosti — ta je dnes hodně v módě.
Tímto se tedy dobrovolně omlouvám
všem majitelům vozů značky BMW,
kteří v dané lokalitě bydlí a na něž
jsem teď nehoráznou pisatelskou
zkratkou mohl uvalit podezření, že to
snad oni…, ne mohl to být kdokoli a ať
už měl auto jakékoli, byl to pro mě
sobec a lenoch.
Vidíte, jak na jeden problém existují
hned minimálně dva naprosto odlišné
pohledy. No a tak je tomu se vším.
Vezměme si třeba naši mateřskou
školu. Když byla před čtyřmi lety
s velkou slávou vystavěna, oj, to bylo
radosti – jedno oko nezůstalo suché a
pan starosta měl naklepaná ramena
lépe než řízky k nedělnímu obědu.
Nyní začíná být naše jediné školské
zařízení, jež je mladší tohoto plátku,
častým terčem kritiky pro svoji nedostatečnou kapacitu, a nejen ji.
Co se kapacity školky týká, má obec
vážný problém. Náš stát je totiž, jak si
můžete povšimnout, řízen právníky. Ne
jinak tomu je v případě paní ministryně školství. A jak řeší právník, coby
politik, problém s nedostatkem míst
v mateřských školách? Zatímco ekonom by sehnal na školky peníze a posléze by uvažoval, zda je nutné měnit
kvůli školkám zákon, právník to dělá
přesně naopak. Novela školského zákona – podržte se něčeho – garantuje
místa ve školkách. Konkrétně od
1.9.2017 pro všechny čtyřleté děti, od
1.9.2018 pro všechny tříleté a od
1.9.2019 dokonce pro všechna dvouletá dítka. A tak to já vám, milí rodiče
malých školkou povinných ratolestí,
gratuluji. Jak řekla paní ministryně,
problém je vyřešen, budete mít nárok
a je to. Naštěstí pan starosta s tím asi
trochu počítal, a tak nedávno vybudoval u své soukromé nemovitosti novou
garáž, kterou jistě nebude příliš obtížné vybavit stolky, židličkami a dalším
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potřebným vybavením pro nové oddělení naší MŠ. Stávající školka totiž
technicky nejde rozšířit. Optimista může namítnout, že dětí v průměru ubývá, neb babyboom ustupuje. Pro naši
obec to však bude platit jen stěží. Do
nově budovaných domů se totiž povětšinou stěhují mladé rodiny s dětmi. A
že těch nově budovaných domů má
být v naší obci odhadem ještě minimálně šest až sedm desítek!! Jistě,
nebude to hned, ale musíme počítat
se značnými investicemi do občanské
vybavenosti.
A jsme u strategického plánu rozvoje
obce. Tento dokument nejenže je
v posledním půlroce tvořen, on je nezbytný. Bez strategického plánu rozvoje si totiž obec na žádnou významnou
dotaci nesáhne. Teď jde o to, jestli to
bude formální dokument o čtyřiceti
stranách do šuplíku, který se jen
s příslušným razítkem přiloží
k žádostem o dotační programy, a nebo jestli v tomto plánu budou reflektovány skutečné potřeby občanů. Abych
mohl konstatovat, že směřujeme ke
skutečným potřebám občanů, musela
by mlčící většina v naší obci alespoň
jednou nemlčet. Na počátku tvorby
tohoto plánu stál totiž, jak si jistě vzpomínáte, dotazník, ve kterém se mohli
občané vyjádřit nejen k činnosti úřadu
a zastupitelstva, ale především mohli
anonymně sdělit svoje žádosti a přání,
jakým směrem by se měla obec podle
jejich soudu ubírat, co by bylo potřeba
vybudovat, opravit, zařídit, docílit atd.
Chtěl-li bych se na to podívat pozitivně, musel bych si nalhávat, že tento
dotazník přišel zřejmě v nevhodnou
dobu. Jak jinak si vysvětlit, že se
v bezmála tisícihlavé obci nesešlo v
den, kdy vypršel termín pro odevzdání
ani 80 vyplněných dotazníků (nakonec
jsme jich po obci vybrali 132). Jedno
pozitivní vysvětlení mám – vše funguje, jak má, a v podstatě až na drobnosti nikdo nepociťuje problém. Jen se mi
tomu nechce příliš věřit, protože stačí
si sednout na jedno pivo do některé
z našich občerstvoven a slabší povaha
by mohla nabýt dojmu, že na čem oko
spočine, tam je něco špatně. Možná
jsme měli ty dotazníky namísto ve
Zpravodaji, distribuovat v hospodě a
tamtéž pořádat zasedání zastupitelstva, abychom mohli znovu a do neko-

