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Rebešovický zpravodaj
Úvaha nejen jarní
Aplikace v mém mobilním
telefonu neúprosně ukazuje,
že jaro už se k nám do Rebešovic dostavilo a nenechá se
v žádném ohledu končící
zimou zastrašit. Je to pro
mne příjemné zjištění
s ohledem na fakt, že když
jsme odjížděli na jarní prázdniny, odkud s předstihem
píšu tyto řádky, byla předpověď poněkud méně příznivá,
zejména co se ranních mrazů
týká.
Uvnitř tohoto vydání:
Z jednání zastupitelstva
Když obec chce a okolnosti
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Já, zahrádkář amatér, jsem
měl vážnou obavu, protože
některé dřeviny, o jejichž
plody bychom rozhodně přijít
nechtěli, byly před mým odjezdem již v rozpuku.
V Jeseníkách mi ovšem nezbývá než doufat, že technika nezklamala a že i přes
velice špatný mobilní signál
se můj telefon dokázal prokousat k těm zaručeně
správným datům o počasí u
nás doma. Popravdě nevím,
proč se těm věcem, co nosíme po kapsách, ještě říká
telefony, protože až ve chvílích, kdy se dostaneme na
místa, ve kterých nejsme
intenzivně nonstop grilováni
všemi možnými signály sítí,
jako je tomu v brněnské
aglomeraci, pochopíme, že
jsme si zvykli mít ten počítač
neustále po ruce a být ve
víru informací. I já už jsem se
zřejmě stal v tomto směru
závislákem a tady v malebné
vesničce Branná jsem se
první dny cítil poněkud nesvůj, když jsem zjišťoval, že
ani příjem hovoru nemusí být
všude zaručen, natožpak aby
proudila data sítí LTE.
V Branné tento týden končí
lyžařská sezóna. „Brňáci“
mají jarní prázdniny a zdejší
nekvalitní technický sníh,
který je již jen a pouze na
sjezdovce v lyžařském areálu, ani velmi zapáleným milovníkům svahů neskýtá ten
správný požitek. Vzduch je
naopak provoněn jarem a já,
milovník sportů letních, se již
nemohu dočkat, až dokončím tyhle řádky, vklouznu do
běžeckých bot a vyrazím tak
jako včera do zdejší krajiny
plné náročných převýšení,
abych trochu roztáhl plíce a
vyčistil si hlavu.

Včera jsem se po běhu
zastavil hasit žízeň
do restaurace místního hotýlku Kolštejn. Zdejší minipivovar produkuje hned tři druhy
piva, ale musím popravdě
říci, že dvanáctka Bran se
poctivě natočenému Bernardu prostě nevyrovná, ať už
ho točí na Zámecké, nebo
dole v Asakře.
V čem je naopak Branná
vepředu, jsou některé obecní
záležitosti. Hodně teď u nás
v Rebešovicích řešíme světla
– tady už mají více než tři
roky po celé obci LED osvětlení, tak snad je brzy doženeme. Sloupy a rozvody ale
budeme mít novější my.
Nicméně, co je na první pohled patrnější, je fakt, že v
polovině března jsou ulice
v Branné uklizené. To naše
obec oproti tomu připomíná
jedno velikánské pískoviště.
V některých místech má člověk pocit, že příslušná firma,
která se o zimní údržbu komunikací starala, vysypala
tak kbelík písku na metr
čtvereční. Jasně, bylo hodně
náledí, mrazy a některé části
Rebešovic jsou podobně obtížně průjezdné, jako tady
v horách.
V Rebešovicích máme služby jako je úklid komunikací či
údržbu zeleně tzv. outsorsované – děsné a nečeské slovo – prostě necháme si tyhle
záležitosti provést komerční
firmou. Je to řešení, které má
řadu praktických výhod. Kupříkladu firmu stačí jen objednat, zkontrolovat plnění a
prostě zaplatit. Nejsou s tím
spojené žádné větší starosti
a vzhledem k velikosti naší
obce je to v konečném součtu řešení bezesporu nejlevnější ze všech možných. Out-

sourcing má ale i nevýhody.
Většinou službu nezískáme
ihned, ale jarní úklidy je třeba objednávat a domlouvat
se na termínech, které rozhodně nejsou do týdne. Práci
provádějí jenom lidé a jenom
s určitou kvalitou – to je stejné jako všude, ale navíc jsou
to lidé, kteří nemají k naší
obci vztah, a takto provedený
úklid za jeden jediný den
těžko může konkurovat kvalitou. Při pohledu na pískoviště na našich ulicích je mi
upřímně líto i těch aktivních
spoluobčanů, kteří se snaží
si alespoň před vlastním domem ulici sami zamést, aby
jim pak druhý den déšť naplavil písek zpět a třetí den
vítr navál prach na čerstvě
umytá okna.
Řešením by bylo zajistit
úklid v naší obci pomocí
vlastních zaměstnanců, tak
jak je tomu v některých okolních obcích. Operativní výhoda tohoto řešení je nesporná.
V současném zastupitelstvu
by podle mého názoru mělo
a má toto řešení většinovou
podporu. Mít na úklid vlastní
zaměstnance je jedna věc.
Druhou je pak skutečnost, že
krom jejich platů, na které by
se v obecní kase jistě přísluš-
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ná částka našla, je tu problém takové
jedince najít. Prožíváme období, kdy
prostě nejsou lidi, jak se říká. Dále je
třeba si uvědomit, že koště a lopata
stačit nebudou, a že budeme muset
investovat do příslušné techniky. O zaměstnance je třeba se administrativně
starat, zadávat a kontrolovat jejich práci, účtovat mzdy, zajišťovat veškerou
byrokracii s tím spojenou. Znamená to
tedy zcela jistě nutnost personálního
posílení samotného úřadu. Ještě větším problémem je ona technika. Její
pořízení nebude až takový problém.
Ten však můžeme zcela jistě očekávat
s údržbou a především s jejím uskladněním. Vzhledem k tomu, že se už naplno rozjely plány na řešení prostoru bývalé mateřské školky, které v sobě zahrnují i odstranění stávající staré budovy, není v současné době možné takovou techniku nikde umístit a servisovat.
Dokud nepostavíme příslušné potřebné