nečna vysvětlovat „nevěřícím Tomášům“, že naše obec nikdy žádný
rybník neměla a tudíž žádný nemohla
prodat. „Chybama se člověk učí.“ Jak
pravil Leli ústy Jaromíra Hanzlíka
v legendárních Slavnostech sněženek,
kasajíc si přitom rukávy zpět po nevydařené akci. Dotazník také ukázal, že
s činností zastupitelstva jsou občané
spokojeni – jak jinak, když ty dotazníky
vyplňovaly v převážné většině rodiny
zastupitelů a jejich nejbližších spolupracovníků a přátel. Inu vypovídací
hodnota je rovna téměř nule, přesto
osobně děkuji všem, kteří si tu čtvrthodinku u kávy na vyplnění dotazníku
našli. A zatímco budu optimisticky věřit, že se v onom strategickém plánu
do přání občanů nějak trefíme, prozradím alespoň nějaké zajímavé demografické údaje, které jsou pochopitelně rovněž jeho součástí.
Tak například z hlediska geomorfologického členění leží současné Rebešovice na geomorfologickém zlomu oddělujícím Prackou pahorkatinu a Dyjsko-svrateckou nivu. Pikantní je, že
onu hranici zlomu těchto dvou útvarů
tvoří prakticky přesně hlavní silnice,
protínající naši vísku. Na příště tedy
mohu klidně psát, že někteří jsou holt
z Pahorkatiny a někteří bydlí v Nivě –
poněkud sympatičtější a tajemnější
dělení než to na „novou“ a „starou“
část, či „bytovky“. Dále vězte, že náš
typický rebešovický písek, na který při
kopání narážíme v těch částech našeho katastru, které jsou obydleny, pochází z třetihorních sedimentů, zatímco zcela dole v blízkosti Svratky jsou
sedimenty čtvrtohorní. Zemědělci potvrdí, že také kvalita a možnosti půdy
v Pahorkatině a dole v Nivě je dosti
odlišná. Co se samotného výškopisu
týká, má naše obec oficiálně nadmořskou výšku 204 metrů nad hladinou
moře, ovšem Svratka má nadmořskou
výšku 180m a nejvyšší vrchol na našem katastru má 224m nad mořem a
najdeme ho v chráněné lokalitě Velké
Družďavy (pro novousedlíky nejen
z Pahorkatiny – je to ten lesíček na
kopci na druhé straně dálnice) – samotný vrchol Družďav má 225m, ale
ten už leží v katastrálním území Chrlic.
Zajímavý je počet obyvatel. Ještě
v roce 1985 mají Rebešovice pouhých
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315 obyvatel. V roce 1989 pak 430 a
v roce 1998 – tedy těsně před stavebním boomem – je to stále jen 480 obyvatel. Za poslední generaci se tedy počet Rebešáků trvale přihlášených
v obci více než zdvojnásobil až
k dnešnímu aktuálnímu číslu 948. Jak
jsem psal výše, nedá se předpokládat,
že by to bylo číslo konečné. To je ve
velice krátkém období naprosto revoluční změna, která nutně obrovsky musí ovlivnit všechny oblasti života
v Rebešovicích. Nic nového a neočekávatelného – se stejným jevem se musí
vypořádat prakticky všechny obce přiléhající k Brnu, jak konec konců vyplývá
z demografického vývoje správního
obvodu Šlapanice a Kuřim, potažmo
celého okresu Brno-venkov.
Pro rodáky z Nivy dodávám, že nostalgická vzpomínka ve stylu „co by bývalo kdyby“ je lichá. Jak jsem sám poznal při tvorbě nového územního plánu,
který byl mimochodem konečně a definitivně zastupitelstvem schválen, mají
obce při tvorbě územních plánů tak
omezené možnosti, že prakticky není
v jejich silách stavebnímu boomu bránit. Naše obec je pak učebnicovým pří-

kladem toho, že nejhorší, co může nakonec nastat, je válka mezi developerem a obcí, protože vzniklé problémy se
jednoho dne stejně vyřešit musí, jen to
po hříchu stojí více peněz, o dalším ani
nehovořím.
Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni,
že Rebešovice musí na tyto demografické změny aktivně reagovat a snažit
se vytěžit z nich maximum pozitivního a
zároveň co nejvíce omezit negativa
s těmito změnami spojená. V této souvislosti vnímám především ohrožení
životního prostředí, kterési zaslouží
naši zvýšenou pozornost a jsem rád, že
mohu v zastupitelstvu spolupracovat i
s lidmi, kterým ta situace není lhostejná. Hodláme ještě více podpořit výsadbu stromů, rodí se plány na vlastní
mokřad. Vedle toho chci ujistit občany,
že se nezapomíná ani na problémy
každodenního života – na
„Pahorkatině“ se bude ve velké části
realizovat veřejné osvětlení, rekonstrukce téhož čeká zřejmě už letos
„Nivu“. Musíme začít konečně řešit
bolavé místo, totiž nešťastný objekt
bývalé školky. Zřízení sběrného dvora
se z kolonky „dobrý nápad“ přesouvá

definitivně mezi položky „nutnost“ –
zdá se, že se nám konečně podaří směna pozemků, která nás doposud brzdila
v realizaci této služby. Celý záměr na
směnu musela totiž posoudit a schválit
hned dvě ministerstva a to v dnešní
byrokratické době vyžaduje trpělivost
v řádů ne měsíců, ale dokonce let. Budeme opravovat chodníky a budovat
nové, včetně míst pro přecházení.
Chceme razantním řešením zkrotit dopravní situaci na hlavní komunikaci,
kde si řada řidičů dělá, co chce. Úkolů
je víc než dost a navzdory občas ponuré náladě podporované řadou brblalů
je stále ještě i chuť do práce, jen bychom všichni uvítali více podpory a
pomoci a namísto občas znějícího
prázdného křiku věcnou komunikaci.
Za celou redakci vám, čtenářům, přeji, abyste na stránkách našeho Zpravodaje mohli číst v letošním ročníku pokud možno co nejvíce zpráv, které vám
udělají radost, a kdybyste pocítili touhu
něco sami napsat či sdělit veřejně svůj
názor, rádi jej uvítáme a zařadíme, jako
vždy.
Rosťa Novotný

Z jednání zastupitelstva
9. veřejné zasedání Zastupitelstva 23.3.2016 Zastupitelstvo mimo jiné:
obce se konalo ve středu 27. 1. 2016.
 schválilo zprávu o výsledku inventaZastupitelstvo mimo jiné:
rizace obecního majetku za rok
2015
 schválilo vypracování projektu na
opravu a vybudování chodníků  schválilo uhrazení paušálních výdav obci a míst pro přecházení na
jů spojených s organizací ženáčhlavní komunikaci
ských hodů, které mají proběhnout
v červnu a schválilo vstupné na tyto
 schválilo vypracování projektu na
hody ve výši 100 Kč
sběrný dvůr

 schválilo poskytnutí příslibu dotace  neschválilo finanční příspěvek na
TJ Sokol Rebešovice ve výši 400
tisíc korun v případě, že se TJ podaří získat dotaci na vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem a
schválilo dohodu o využití sportoviště veřejností v případě realizace
projektu

 přijalo obecně závaznou vyhlášku
1/2016 o místních poplatcích

 přijalo obecně závaznou vyhlášku o
komunálních odpadech
Na svém 10. veřejném zasedání, které pan starosta svolal na středu

zájezd do Prahy na muzikál Pomáda, který pořádá komise pro kulturu
a školství

 souhlasilo s opravou střechy objek-

tu pronajatého Mysliveckému sdružení Svratka s tím, že se obec bude
podílet na opravě do výše 70 tisíc
korun

 schválilo veřejnosprávní smlouvu
mezi obcí Rebešovice a obcí Šlapanice, odborem výstavby

 schválilo odkup ideální poloviny

pozemku p.č. 428/78 a ideální poloviny pozemku p.č. 428/77 v k.ú.
Rebešovice — jedná se o pozemky
pod komunikací na ulici Polní

 schválilo poskytnutí dotace Českému svazu včelařů ve výši 5 tisíc
korun

 vzalo na vědomí závěry výběrové

komise a na jejich podkladu schválilo smlouvu mezi firmou Energy
Solutions and Savings s.r.o. a obcí
Rebešovice, na základě které se
bude realizovat I. etapa osvětlení v
nové části obce

 schválilo směnu pozemků mezi sou-  svým rozhodnutím vydalo nový
kromými vlastníky a obcí — jedná se
o pozemky při ulici Polní a vedle
obchodu, které budou směněny za
pozemky v lokalitě Malé Díly

územní plán obce Rebešovice

 schválilo zřízení komise pro lepší
informovanost občanů
-RN-
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Nový zvon v rebešovické Zvonici
Vážení občané, po vydařené opravě
rebešovické Zvonice, která byla postavena kolem roku 1830, jsme se snažili
samozřejmě pod dohledem památkářů
a projektanta dát Zvonici původní tvar
a hlavně střechu. Myslím si, že se to
podařilo a můžeme být hrdí na opravenou kulturní památku vedenou jako
klasicistní rustikální stavba čtvercového půdorysu. Nyní byla přihlášena mezi nejlépe opravené kulturní památky
Jihomoravského kraje.
Z iniciativy pana Petra Koláčka jsme
se rozhodli vyměnit starý ocelový zvon
za nový ,,ze zvonoviny‘‘. Zvon jsme
objednali ve známé zvonařské dílně
v Brodku u Přerova u paní Leticie Vránové–Dytrychové. Vše bylo potřeba
stihnout do rebešovických hodů, aby 450 Kč za jeden kus.
na hodové mši mohl být tento zvon
V sobotu ráno 6. února 2016, na
vysvěcen a mohl si ho každý prohléd- hody, odjeli I. Pavelec, P. Koláček a S.
Němec směr Brodek u Přerova pro nonout zblízka.
vý zvon. Zde paní Dytrychová předala
Pan Koláček oslovil několik občanů
zvon a zvonečky zástupcům obce. Také
Rebešovic a ti věnovali peníze na zapředala Osvědčení o pravosti ze zvokoupení nového zvonu. Byli to tito občané: manželé Zedníčkovi, Stráně 97; nařského bronzu.
rodina Koláčkova, Nová 71; manželé
Mátlovi, Ořechová 160; manželé Hyttychovi, Na Dědině 19; manželé Pavelcovi, Vinohrady 237; manželé Němcovi,
Nová 39. Obecní zastupitelé schválili
také zhotovení pamětních malých zvonečků pro občany. Obec se na jejich
výrobě podílela finančně, jinak by občané museli zaplatit místo 250 Kč, přes

Při vysvěcení byl plný sál, a navíc se
zúčastnili naši stárci v kyjovských krojích. Kmotry Zvonu se stali postupně P.
Koláček. V. Zedníček, L. Pavelcová, N.
Nechvátalová, P. Musil a S. Němec.
Slavnostní mše se zúčastnilo hodně
občanů, ale i starostové z okolních obcí, přijel i starosta se zástupci spřátelené obce Níhov.