zázemí, na jehož plánech se v těchto
dnech právě pracuje, bude to jeden
z vážných důvodů, kvůli kterým si budeme muset ještě nějaký ten pátek nechat zajít chuť na vlastní zaměstnance
a kvalitnější a čistší vzhled obce. To, že
tohle řešení v konečném důsledku bude nákladnější, než dosavadní externí
služby poskytované tou či onou firmou,
je více než zřejmé, ale jak už bylo řečeno v úvodu této úvahy, myslím si, že by
si to naše obec zasloužila. Nakonec
naší povinností je i péče o veškeré cyklostezky na našem katastrálním území
a té práce, kterou je třeba zvládnout,
začíná být víc než dost.
Cokoliv, co se na obecních pozemcích vybuduje, s sebou vždy pochopitelně nese i nezbytné náklady na údržbu,
a to počínaje obyčejnou lavičkou a konče stavbami samotnými. Těch naše
obec plánuje hned několik. Je to pláno-

vaná rekonstrukce osvětlení spojená
se zaváděním optických kabelových
rozvodů internetu, stavba sběrného
dvora, nová mateřská škola
s dostatečnou kapacitou i výše zmiňovaný polyfunkční dům, jehož součástí
by mimo jiné byly i prostory, které budou sloužit pro techniku.
Zatímco letošní jaro se nese ve znamení generální rekonstrukce mostku
přes Ivanovický potok u ČOV a mostek
u naší kavárny jako bonus dostane
nové zábradlí, příští rok se jaro ponese
ve znamení rekonstrukce a dostavby
chodníků a zbudování míst pro přecházení na hlavní komunikaci.
Jak vidíte, se založenýma rukama
nikdo nečeká, tak si všichni k tomu jaru
přejme nejen chuť do práce a příhodné
počasí, ale především dobrou náladu,
aby se ta práce lépe dařila.
Rosťa Novotný

Z jednání zastupitelstva
14. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce se konalo ve středu 16. 11. 2016.
Zastupitelstvo na něm mimo jiné:

 pověřilo kontrolní výbor a komisi 

ve výši 8 349 000 Kč , předpokládané výdaje dosáhnou
19 793 000 Kč
schválili rozpočtový výhled na roky
2018—2020
na návrh výběrové komise schválili
jako nového provozovatele Zámecké restaurace společnost Restreb s.r.o.

pro bezpečnost a pořádek v obci,
aby provedli kontrolu dlouhodobého 
záboru obecních pozemků uskladněným materiálem a nepovolenými
stavbami
 schválilo ceny vodného a stočného
Ve středu 15. 2. 2017 se konalo
pro rok 2017 (vodné 33,24Kč, stoč16. veřejné zasedání Zastupitelstva, na
né 37,38Kč)
kterém Zastupitelstvo:
 schválilo rekonstrukci osvětlení  na návrh komise pro hodnocení
v ulici V Uličce a točce autobusu
nabídek schválilo firmu Agromev ceně 268 000 korun a vybudováli s.r.o. jako dodavatele rekonstrukní osvětlení v části ulice Ořechová
ce mostku u ČOV v ceně
v ceně 194 000 korun
890 000 Kč — větší část nákladů
 schválilo směrnici č. 14/2016 o
kryje dotace JMK
zadávání zakázek malého rozsahu,
 schválilo akci „Filmové léto 2017—
která nahrazuje původní směrnici a
kinematograf bratří Čadíků“ — akce
reflektuje změnu zákona o zadávání
u nás proběhne v měsíci červnu
veřejných zakázek
 dalo kladné vyjádření k vypracování
projektu další fáze cyklostezky—
15. veřejné zasedání Zastupitelstva
nová alternativní trasa povede za
se konalo ve středu 14. 12. 2016. Zarybníkem
stupitelé mimo jiné:

 schválili rozpočet obce na rok

Na svém 17. veřejném zasedání
2017 — obec bude hospodařit s
v tomto volebním období se zastupitelé
rozpočtovými příjmy 11 354
sešli ve středu 22. 3. 2017. Zastupitel000 Kč, s prostředky z minulých let
stvo mimo jiné:

 na akci „Rebešovice—zvýšení bez-










pečnosti pěších komunikací“ (rekonstrukce chodníků, budování nových, zřízení míst pro přecházení) schválilo jako zprostředkovatele dotace z fondů IROP společnost DEA energetická agentura,
s.r.o.
schválilo prodloužení pouličního
osvětlení v ulici Zahrady v ceně
93 500 Kč
Schválilo pronájem zámeckého
sklepa firmě Mogrunty s.r.o.
schválilo termín zápisu do Mateřské
školy Rebešovice — zápis se bude
konat ve čtvrtek 4. 5. 2017 od
13:30 do 16:30 hodin
schválilo dohodu o spolupráci při
realizaci optické sítě mezi obcí a
firmou Itself, s.r.o.
na základě komise pro hodnocení
nabídek vybralo jako dodavatele
kompletní projektové dokumentace
na novou budovu mateřské školy
projektovou kancelář Kopřivík s.r.o.
na základě komise pro hodnocení
nabídek vybralo jako dodavatele
akce „Rebešovice — zvýšení bezpečnosti pěších komunikací“ firmu
Stavby RUFA, s.r.o.
-RN-
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Když obec chce a okolnosti nedovolí
V květnu tomu budou tři roky, kdy
jsme se jako občané sešli s projektanty
firmy PUTTNER, kteří nám sdělili, že
firma E.ON má zájem v Rebešovicích
zrušit venkovní vedení nízkého napětí
(NN) po sloupech a osadit je do země.
Zároveň s tím měly být vyřazeny všechny staré dřevěné sloupy, ale i veřejné
osvětlení. To byl hlavní důvod vedoucí k
rozhodnutí, proč jsme zároveň
s projektem na NN do země vypracovali
projekt na nové veřejné osvětlení, a
protože by bylo škoda nevyužít toho, že
se v obci budou provádět zemní práce,
rozhodli jsme se také přivést do naší
obce optickou síť. Po dlouhé době, kdy
jsem sám pomáhal objíždět občany,
kteří v Rebešovicích nebydlí, ale mají
zde nemovitosti, se podařilo vše připravit, dokončit projekty a podat příslušné
žádosti na Městský úřad Šlapanice.
Územní rozhodnutí nabyla právní moci
v červenci roku 2016. Samozřejmě
jsem ihned kontaktoval firmu E.ON.
Situace si vyžádala i moji osobní přítomnost na jednání v sídle firmy v Hodoníně, aby pracovníci firmy po dlouhé
době zjistili, že už je vše povolené. Teprve 1. února 2017 následovala schůzka na Obecním úřadě Rebešovice za
účasti zástupců firmy E.ON a obce Rebešovice, kde bylo potvrzeno, že je již
vše vyřízeno a nachystáno k realizaci.
Zástupci firmy E-ON nám oznámili, že
nyní bude následovat elektronické výběrové řízení na zhotovitele. Po té, kdy
jsme se opět dožadovali informace, kdy
se skutečně začne se stavbou, byl nám
na obec doručen e-mail následujícího
znění:
„Vážený pane starosto, rekonstrukci
vedení NN v obci Rebešovice plánujeme zrealizovat do konce října letošního
roku a to v případě, že se nevyskytnou
nějaké nám doposud neznámé překážky a za předpokladu vhodného počasí
na prováděné práce.“
Dodatek od firmy E.ON – právní informace:
„Není-li vysloveně uvedeno jinak,
obsah této zprávy je pouze informativní
a nejedná se o návrh smlouvy, přijetí
návrhu smlouvy či jiné právní jednání
závazné pro E.ON. Právně jednat za
E.ON jsou oprávněni pouze členové