Hmotnost zvonu je 42 kg, průměr
Následovala prohlídka naší Zvonice
390 mm, ladění C3. Výzdobu provedla
a možnost zhlédnutí starého ocelového
Mgr. Lenka Trubačová a autorem je,
zvonu, který po válečných rekvizicích
jak již jsem uvedl, Leticie V. Dytrychová.
vyrobil zvonař R. Maňousek. DokončeZvon má záruku 20 let.
ním této akce byla objednávka montáZprávu o kolaudaci dodal diecézní že zvonu do Zvonice firmou Rostislav
kolaudátor zvonu Mgr. Petr Janda, kte- Bouchal, také z Brodku u Přerova.
rý provedl zvukovou zkoušku za přítom- Montáž byla provedena v polovině únonosti paní zvonařky a bratra kapucína ra.
Fr. Homoly. V neděli na hody byl zvon
Závěrem bych chtěl poděkovat
vystaven na Zámečku při mši svaté.
všem, kteří byli zainteresovaní na této
Zároveň byly připraveny na prodej paakci, sponzorům, kmotrům a všem dalmáteční zvonečky. Převor Augustin
Gazda z rajhradského kláštera sloužil ším, kteří se jakkoliv podíleli na zorgahodovou mši a vysvětil nový zvon do nizování této náročné akce.
rebešovické Zvonice a novou sošku Sv.
Stanislav Němec
Floriana, kterou věnoval Petr Koláček.
Vážení občané, přihlásili jsme naši ZVONICI v Rebešovicích do soutěže

,,Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje''.
Hlasovat lze na tel. čísle 736 301 599 SMS zprávou ve tvaru
HLA PAMATKY 20.
Z každého tel. čísla je možno zaslat jen jednu SMS.
Cena SMS je dle tarifu hlasujícího.
Děkujeme za pomoc při propagaci naší opravené kulturní památky.
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Důležité zprávy z radnice
Poplatky v roce 2016

POZOR!

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Tento poplatek je povinen uhradit ve výši 550 Kč za osobu a rok každý, kdo spadá pod jednu z následujících kategorií:
1.
2.

3.
4.
5.

Každý, kdo má v obci trvalý pobyt bez rozdílu věku.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
Každý, komu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů.
Každý, kdo podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
Každý, komu byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců.
POPLATEK ZA PSA

Tento poplatek hradí každý občan obce Rebešovice, který je majitelem psa a to
ve výši 120,- Kč za psa za rok. Pokud má jeden majitel více psů, pak za každého
dalšího psa uhradí roční sazbu 180,- Kč.
KDY POPLATKY HRADIT?
OD 1. DUBNA 2016 DO 30. ČERVNA 2016.
JAK POPLATKY HRADIT?
1.

v hotovosti na pokladně obecního úřadu a to v úředních hodinách
(pondělí a středa od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod.)

2.

platbou na účet: 12124641/0100
V případě platby za svoz komunálních odpadů použijte variabilní symbol
1340+číslo vašeho domu a do zprávy uveďte jména osob, kterých se poplatek týká (např.č.p. 451 uvede variabilní symbol 1340451; a jména do
zprávy pro příjemce — Oktavián Chloupek, Andělína Vopičková).
V případě polatku za psa se obdobně uvede variabilní symbol 1341+číslo
domu a do zprávy jméno majitele psa/psů.
DŮLEŽITÉ

Vznik a zánik poplatkové povinnosti je nutné nahlásit do patnácti dnů od vzniku
na Obecním úřadě v Rebešovicích.
Upozorňujeme občany, kteří mají přihlášeny k trvalému pobytu v Rebešovicích
cizince, že tito cizinci mají poplatkovou povinnost nahlásit se do patnácti dnů od
vzniku pobytu na Obecním úřadě v Rebešovicích.
Upozornění pro občany, kterým uhyne pes: držitel psa je povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, na Obecní úřad v Rebešovicích.
Celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na webových stránkách obce Rebešovice.

Ve dnech 18.-19. 4. 2016
bude provedeno čištění
vozovek v naší obci.
Obracíme se na občany s
prosbou o zametení písku
z chodníků na vozovky a
zároveň si dovolujeme
požádat, aby v tyto dny
občané parkovali svoje
automobily v čase
od 7:00 do 16:00 hodin
mimo vozovky.
V pondělí 11.04.2016 budou
po obci rozmístěny značky.
Děkujeme za pochopení a
spolupráci.

Z evidence obyvatel
V roce 2015 se v Rebešovicích narodilo 10 dětí, z toho 6 děvčat.
5 občanů zemřelo.
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 činil
948 z toho je 497 žen a 451 mužů.
Průměrný věk obyvatel naší obce činil
ke stejnému datu 38 let.
Do Rebešovice se přistěhovalo a nově
přihlásilo k pobytu 39 osob a naopak
27 osob se z Rebešovic odstěhovalo.

Upozornění
Pokud má občan evidovanou adresu
trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, jsou mu od 1. 1. 2016 ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením na ohlašovně, v jejímž
správním obvodě má hlášen trvalý
pobyt. Po uplynutí lhůty deseti dnů
jsou splněny podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost
za doručenou. I nepřevzatá písemnost
nabude právní moci a stane se tak
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po
adresátovi nikdo nic nemůže chtít.
Takovýmto chováním můžete poškodit
pouze sebe.

Rebešovický zpravodaj
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Zpráva o činnosti Mysliveckého spolku SVRATKA
Rok 2015 započalo právem výkonu
myslivosti 31 členů Mysliveckého spolku SVRATKA. Během této doby 2 členové zemřeli a to př. Antonín Sosnar a př.
Bohumil Klíma, př. Ladislav Haman
požádal o ukončení členství, takže rok
2015 zakončilo celkem 28 členů.
Myslivecký rok začal sčítáním zvěře,
které se konalo 3. března 2015, a to
v honitbě Rajhradice i Rebešovice. Toto
sčítání potvrdilo nepříznivý trend poklesu stavů drobné zvěře. Bylo sečteno 53
ks srnčí zvěře, 285 ks zajíců, 65 ks
bažantích kohoutů, 278 ks bažantích
slepic a 38 kachen. Na populaci drobné zvěře se katastrofálně podepsal
průběh počasí v loňském roce, a to
zejména v letním období, kdy obrovská
vedra a absence dešťových srážek se
podepsala na v podstatě nulových přírůstcích drobné zvěře. Na základě této
skutečnosti jsme přistoupili k odchovu
100 ks bažantích kohoutů ve voliéře na
myslivně a zakoupení dalších 50 ks
hotových bažantích kohoutů.

V roce 2015 bylo uloveno 20 ks srnčí
zvěře, 234 ks bažantích kohoutů včetně vypuštěných (v roce 2014 340 ks).
Na základě jednání výborů honebních
společenstev Rajhradice a Rebešovice
a výboru MS SVRATKA bylo zodpovědně ustoupeno od lovu zajíců, což
v našich podmínkách je jev v podstatě
naprosto mimořádný. Jednalo se o snahu neublížit zaječí populaci a vytvořit
podmínky pro její případný další rozvoj.
Lze si jen přát, aby podmínky v roce
2016 byly pro vývoj drobné zvěře příznivější.
V rámci brigádnické činnosti a péče o
zvěř bylo odpracována řada hodin na
údržbě a správě klubovny, zhotovení
pojízdných kazatelen a posedů a dalších prací v honitbě. Bylo zajištěno dostatečné množství krmiva a zajištěno
průběžné přikrmování zvěře v období
nouze.
Na naší myslivecké střelnici byly
uspořádány čtyři střelby včetně „Velké
ceny MS SVRATKA“, které se zúčastnilo

28 střelců. Zvítězil Rosťa Bednář ml.,
na druhém místě se umístil Aleš Pospíšil a třetí místo obsadil Jiří Lipták st.
Jak se již stalo tradicí byl v lednu
uspořádán myslivecký ples a to ve společenské místnosti Obecního úřadu
Rajhradice. Tato akce je populárním
setkáním myslivců a veřejnosti včetně
příjemné zábavy a bohaté tomboly.
Závěrem lze konstatovat, že přes
velice nepříznivé podmínky počasí, pokračující výstavbu nových domů, obrovské množství majitelů psů (mnohdy
hodně nezodpovědných), kteří venčí
své miláčky, kde je napadne bez ohledu na cokoliv, nové cyklistické stezky,
které znamenají velký zásah do klidu
zvěře a nepřející způsob zemědělského
hospodaření nezbývá než doufat, že
zajíc a bažant neskončí tak jako koroptev a nebudou dětem ukazovány
pouze v učebnicích biologie.
V Rebešovicích 28. 2. 2016
Vladimír Stoklásek — jednatel spolku

Levnější energie pro občany Rebešovic
Po úspěšně realizované elektronické
aukci na elektřinu a plyn pro občany
obce Rebešovic, které se v roce 2014
účastnilo více než 80 domácností, se
obec Rebešovice rozhodla uspořádat
po dvou letech novou elektronikou aukci, opět se společností B4F. Do této
elektronické aukce se mohou přihlásit
jak účastnící z roku 2014, tak i zájemci
noví. Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele zajímavý objem, který poté budou dodavatelé
soutěžit a předhánět se ve svých nabídkách. Vítězem se pak v této průhledné
veřejné soutěži stane ten, kdo nabídne
nejnižší celkovou cenu za danou komoditu.
Obec Rebešovice bude fungovat jen
jako nezávislý prostředník, poskytne
Vám informační servis a prostor
k setkávání se zástupci odborné firmy.
Občané se touto cestou vyhnou jednání
s podomními prodejci, kteří jim nabízejí
„mezi dveřmi“ nejasné smlouvy, kdy
logicky vychvalují všechny výhody nové
smlouvy a často zatají skryté poplatky,