představenstva, jednatelé a dále zplnomocnění zástupci na základě plných
mocí. E.ON si vyhrazuje právo uzavírat
smlouvy, dohody či jejich změny výlučně v písemné formě, nebude-li výslovně
dohodnuto jinak. Až do okamžiku podpisu smlouvy oprávněnou osobou za
E.ON nelze dovozovat předsmluvní odpovědnost E. ON ani předpokládat, že
se strany dohodly.“
Po skončení akce „NN do země“, kéž
by to již bylo za námi, bude následovat
oprava starých a vybudování nových
chodníků a míst pro přecházení na
hlavní silnici III. třídy. S touto důležitou
stavbou je nutné počkat až po výše
uvedených pracích. V současné době je
zpracován projekt, disponujeme příslušným stavebním povolením, proběhlo výběrové řízení na dodavatele a obec
na tuto akci žádá o dotaci z fondů
IROP, což je mimořádně administrativně náročné. Rekonstrukce chodníků,
vybudování některých zcela nových a
zbudování míst pro přecházení na hlavní silnici je akce, která se vyžádá investici ve výši tři miliony korun. V případě
úspěšné žádosti o dotaci bude dotačním programem hrazeno až 90% celkové potřebné částky. Vše bychom mohli
začít budovat na jaře 2018.
Vážení občané, chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s další dlouhodobou
akcí, kterou je Sběrný dvůr
v Rebešovicích. Sběrný dvůr bude vybudován na pozemku bývalých kasáren,
nyní v majetku Moravského zemského
muzea, se kterým směňuje obec pozemky. Smlouva je již podepsána
z obou stran, ale jelikož Moravské zemské muzeum spadá pod Ministerstvo
kultury, musí tuto smlouvu také schválit a vše nejprve musí odsouhlasit i Ministerstvo financí jakožto správce státního majetku. Bohužel to někdy trvá
hodně dlouho. Dokud nebude převod
na ministerstvech schválen, jsme opět
v situaci, kdy můžeme jen čekat. Snad
to nebude několik měsíců, ale blíží se
parlamentní volby, tak na takové věci,
jako je směna pozemků v Rebešovicích
nemusí být zrovna čas. Doufám, že
nebudu mít pravdu.
Mezitím, abychom byli připraveni,
musela obec nechat vypracovat Analý-

zu potenciálu produkce odpadu, která
nás stála dvacet tisíc korun. Dalším
postupem je projekt pro stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele,
žádost o dotaci a mnoho dalších papírových povinností, které dokážou překvapit, protože zákony se neustále mění – prý k lepšímu. Ještě jsme museli
z katastru nemovitostí získat podklady
a potvrzení, kdy a jak nabyla obec nemovitost, kterou směňujeme
s Moravským zemským muzeem. Kdyby
člověk nemusel všechny hromady papírů a stohy dokumentů vyřizovat a samozřejmě schvalovat na zastupitelstvu
obce, mohlo by být vše již dávno vyřízené, ale bohužel to nejde a vše se náležitě protahuje.
Ale mám pro občany i příjemnější
informace. Na minulém zasedání zastupitelstva obce Rebešovice bylo schváleno vypracování projektu pro novou mateřskou školu v Rebešovicích, která
bude umístěna na začátku bývalé školní zahrady. Vedle se bude bourat stará
škola, která již dlouhou dobu hyzdí naši
obec. Na jejím místě by měl vyrůst polyfunkční dům s místností pro pracovníky
obecního úřadu, techniku a sociální
zařízení, místnosti pro lékaře, případně
pro prodej nebo služby občanům. Musíme teď svoje síly rozvrhnout tak, abychom byly schopni jednu akci po druhé
uskutečnit.
Stanislav Němec — starosta
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Důležité zprávy z radnice
Poplatky v roce 2017

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. Každý, kdo má v obci trvalý pobyt, bez rozdílu věku.
2. 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.
3. Každý, komu byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90
dnů.
4. Každý, kdo podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců.
5. 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 2017 DO 30. ČERVNA 2017.
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 — Lucián Anděl, Antoaneta Vomáčková).
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 12. - 13. 4. 2017 bude
provedeno čištění vozovek.
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 10. 4 .2017 budou po
obci rozmístěny značky.
Děkujeme za spolupráci.

Z evidence obyvatel
V roce 2016 se v Rebešovicích narodilo 9 dětí, z toho 4 děvčata.
5 občanů zemřelo.
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 činil
946 z toho je 496 žen a 450 mužů.
Průměrný věk obyvatel naší obce činil
ke stejnému datu 39 let.
Do Rebešovic se přistěhovalo a nově
přihlásilo k pobytu 28 osob a naopak
34 osob se z Rebešovic odstěhovalo.