sankce apod.
Opět platí, že občané, kteří se elektronické aukce zúčastní, nic neriskují.
Pro občany je tato služba zcela ZDRAMA a NEZÁVAZNÁ. Pořadatelské firmě
neplatí za zprostředkování e-aukce nic
ani obec. Náklady uhradí po skončení e
-aukce vítězný dodavatel. Občan
s odborníkem pořadatelské firmy jen
vyplní jednoduchou, naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjištění vítězného dodavatele s nejnižší cenou se
lehce vypočte Vaše úspora. Teprve po
posouzení její „zajímavosti“ nejen
z hlediska ceny ale i výhodných obchodních podmínek pro Vás se rozhodnete, zda podepíšete smlouvu s novým
dodavatelem. V případě kladného rozhodnutí za Vás vyřešíme i všechny administrativní kroky spojené
s převodem.
Čím více občanů se do společného
nákupu zapojí, tím zajímavějším zákazníkem pro energetické společnosti budeme. Využijte této příležitosti spojit
svůj nákup energií s ostatními občany a

ušetřit.
Zájemci o účast v elektronické aukci
se mají celkem tři možnosti, jak se do
akce přihlásit:
1. Mohou se dostavit na Zámeček
v Rebešovicích a to buď ve středu
6. 4. 2016 a nebo v pondělí
11. 4. 2016 vždy od 16:30 do 19:00
hodin. Vezměte si sebou kopii posledního ročního vyúčtování a kopii
platné smlouvy se současným dodavatelem energií (elektřina i plyn).
2. Podklady (smlouvu a vyúčtování) vč.
kontaktních údajů (jméno, datum
narození, trvalé bydliště, tel. , e-mail)
lze rovněž zaslat elektronicky na email p.jakes@b4f.cz.
3. Mohou navštívit webovou stránku
b4f.cz/cs/web/domacnosti/, kliknout na odkaz „on-line poptávka pro
domácnost“ (zhruba uprostřed stránky) a všechny informace odešlou
elektronicky — i zde platí, že budete
potřebovat naskenované smlouvy a
poslední vyúčtování.
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Aktuality z Cyklistické stezky Brno—Vídeň

Půl milionu. Cyklistickou stezkou BrnoVídeň projel rekordní počet návštěvníků
Cyklistickou stezku Brno-Vídeň využilo
vloni ke svým cestám více než půl milionu lidí. Jedná se o dosud nejvyšší evidovanou návštěvnost na české straně.
Počty lidí zaznamenalo šest monitorovacích zařízení rozmístěných na trase.
Podle propočtů však bylo toto číslo ve
skutečnosti ještě vyšší, zhruba o 200
tisíc lidí, protože tři z takzvaných sčítačů
byly uvedeny do provozu až v polovině
roku.
Nejvíce cyklostezku využívají obyvatelé
města Brna a v letních měsících padají
rekordy i v Pasohlávkách. Za loňský
červenec tam například zaznamenali na
25 tisíc průjezdů.
Nejvyšší frekvenci cykloturistů zaznamenal sčítač umístěný v brněnských
Přízřenicích. Od loňského července, kdy
byl na cyklostezku nově instalován, kolem něj do konce roku projelo, nebo
prošlo na 100 tisíc lidí. Druhou největší
návštěvnost zaznamenalo za stejnou
dobu zařízení v Rajhradě, zhruba 80
tisíc lidí, a na novém úseku ve Vranovicích to bylo 20 tisíc lidí. V Opatovicích,
Židlochovicích a Pasohlávkách zaznamenali za celý loňský rok přibližně po
100 tisících lidech.
Stezku využívají nejen cykloturisté, ale
i obyvatelé obcí. Za cestami do práce,

do školy, či za službami. „Rozvíjet turistický ruch, ale souběžně i bezpečnou
alternativní dopravu pro obyvatele regionu je směr, kterým se chce vedení
cyklostezky ubírat i v následujících letech. Shodně s aktuální koncepcí rozvoje cyklistiky Jihomoravského kraje,“
potvrdila předsedkyně dobrovolného
svazku obcí Jana Drápalová. Právě kraj
je významným partnerem cyklostezky
Brno-Vídeň, významným členem je i
statutární město Brno.
Nejbezpečnější stezka v republice
Cyklostezka Brno-Vídeň je jihomoravskou páteřní osou, která spojuje dvě
evropské metropole. Na české straně ji
spravuje dobrovolný svazek 23 obcí,
včetně města Brna. K hranicím s Rakouskem měří 77 kilometrů, z toho plných 70 kilometrů splňuje parametry
dopravně bezpečných tras pro cyklisty.
Cyklostezka Brno-Vídeň je tak v současné době nejbezpečnější stezkou v republice. Nové povrchy byly vybudovány
hlavně v posledních letech za přispění
evropských dotací, přispívá také Jihomoravský kraj.
Nové úseky
V uplynulém roce 2015 bylo postaveno zhruba 7 kilometrů bezpečných úseků pro cyklisty, které vedou mimo rušné
silnice. „Vznikly v Modřicích kolem Obchodního centra Olympia. Směrem na
Chrlice byl vyřešen nebezpečný transit
přes dálnici D2 k vlakovému nádraží.
Po bezpečném úseku bez aut se dá
projet z Brna do Rebešovic a Rajhradu.
V Židlochovicích se cyklisté a pěší dočkali přehledného a bezpečnějšího přejezdu přes rušnou silnici Židlochovice Blučina. Nová stezka bez aut spojuje
nově také Vranovice a Přibice,“ vyjmenoval tajemník svazku Libor Šrámek.
V nejbližší době se plánuje úprava
povrchu polní cesty z Přibic do Ivaně.
Stavební práce na rekonstrukci komunikace startují také v Rajhradické ulici v
Opatovicích.
Sčítače nejsou fotopasti
Zhruba 50 tisíc korun stála oprava
takzvaného sčítače pohybu na cyklostezce v Opatovicích na Brněnsku. Neznámý vandal jej zcela zdemoloval a
odcizil část zařízení v polovině ledna.