Třídění odpadu!
Žádáme občany, aby u kontejnerů
udržovali pořádek a řádně třídili odpad. Neodkládejte odpad vedle kontejnerů. Do bioodpadu patří pouze ovoce, zelenina, plevel, tráva, listí, dřeviny
do průměru 8 cm, ale bez igelitových
pytlů. Do zelených kontejnerů s oranžovými potisky patří pouze krabice od
džusů, mléka a jiné nápojové kartony,
žádný jiný odpad. Do žlutých kontejnerů na plast, vhazujte PET lahve sešlapané. Do modrých kontejnerů na papír
vhazujte kartonové krabice sešlapané.
Tím ušetříte v kontejnerech spoustu
místa. Pneumatiky, autoskla, koberce
a podobně patří do sběrných dvorů.
Děkujeme za spolupráci
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Obecní knihovna
Pro všechny, kteří si nemohli přečíst výOd doby mého působení se knihovna
tisk Zpravodaje č. 2/2013, trochu historie. stěhovala třikrát. Ze šatny do místnosti, kde
sídlily Jiskřičky. Z této knihovny po osmi
Knihovna byla založena v roce 1921 p.
letech do místnosti myslivců (nynější obecučitelem Antonínem Kyršem na Základní
ní úřad) a po dalších čtyřech letech do stáškole v Rebešovicích (bývalá mateřská škovajících opravených prostor po původním
la). Po jeho odchodu v roce 1923 vedla
obecním úřadě. Jsou to krásné, prostorné
knihovnu p. učitelka Ludmila Odehnalová.
místnosti a hlavně mám konečně
V roce 1931 byly dokoupeny nové knihy a
od této doby nemáme zdání, kdo knihovnu v knihovně teplo.
vedl. Další data jsou dána od r. 1968 –
Je řada věcí, které by knihovnu mohly
1972, kdy se starala o rebešovické čtenáře vylepšit, ale stačí si počkat a doufat, že
paní Božena Lubíková. Knihovna je stále budou peníze i na další vylepšení.
v budově bývalé základní školy, ve které
K 31.12.2016 má knihovna:
v té době sídlila mateřská škola.
Kdy byla knihovna přestěhována na Zá-  2217 svazků
meček (nejprve do nynější šatny v prvním  46 čtenářů
patře), nevíme. V této době je udáno, že do  3958 výpůjček
června 1983 knihovnu vedl p. Jan Němec a  Přírůstek je 107
následně od července 1983, kdy odchází  Částka na nákup knih je 8.000,- Kč/rok
na vojnu, převzala knihovnu jeho sestra
Mimo vlastních knih nabízíme čtenářům
Ivana Němcová (Jouklová). V roce 1984 se
provdala a odstěhovala. V té době jsem knihy z výměnného fondu knihovny
pracovala jako referentka Národního výbo- z Kuřimy. Knihy jsou v naší knihovně zapůjru v Rajhradicích a byla mi dána na starost čeny na 1 rok a přibližně je to za rok asi
péče o knihovnu. Spolupracovala jsem se 480 svazků. Také se nabídka zvyšuje o
základní školou v Chrlicích. V soutěži o dary od čtenářů a občanů. Za tyto mockrát
čtenářský deník, se tam naši žáci několikrát děkujeme.
umístili na předních místech. V knihovně
Na návštěvu knihovny chci pozvat všechjsem pořádala pro děti čtení z knih, abych
ny ty, kteří se chtějí pobavit, poučit nebo se
jim přiblížila o čem knihy jsou a že stojí za
jen tak podívat. Třeba se potom rozhodnou,
to si je přečíst.
že rozšíří řady čtenářů. Poplatek za rok činí
V současné době spolupracuji pro dospělé 50,- Kč; děti 25,- Kč. Otevřeno
s mateřskou školou v Rebešovicích. Děti máme každou středu od 15:30 – 19:00
navštívily již nové prostory knihovny, aby se hod.
seznámily s knihami, a já na oplátku dělám
Jiřina Šťastná - knihovnice
sezení s dětmi v mateřské škole.

SVOZ OBJEMNÉHO
ODPADU
proběhne v úterý 25. 4.
2017. Každý občan má
možnost odevzdat veškerý
objemný komunální odpad
— ten nachystejte před své
domy do 6. hodiny ranní.
Do objemného odpadu
patří:
 Části vybavení bytu
 Části nábytku
 Koberce
 Židle
 Matrace
 Odpad větších rozměrů,
který nelze uložit do
běžně používaných
nádob na směsný
komunální odpad
Do objemného odpadu
nepatří:
 Stavební suť
 Výkopová zemina
 Části autovraků
 Předměty obsahující
nebezpečné odpady,
např. autobaterie, oleje,
barvy, jedy, zářivky,
televizory, počítače,
chladící zařízení a dále
pneumatiky, elektrické
spotřebiče, kovové
předměty, živnostenský
odpad

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne ve čtvrtek 27. 4. 2017. Odpad nachystejte před své domy do 6. hodiny ranní.
Jedná se o následující druhy odpadu:
 TELEVIZORY, RÁDIA, LEDNIČKY, MRAZNIČKY
 OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY VČETNĚ ELEKTROLYTU, ZÁŘIVKY, VÝBOJKY
 BARVY V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH
 PLECHOVKY A PLASTY OD BAREV A JINÝCH ŠKODLIVIN, VYJETÉ OLEJE
 OPOTŘEBOVANÉ PNEUMATIKY (OSOBNÍ, NÁKLADNÍ, TRAKTOROVÉ)
 PRAČKY, TROUBY, SPORÁKY, VYSAVAČE
 ŽEHLIČKY, SUŠIČE VLASŮ, ŠICÍ STROJE,
 EL. HODINY, EL. HUD. NÁSTR., EL. HRAČKY
 PC MONITORY, TISKÁRNY, NOTEBOOKY,
 TELEF. PŘÍSTROJE, FAXY, KALKULAČKY,
 RUČNÍ VRTAČKY, PILY, PÁJKY, BRUSKY
 DROBNÉ EL. DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE
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Padesátka Rebešovice—Níhov
Ahoj, sportovci, přátelé turistiky a
aktivního pohybu všeho druhu. Hodně
opožděně, ale zároveň s velkým předstihem bych Vás rád seznámil
s průběhem mého úspěšného loňského
pokusu o zdolání trasy Rebešovice –
Níhov pěším pochodem. Opožděně,
protože to je už skoro osm měsíců od
minulého tradičního soustředění
v Níhově a zároveň s předstihem čtyř
měsíců pro ty z Vás, kteří by o něčem
podobném byli ochotni popřemýšlet při
příležitosti letošní akce v Níhově. Tento
rok se koná setkání v Níhově ve dnech
28.-30.7.
Myšlenka na turistický pochod Rebešovice-Níhov se loni zrodila, jak to už
bývá, při posezení u piva po nějaké naší
sportovní akci. Na toto tradiční setkání
jezdíme autem, vlakem, někteří už to
absolvovali na kole, a tak jsem si řekl
proč to nezkusit pěšky. Žádné nadšení
pro tento nápad nezavládlo, spíš to
vypadalo, že je to bráno jako pokus o
srandu. Pár kamarádům jsem to navrhl
osobně, členy naší TJ jsem oslovil mailem, ale už pár dnů před plánovaným
termínem bylo jasné, že se nepřidá
nikdo. Byl jsem rozhodnut, že sám nepůjdu, ale den před sob ot ou
30. 7. 2016 jsem to přehodnotil a ráno
v 5.30 vyrazil se svačinou a flaškou
vody směr Níhov po nejkratší trase,
kterou za mě zvolil vyhledávač na mapy

seznam.cz.
Beru to zkratkou na cyklostezku
polňačkou přes Louky, což byla chyba.
Je rosa a po chvíli mám boty plné vody.
S vycházejícím sluníčkem projdu po
cyklostezce k Olympii a dále přes Svratku do Přízřenic. Tady začíná nejméně
záživná část cesty, stále po asfaltu,
město, téměř žádná příroda. Podchodem se dostávám přes Vídeňskou ulici
a mířím do Moravan. Tady mě předjíždějí „fichtlaři“, kteří trápí své stroje také
do Níhova. Zastaví, prohodíme pár vět
a po ubezpečení, že jsem blázen, pokračujeme dál. Projdu Moravany a do
Ostopovic kráčím po nekonečně dlouhé
silnici. Před Troubskem přecházím železniční trať a obhlížím „Vechtrovnu“.
Hospodu vybudovanou z bývalého železničního strážního domku, kterých
bývalo podél našich železničních tratí
tisíce. Teď v 8 hodin ráno je pochopitelně zavřeno, ale doporučuji všem, kteří
pojedete někdy okolo k zastavení. O
několik týdnů později jsem tam byl na
kole, dobré pivo, příjemné stylové prostředí i něco studeného na zub. Cestou
dlouhým Troubskem obdivuji některé
domy nové zástavby, na konci obce
využívám otevřené samoobsluhy a doplňuji zásoby vody. Následuje podchod
pod dálnicí D1 do Bosonoh a tu už konečně opouštím (před)městskou zástavbu a dostávám se trochu do příro-

dy. Mám za sebou zhruba 18 km a tak
využívám mírného deště, který se spustil, k zastavení a prvnímu odpočinku na
břehu Dolního rybníka v katastru Popůvek. Déšť naštěstí netrvá dlouho a zhruba po půl hodině vyrážím do lesů
v okolí Masarykova okruhu. Víte, že
letos je to už 30 let od uvedení do provozu tohoto automotodromu, který byl
vybudován jako náhrada za původní
městský brněnský okruh? No, utíká to.
Po žluté turistické značce se trochu
mokrým a blátivým lesem dostávám do
oblasti Pohádky máje. Takto se nazývá
oblast kolem Podkomorské hájenky,
kam Vilém Mrštík situoval děj svého
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nejznámějšího románu. Před hájenkou
stojí socha Helenky, hlavní ženské postavy z tohoto románu. Krásné místo.
Nicméně spěchám, protože nevím, co
mě ještě čeká. Opouštím na chvíli les,
po silnici se dostávám do Veverských
Knínic a za nimi opět do lesů. To už
mám za sebou 27 km a před sebou
dalších zhruba 21, ale to v té chvíli nevím, protože nemám chytrý telefon, jdu
pouze podle mapy vytištěné z internetu.
Tady se už dostávám do pro mě zcela
neznámé krajiny, ale je to pěkná lesní
cesta, která mě dovede až do dědinky
Javůrek. Zde chvíli váhám, zda to vzít
přes známou Šmelcovnu, která je součástí obce, nebo se držet naplánované
trasy. Zvolím druhou možnost, což se
později ukáže jako chyba, protože jsem
se tak připravil o jedinou možnost posilnění alespoň jedním pivkem. Jinak vše
na trase bylo zavřeno. Za Javůrkem
následuje Lesní Hluboké, zde trochu

bloudím, ale nakonec po krkolomné
cestě lesním žlebem trefím do Radoškova a odtud je to jenom kousek do
údolí Bílého potoka. To už jsou pro mě
známá místa, pouštím se podél potoka
k Pánovskému mlýnu a přes Pánov do
Křižínkova. Tady jsem na svém 45. kilometru najisto počítal s pivem – zavřeno. Překonávám zklamání a únavu,
nohy bolí, dopíjím zbytek vody a vyrážím
k Níhovu, který je naštěstí v dohledu.
V 15.30 docházím k nádraží, těžce zdolám ten kus cesty do dědiny, u hospody
(zavřeno) mě povzbudí potlesk několika
Rebešáků, kteří zde stanují, a najdu tak
ještě sílu dojít ke stánku u rybníka, kde
už je většina účastníků akce. Konečně
pivo, nohy do vody a je fajn. V té chvíli
jsem byl přesvědčen, že už nikdy. Ale
kdo ví? Za hodinu vyrážím zpět
k nádraží na vlak a v 19.30 jsem zpět
v Rebešovicích.
Petr Hrdý