Dnes už na místě stojí nové monitorovací zařízení, které tam nechala znovu
naistalovat Cyklistická stezka BrnoVídeň, jež je majitelem a správcem zařízení. Případ řeší Policie ČR.
„Skříňka byla zcela vyvrácená z betonového základu a bylo z ní vytrženo
sčítací zařízení. Mezi vnějším a vnitřním
ochranným obalem byly před čidly nalezeny úlomky dřeva a různých předmětů,
kterými se pachatel zřejmě nejdříve
pokoušel vyřadit sčítač z provozu. Pak
se ale pravděpodobně bohužel rozhodl
k radikálnějšímu řešení,“ uvedl starosta
Opatovic Zdeněk Keclík.
Vedení cyklostezky a starostové se s
úmyslným poškozováním monitorovacích zařízení potýkají často. Jedním z
důvodů vandalismu mohou být mylné
představy o tom, že zařízení funguje
jako fotopast, či policejní radarový záznam. Toho se nejvíce obávají neukáznění řidiči. Po cyklostezce totiž občas
jezdí i tam, kde to zakazuje dopravní
značení. Sčítače na cyklostezce však
nepořizují žádný usvědčující materiál.
Reagují pouze na tepelné zdroje informací v blízkosti optického čidla a na
kontaktní signály propojené s povrchem
vozovky. Nevytváří žádný obrazový záznam.
Dagmar Sedláčková

Kalendář akcí na portálu
Cyklistické stezky Brno-Vídeň
Pořádáte tradiční, či
neobvyklou akci pro veřejnost?
Víte o něčem zajímavém ve
vašem okolí? Dejte o tom vědět
prostřednictvím
informačního portálu
Cyklistické stezky Brno – Vídeň.
Hledáte tipy na volný čas?
Sledujte kalendář akcí na
www.brnoviden.cz.
Náměty a pozvánky posílejte na
info@brnoviden.cz.
Sledujte nás také na
Facebooku
Cyklistická stezka Brno-Vídeň.
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Rebešovický zpravodaj

TJ Sokol informuje
STOLNÍ TENIS – REGISTROVANÍ
Turnaje ve stolním tenisu registrovaných hráčů, který se konal 19. prosince
2015, se zúčastnilo čtyřicet hráčů, což
je oproti loňskému roku velký úspěch.
Na začátku byli rozděleni do 10 skupin
po čtyřech. První dva postupovali do
horního pavouka, zbytek hrál soutěž
útěchy. Mezi skupinami a pavouky se
hrála soutěž čtyřher. Tu nakonec vyhráli Lukáš Rotrekl a Radek Paták z Mokré, druhé místo obsadili Pavel Kmoníček a Radek Sedláček z Drnovic a na
třetím místě skončili domácí Jiří Šenkýř
a Pavel Vrbacký. Ve finále dvouhry po
velkém boji nakonec domácí Radek
Černý podlehl Lukáši Svobodovi
z Blanska. Třetí místo obsadil Radek
Sedláček z Drnovic. Soutěž útěchy vyhrál domácí Jiří Šenkýř, když porazil
Roberta Levardiho z Mokré.
STOLNÍ TENIS – NEREGISTROVANÍ
3. ledna 2016 proběhl turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Letošního ročníku se zúčastnilo 30
hráčů a jedna hráčka. Účastníci turnaje
byli rozděleni do osmi skupin po čtyřech respektive po třech. Podle pravidel
první dva postupovali do horního pavouka a zbytek bojoval o umístění
v dolním pavouku. Vítězství vybojoval
domácí Ludvík Suchý, krásné druhé
místo obsadila jediná žena - domácí
Lenka Černá a na třetím místě se umístil loňský vítěz Jan Hurt z Kratochvilky.
Soutěž útěchy vyhrál Karel Limberk
z Kohoutovic. Čtyřhru vyhráli Zdenko
Černý a Radko Zálešák z Brna, druhé
místo obsadili domácí Lenka Černá a
Ludvík Suchý a na třetím místě se
umístili rovněž Rebešáci — Tomáš
Šťastný a Jaromír Klíma.
PLES SPORTOVCŮ
První akcí letošního roku naší TJ Sokol Rebešovice byl „Ples sportovců“,
který se konal v pátek 15. ledna 2016.
K poslechu a tanci nám hrála skupina
„Rose band“.
Návštěvníků plesu bylo o poznání
více než předchozí rok a k dobré zábavě přispěla i tombola s některými netradičními cenami.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V sobotu dne 16. ledna 2016 se
uskutečnil Maškarní ples pořádaný TJ
Sokol Rebešovice ve spolupráci s Obcí
Rebešovice. Tentokrát si tuto tradiční
akci vzali pod patronaci Helena Kotulanová a Romana Němcová. Oběma organizátorkám pomáhali také stárci.
Nejprve si zasoutěžili rodiče s dětmi,
jak jsou na tom se znalostmi pohádkových postav. Dále následovaly hry, ve
kterých si děti po různých disciplínách
zasloužily sladkou odměnu. Nakonec si
zatancovaly, byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice a zahráli si společné hry. Všem, kteří přispěli k organizaci,
velmi děkujeme.
VALNÁ HROMADA
Valná hromada TJ Sokol se konala
v pátek 12. února 2016 v areálu TJ.
Valnou hromadu řídil místopředseda
Petr Hrdý. Zprávu o činnosti přednesl p.
Michal Sekený. Informace o finančním
hospodaření a návrh rozpočtu na rok
2016, nám oznámil p. Jozef Pohorelec
st.
Valná hromada také schválila nové
stanovy TJ. Ty nově reflektují právní
změny, které přinesl nový občanský
zákoník a které bylo nutné do stanov
zapracovat. Se změnami nás seznámil
Petr Hrdý, který také změny stanov připravil.
Nakonec vedoucí jednotlivých oddílů
přednesli zprávy o činnosti.
Výbor TJ je sestaven z 13 členů,
3 členy má kontrolní a revizní komise.
Více se o našich akcích pořádaných
TJ Sokol Rebešovice dozvíte na našich
webových stránkách.
VEPŘOVÉ HODY
V sobotu 20. února 2016 proběhly
vepřové hody. K dispozici byly různé
zabijačkové pochoutky.
Návštěvníci si tyto výrobky mohli zakoupit a kdo chtěl i posedět, ten si
mohl pochutnat na horké polévce a
později i na zapečeném prejtu a vše
zapít výborným pivem. Akci hodlá TJ
pořádat i příští sezónu.
KONEČNÉ VÝSLEDKY VE STOLNÍM
TENISU – SEZÓNA 2015-16