ASTRONOMIE: Včera, dnes nebo zítra?
Jaro začíná obvykle 20. března. Proč
se ale téměř všude, především v učebnicích, píše, že 21. března?
Především je třeba říci, že se tu budu
rozepisovat o začátku astronomického
jara. Pro meteorology u nás začíná jaro
1. března a podle toho, co se děje v
přírodě, je to zcela v pořádku (mě například pylová alergie na Olši pronásleduje už od konce února). Mnohem složitější to je se začátkem fenologického
jara, ale nechci odbíhat, takže zpátky k
tomu astronomickému.
Začátek astronomického jara, nebo
také jarní rovnodennost, je okamžik,
kdy se Slunce ocitne přesně nad zem-

ským rovníkem. Na obloze je pak Slunce v průsečíku světového rovníku (což
je průmět toho zemského na myšlenou
nebeskou sféru) s ekliptikou (což je
zase průmět oběžné dráhy Země). Tomu místu se už od starověku říká jarní
bod. Nejčastěji se tam Slunce nachází
20. března.
Ale věc má háček. Předchozí dvě
tvrzení se vztahují pouze ke gregoriánskému kalendáři a vlastně pouze k
Evropě. Kvůli posunu v různých časových pásmech může jinde na Zemi
opravdu připadat začátek jara častěji
na 21. březen. Tradice gregoriánského
kalendáře ovšem vzešla z Evropy, do-

Tradiční popis začátků ročních dob. (astronomia.zcu.cz)

konce z blízkosti 15. poledníku, takže
je v pořádku, když se budeme držet
našeho časového pásma.
Některé moderní učebnice už obsahují „přesnější“ informaci, že jaro obvykle začíná 20. nebo 21. března. Ve
21. století bychom však správně měli v
učebnicích psát, že jarní rovnodennost
připadá na 20. březen a občas na 19.
březen. Krátce po roce 2000 ještě dvakrát připadla rovnodennost na 21. březen, ale příště připadne tento okamžik
na 21. březen až v roce 2102.
Příčinou toho, že začátek jara nepřipadá každý rok na stejné datum je
samozřejmě vkládání přestupných dní
na konec února. Ostatní roční doby tím
trochu trpí také, ale u jara, protože
následuje bezprostředně po zařazení
přestupného dne, je problém nejnápadnější. Kde je ale příčina toho, že se
učebnice systematicky o den pletou?
Samotné přestupné roky za to nemohou.
Gregoriánský kalendář, zavedený
papežem Řehořem XIII. v roce 1582
(peripetie jeho přijímání a nepřijímání
si nechám na někdy příště), obsahuje
kromě čtyřletého cyklu přestupných
roků ještě méně nápadný 100letý a
400letý cyklus. Když totiž zařadíme
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jednou za čtyři roky jeden den na konec
února, abychom kompenzovali každoroční ztrátu čtvrtiny dne, o 44 minut to
přeženeme. Možná se vám zdá, že třičtvrtěhodinová nepřesnost jednou za
čtyři roky je zanedbatelná, ale ona se
za jedno století nasčítá do téměř celého
dne. A za několik století pak kalendář
uteče ročním dobám o týden, dva...
Podstatou gregoriánské reformy kalendáře bylo právě jemné naladění
těchto detailů. Přestupné roky, a to bez
výjimky každý čtvrtý, se používaly už v
předchozím juliánském kalendáři. Protože už se v 16. století kalendář s ročními dobami rozcházel o 10 dní, nechal
papež oněch 10 dní vypustit. Pro většinu lidí tehdy i dnes to byla jediná viditelná část reformy kalendáře. Její
nejpodstatnější součástí však bylo zavedení výjimky: roky, jejichž letopočet je
dělitelný 100 (konce staletí, tedy 1700,
1800, 1900), přestupné nejsou. Abychom systém zase nepřeregulovali na
druhou stranu, bylo nutné zavést ještě
výjimku z výjimky: roky, jejichž letopočet
je dělitelný 400 (1600, 2000, 2400),
přestupné zůstanou.
Ufff...
A to je celé. V průběhu století, kdy
vkládáme každý čtvrtý rok přestupný
den, začátek astronomického jara nenápadně couvá k nižším datům
(protože to s regulací v průměru o 11
minut ročně přeháníme). Na konci století to v systému „škytne“, protože přestupný den vynecháme, a datum začát-

ku jara poskočí dopředu. Tak to jde čtyři
století po sobě, až na konci toho čtvrtého uplatníme výjimku z výjimky a datum
začátku jara necháme dvě století po
sobě couvat. Poté se celý cyklus opakuje.
Dal jsem si už před pár lety tu práci a
spočítal okamžiky jarní rovnodennosti
na celý 400letý cyklus, tedy od roku
2001 do roku 2400. Statistika říká, že
ve 21. století už se začátku jara 21.
března nedočkáme, zdaleka nejčastějším datem jarní rovnodennosti je 20.
březen, na druhém místě pak 19. březen (poprvé oslavíme příchod jara na
Pepíka v roce 2048). Ve 22. století bude stále převažovat 20. březen, 21.
březen se dostane na druhé místo a
19. březen bude na třetím. Ve 23. a 24.
století se 19. březen ze statistiky zcela
vytratí. V první polovině 24. století bude
výrazně nejčastěji vítězit 21. březen,
takže nakonec mírně převáží ve statistice za celé století, ale v roce 2400 systém opět ucukne zpátky a cyklus se
bude opakovat.
Podobné, jako to bude ve dvacátém
čtvrtém století, to bylo se začátkem jara
i ve století dvacátém. Prvních 50 let
převažoval 21. březen, druhých 50 let
pak 20. březen. Snadno nás napadne
myšlenka, že právě tohle je příčinou
toho chybného data uváděného v učebnicích. Ale je to úplně jinak.
To datum se uvádělo už mnohem
dříve, kdy převažoval 20. březen. Příčina je stejně prostá jako kuriózní. Grego-