„A“ družstvo skončilo v Krajském
přeboru II. třídy na krásném šestém
místě.
Nejčastější složení mužstva: Jan Svoboda, Radek Černý, Luboš Mišejka,
Stanislav Němec, Josef Matějka
„B“ družstvo skončilo v Okresním
přeboru I. třídy na pátém místě.
Nejčastější složení mužstva: Pavel
Vašulka, Jiří Šenkýř, Josef Matějka,
Josef Sedláček, Libor Černý
„C“ družstvo skončilo v Okresním
přeboru III. třídy na pěkném druhém
místě a bude postupovat do Okresního
přeboru II. třídy.
Nejčastější složení mužstva: Luboš
Mišejka, Libor Černý, Jiří Sekanina, Jan
Šenkýř, Jiří Klíma, Michaela Körgerová
„D“ družstvo skončilo v Okresním
přeboru IV. třídy na 5. -7. místě.
Nejčastější složení mužstva: Petr Hrdý, Jan Šenkýř, Jiří Klíma, Milan Jamnický, Michaela Körgerová, Vlastimil Cypris
NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE:
9. 4. — brigáda ve sportovním areálu
30. 4. — turnaj generací v nohejbalu
30. 4. — pálení čarodějnic
7. 5. — brigáda ve sportovním areálu
14. 5. — turnaj v nohejbalu trojic
21. 5. —- dětský den
4. 6. — tenisový turnaj— dvouhry
11. 6. — ženáčské hody
Romana Němcová

TRADIČNÍ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
v areálu TJ SOKOL
sobota 30. 4. od 17:00

Každé dítě obdrží
špekáček zdarma,
na rodiče čekají
speciality.
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Sudoku

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.

Přijďte si zacvičit a hlavně se odreagovat!
Choreografie je přizpůsobena klientele, cvičí jakákoliv generace
(i babičky ), odhoďte ostych a přijďte mezi nás.

BODYSTYLING
(posilování celého těla)

ÚTERÝ: 18:30 – 19:30
ZŠ T.G. Masaryka, ul. Havlíčkova - Rajhrad
ČTVRTEK: 18:30 – 19:30
Sál na Zámečku, Rebešovice

Cena 65 Kč
Těší se Petra Nechvátalová (kontakt: 721 375 828)

co nabízíme:
- přijímáme děti od 1,5 roku do 6 let
- otevřeno máme každý pracovní den od 7:00 - 17:00 hodin
- celoroční provoz (včetně letních i ostatních prázdnin)
- individuální péče o děti v malé skupině
- výtvarná a pohybová činnost
- rozvoj řeči
- hudební "přípravka"
- každý týden program čtyř kroužků - plavání, taneční kroužek,
keramika a solná jeskyně
- každý měsíc návštěva divadla nebo výlet (doprava soukromým minibusem)
- tvořivé dílničky s aktuální tématikou
(Velikonoce, Vánoce, Den dětí, pečení cukroví, atd.)
- loutkové divadlo a kouzelník navštěvují naší školku v průběhu školního roku
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