riánská reforma byla vlastně přijata
kvůli Velikonocům. Velikonoční neděle
se totiž stanovuje jako první neděle, jež
nastane po prvním jarním úplňku. Určuje se tedy astronomicky. Kvůli nesouladu juliánského kalendáře s ročními
dobami se v 16. století stávalo, že Velikonoce a další na ně navazující křesťanské svátky se posouvaly do teplých
období roku, kdy bylo třeba, aby věřící
pracovali na polích. A když už papež
opravoval kalendář, vložil do reformy i
pravidlo, že pro účely stanovování Velikonoc se za začátek jara považuje 21.
březen. Hlavně kvůli zjednodušení výpočtu.
Jde tedy o technicky stanovené datum, které se skutečným začátkem jara
souvisí jen okrajově. A původně se týkalo vlastně pouze katolické sekty křesťanství. Pravoslavní křesťané gregoriánskou reformu nepřijali – také jsou jejich
Velikonoce občas i o měsíc jindy než ty
počítané podle gregoriánského kalendáře. Dnes ovšem toto mylné datum
straší v učebnicích i těm, kteří se křesťany, ba dokonce ani věřícími, vůbec
necítí.
No nic. Aspoň mám na jaře o čem
psát blogy a vyprávět návštěvníkům
našeho planetária.
Jan Veselý
Převzato z blogu se souhlasem autora.
Autor je pracovníkem Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Portál Šlapanicko.info
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat
akci na víkend? Na webovém portálu www.Slapanicko.info najdete vše, co o dění v regionu
chcete vědět.
Portál Šlapanicko.info je v provozu od roku 2014 a postupně se z něj stal největší informační
web v regionu. Šlapanicko.info denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál
není zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.slapanicko.info/
prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.slapanicko.info/kalendar-akci/. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál Šlapanicko.info podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např. Muzeem Brněnska a
Městskou knihovnou Šlapanice. Píšeme o Šlapanicku pro Šlapanicko.
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Tradiční hody 2017
4. a 5. února se konaly tradiční hody.
Letošní rok se sešlo osm párů.
Hlavní pár byla Lenka Černá a Pavel
Musil. Celý týden nacvičovali půlnoční
překvapení, které sklidilo velký úspěch. V
sobotu probíhalo zvaní, večer od
20:00 hodin na Zámečku začala hodová
zábava, na kterou přišlo kolem 160 lidí.
V neděli nás překvapilo slunečné počasí, tudíž stárci prošli v pohodě celou obec.
Průvod byl ukončen na Zámečku večerní
zábavou.
Tímto stárkům děkujeme a těšíme se
na další hody.
Helena Kotulanová

Anketa sportovec roku okresu Brno – venkov za rok 2016
14. 2. 2017 v kině Réna v Ivančicích
byly vyhlášeny výsledky ankety sportovec roku okresu Brno–venkov pro rok
2016. Do těchto kategorií nominovali
zástupci různých sportovních organizací
z okresu své členy nebo úspěšné sportovní kolektivy. V Ivančicích ve velmi
pěkném prostředí se sešli zástupci Jihomoravské kraje, České unie sportu,
navrhovaní sportovci, sportovní kolektivy a také starostové jednotlivých obcí,
odkud byli tito sportovci nominováni.
Celým večerem provázel moderátor M.
Chylík, který je hlavním komentátorem

na zápasech brněnské Komety. Výsled- mladších žáků – fotbal – FC Ivančice
ky ankety se objevily v krajském deníku Osobnosti – Stanislav Němec – stolní
tenis TJ Sokol Rebešovice, František
Rovnost:
Roboš – fotbal
Sportovec okresu – Pavla Hažmunková
Sympaťák – Tomáš Čožík – fotbal FC
– radiový orientační běh – Bílovice nad
Ivančice
Svitavou
Trenér – Petr Gulda – nohejbal MNK
Sportovní talent – Kateřina Bžatková Modřice.
radiový orientační běh - Bílovice nad
S. Němce navrhla Tělovýchovná unie
Svitavou
Brněnska, odvezl si pěknou plaketu a
Kolektiv mládež – dorost SK Tišnov –
diplom. Gratulujeme.
tenis
Výbornou organizaci předvedli domáKolektiv senioři – MK Řeznovice - ženy
cí z Ivančic v čele se starostou M. Buč– stolní tenis
kem.
Sportovní akce – Zimní halová liga

TJ Sokol Rebešovice informuje
VI. ROČNÍK REBEŠOVICKÉ PECKY
V pátek 18. listopadu 2016 proběhl
VI. ročník Rebešovické pecky. I když
úroda byla letos menší, i tak se sešlo
30 vzorků. Vzorky byly rozděleny do
kategorií — slivovice, meruňkovice a
ostatní plody. Každá kategorie měla své
porotce.
Výsledky kategorie meruňka:
1. místo Miloš Jochman
2. místo Jiří Klíma st.
3. místo Jan Fusek
Výsledky kategorie slivovice:
1. Jiří Bednář
2. Radek Burda
3. Stanislav Němec

Výsledky kategorie ostatní plody:
1. Ivo Pikner (jablko 2016)
2. Stanislav Němec (jablko 2014)
3. Ivo Pavelec (jablko 2015)
Výsledky hlavní soutěže:
1. Miloš Jochman (meruňkovice)
2. Stanislav Němec (meruňkovice)
3. Stanislav Němec (slivovice)
Vítězům gratulujeme a doufáme, že
příští rok bude ještě více vzorků než
letos.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2016
V sobotu 3. prosince 2016 se od 14
hodin konala Mikulášská besídka. Letošní organizace se ujaly členky kulturní
komise Helena Kotulanová, Lenka Černá a Romana Němcová. První na pro-

gramu byl příchod Mikuláše, čertů a
andílků. Po rozdání balíčků si děti mohly zatančit, zahrát hry nebo jen tak blbnout. Věříme, že příští rok se k nám
přidá ještě více dětí.
STOLNÍ TENIS – REGISTROVANÍ 2016
Turnaje ve stolním tenisu registrovaných, který se konal 17. prosince 2016,
se zúčastnilo 29 hráčů. Na začátku byli
rozděleni do šesti skupin. První dva
postupovali do horního pavouka, zbytek
hrál soutěž útěchy. Mezi jednotlivými
zápasy se hrála i soutěž čtyřher. Tu vyhráli domácí Jan Svoboda a Luboš Mišejka, druhé místo obsadili Martin Vojtěch a Lukáš Rotrekl z Mokré a na třetím místě skončili hráči z Křepic Libor
Zástěra a Aleš Sedláček. Do finále
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dvouher se stejně jako v loňském roce
dostali Radek Černý a Lukáš Svoboda
z Blanska; vyhrál soupeř z Blanska.
Třetí místo obsadil domácí Jan Svoboda. Soutěž útěchy vyhrál Michal Rotrekl
z Mokré a druhé místo obsadil domácí
St a nis la v N ěm ec. G r at ul uj em e
k předvedeným výkonům.
STOLNÍ TENIS – NEREGISTROVANÍ
Dne 7. ledna 2017 proběhl turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče. Letošního 37. ročníku se zúčastnilo
27 hráčů. Vítězství vybojoval Jan Hurt z
Kratochvilky, krásné druhé místo obsadil domácí Ludvík Suchý a na třetím
místě se umístil Jaroslav Nehřivý z Ludvíkova. Soutěž útěchy vyhrál domácí
Miloš Bednář. Čtyřhru vyhráli J. Nehřivý
a L. Suchý, druhé místo obsadili E.
Bauer a R. Zálešák a na třetím místě se
umístili P. Šmarda a M. Brázdová.
PLES SPORTOVCŮ 2017
Již tradiční lednovou akcí naší TJ je
po dlouhá léta „Ples sportovců“. Ten
letošní jsme mohli navštívit v pátek 13.
ledna 2017. Snad jen pověrčivost některých Rebešáků způsobila, že pobavit
se v páteční podvečer přišlo zase o něco méně lidí než loňský rok. Čím méně
bylo tanečníků, tím větší však byla zábava, neb k poslechu, ale především k
tanci nám hráli výborní muzikanti z kapely „Rose band“. Nad ránem všichni
odcházeli dobře pobaveni a obtěžkáni
dary z bohaté tomboly.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 2017
V sobotu 14. ledna 2017 se uskutečnil Maškarní ples pořádaný TJ Sokol
Rebešovice ve spolupráci s Obcí Rebešovice. Tentokrát pod vedením Heleny
Kotulanové a Romany Němcové, také s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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velkou pomocí dalších žen. Nejprve si
zasoutěžili rodiče s dětmi, museli přiřadit pohádkové postavy zpátky do pohádek. Dále následovaly hry, ve kterých si
děti po různých disciplínách zasloužily
sladkou odměnu. Nakonec si zatancovaly a byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a
tanečnice a zahráli si společné hry.
Velké poděkování patří pořadatelům a
dalším lidem za obrovskou pomoc.
VALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala v pátek 10.
února 2017 v areálu TJ. Výborovou
schůzi řídil místopředseda Petr Hrdý,
zprávu o činnosti přednesl p. Michal
Sekený. Informace o finančním hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2017
nám oznámil p. Jozef Pohorelec st. Valná hromada také schválila nový plán
činnosti na rok 2017, který nám přečetla Romana Němcová. Nakonec jsme si
poslechli zprávy z jednotlivých sportovních odvětví. Výbor TJ je sestaven ze
třinácti členů a tři členy má kontrolní a
revizní komise. Výbor TJ se schází pravidelně jednou za měsíc, a to vždy poslední pondělí v měsíci. Více se o akcích pořádaných TJ Sokol Rebešovice
dozvíte na našich webových stránkách.
KONEČNÉ VÝSLEDKY V MALÉ KOPANÉ
Naši fotbalisté jsou po polovině sezóny na 11. místě a čeká je boj o záchranu. Doufejme, že se jim to podaří, protože ke středu tabulky mají velmi blízko. Naše fotbalové mládí i ti straší a
zkušenější absolvovali od 10. do 13.
března důležité kondiční soustředění,
na kterém jistě nabrali fyzičku, která se
jim v jarní části soutěže bude hodit.
Přejeme hodně štěstí v následujících
zápasech, které je ještě do konce sezóny čekají.

KONEČNÉ VÝSLEDKY VE STOLNÍM
TENISU – SEZÓNA 2016-17
„A“ mužstvo skončilo v Krajském přeboru II. třídy na prvním místě a Rebešovice budou poprvé v 50. leté historii
oddílu stolního tenisu hrát Krajský přebor I. třídy. Velká gratulace!
Nejčastější složení mužstva: Karel
Fischer, Jan Svoboda, Radek Černý,
Luboš Mišejka, Josef Sedláček, Libor
Černý, Stanislav Němec
„B“ mužstvo skončilo v Okresním přeboru I. třídy na šestém místě.
Nejčastější složení mužstva: Josef
Matějka, Jiří Šenkýř, Pavel Vašulka,
Stanislav Němec, Josef Sedláček, Libor
Černý, Jiří Sekanina
„C“ mužstvo skončilo v Okresním přeboru II. třídy na skvělém prvním místě
s nárokem postupu do Okresního přeboru I. třídy.
Nejčastější složení mužstva: Stanislav
Němec, Josef Sedláček, Libor Černý, Jiří
Sekanina
„D“ mužstvo skončilo v Okresním
přeboru III. třídy na 11. místě.
Nejčastější složení mužstva: Petr Hrdý, Jan Šenkýř, Jiří Klíma, Milan Jamnický, Michaela Kȍrgerová, Vlastimil Cypris
DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE TJ:
8. 4. Brigáda ve sportovním areálu
30. 4. Turnaj generací v nohejbalu
30. 4. Pálení čarodějnic
06. 5. Brigáda ve sportovním areálu
13. 5. Turnaj v nohejbalu trojic
27. 5. Dětský den
3. 6. Přebor Rebešovic tenis
– dvouhry
10. 6. Taneční zábava
Romana Němcová

Stolní tenis - krajská soutěž II. třídy A - konečná tabulka soutěže
20
17
0
3
0
TJ Sokol Rebešovice A
20
15
0
5
0
KST Sokol Znojmo-Orel Únanov C
20
13
3
4
0
Orel Silůvky B
20
11
2
7
0
TJ Brno-Bystrc B
20
10
4
6
0
TJ Sokol Brno-Židenice A
20
11
1
8
0
TJ Jevišovka - Drnholec A
20
10
3
7
0
TJ Sokol Klobouky u Brna A
20
7
2
11
0
TJ Holásky C
20
5
1
14
0
KST Sokol Znojmo - Orel Únanov D
20
2
1
16
1
TJ Sokol Křepice A
20
0
1
19
0
SK Kuřim B

192:91

71

182:105
176:119
160:143
176:140
163:128
170:134
122:166
114:176
63:188
71:199

65
62
55
54
54
53
43
36
26
21

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

Každé dítě obdrží
špekáček zdarma,
na rodiče čekají
speciality.
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