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Sběrný dvůr v obci Rebešovice
Obec Rebešovice již delší dobu
řeší problémy spojené s likvidací
odpadů, které se produkují na jejím
území. Přes všechna opatření, které
byly v minulosti provedeny, se stále
znovu a znovu objevují místa v obci
i jejím bezprostředním okolí, kde
někteří neukáznění lidé ponechávají odpad různého druhu volně v přírodě. Tak se docela pravidelně stává, že jsou nalezeny hromady odpadu v příkopech u silnice, na břehu
potoka či na kraji zalesněných ploch
v okolí obce.
Letošní jaro není
výjimkou. I letos se
po skončení zimy
objevila místa, kde
jsou
pohozené
odpadky, které pak
musí ta uvědomělejší část obyvatel obce
uklízet v době svého volna. A to je jen
část problému. O ukládání odpadu
v místech k tomu určených a o kontejnerech v obci toho bylo také
napsáno mnoho.
Ani takto jasně vymezená místa nejsou ušetřena nekázně našich
spoluobčanů, kteří umí pohodit cokoliv mimo sběrné nádoby a vytvořit tak nepořádek, který
se rovněž sám neuklidí. Pokud by
někdo došel k přesvědčení, že má
odpad, který díky svému rozměru či
povaze odpadu nelze umístit do stávajících sběrných nádob, které jsou
v obci k dispozici, je nutné zdůraznit, že každý z nás, nebo někdo ze
sousedů, jede alespoň jednou v týdnu autem do Brna, kdy musí minout
sběrný dvůr v Chrlicích. Tam bez
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dvora. Pro financování této stavby
bude obec usilovat o získání některého z dotačních programů, odpovídajících tomuto záměru.
Pro přesnější představu našich
čtenářů o budoucí funkci sběrného dvora v Rebešovicích, si dovolím na závěr citovat část textu Analýzy potenciálu produkce odpadů, kterou zpracovala pro obec v roce 2016
firma Geotest, a.s. Brno.
„Sběrný dvůr v obci Rebešovice
bude sloužit k soustřeďování následujících druhů odpadů: nebezpečný
odpad, papír, plast, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, stavební suť, spalitelný
odpad a elektroodpad. Budou zde
ukládány odpady kategorie ostatní
a nebezpečné. Podle předpokládaného množství ukládaného odpadu
do zařízení je nejvýznamnější potenciál u stavebního odpadu, objemného odpadu a elektroodpadu.“
Z provedené analýzy potenciálu
produkce odpadu vyplývá:
• Projektovaná kapacita sběrného
dvora je cca 40 t odpadů za rok
• Množství odpadů odpovídá počtu
obyvatel a rekreačních subjektů
• Odpady budou shromážděny
do celkem 8 typových kontejnerů
• Pro uložení elektronického zařízení bude k dispozici např. E-domek
• Pro uložení nebezpečných složek
odpadů bude sloužit tzv. EKOsklad

zbytečných otázek přijmou i odpad
zdánlivě větších rozměrů.
V souvislosti s problematikou
ukládání odpadů v obci Rebešovice je nutné zmínit akci, která proběhne v letošním roce a která ukládání odpadů v centru obce posune
na jinou, lepší a kulturnější úroveň.
Tou je vybudování velkokapacitních podzemních nádob na odpad,
které nahradí volně stojící kontejnery na zpevněné ploše u obslužné rampy obchodu. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo a vlastní
stavební práce budou
zahájeny na základě
podepsané
smlouvy
o dílo.
Vedení obce však
šlo v otázce odpadového hospodářství v naší
obci ještě dál. Po dlouhých pěti letech jednání
o vlastnictví vhodného pozemku se
připravuje pro naše občany záměr
vybudovat vlastní, plnohodnotný
sběrný dvůr v obci Rebešovice včetně potřebné obsluhy. Jeho umístění je plánováno v prostoru bývalých kasáren v místě mezi vyústěním
schodů od nových bytovek a spodní
zastávkou autobusové dopravy IDS.
Teprve nyní v době, kdy už je daný
pozemek ve vlastnictví obce, je možEkonomická bilance a informané přistoupit k další etapě přípravy
celého záměru a tou je výběr vhod- ce o veřejné podpoře budou doplného projektanta formou výběrové- něny po zpracování projektové doho řízení a následné vyhotovení pro- kumentace k územnímu rozhodnujektové dokumentace k územnímu tí a stavebnímu povolení a po vydářízení a stavebnímu povolení. Pak ní příslušné výzvy z Operačního prouž zbývá jen krůček k plánovanému gramu Životní prostředí 2014 – 2020.“
cíli a tím je vlastní stavba sběrného
Autor: Tomáš Chalupský
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Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo:
• podat žádost o dotaci z rozpočtu
JMK na úklid a údržbu cyklostezky
v Rebešovicích.
• podat žádost o dotaci z rozpočtu
JMK na vybavení (mobiliář) obecní knihovny.
• zakoupení stojanů na kola, které by
se umístily vedle víceúčelové herní
plochy – hřiště na ul. Polní.
• záměr obce Rebešovice, kterým
se nabízí směna pozemků parc.
č. 428/188 o výměře 39 m2, parcela je ve společném vlastnictví
osob za parc. č. 408/2 o výměře 39
m2 ve vlastnictví obce Rebešovice.
Směna pozemků je ve veřejném
zájmu Obce Rebešovice. Jedná se
o pozemek na přístupu k víceúčelovému hřišti v majetku obce.
• záměr obce Rebešovice, kterým
se nabízí směna pozemků parc. č.
166/5 o výměře 104 m2 ve vlastnictví obce Rebešovice za pozemky
427/79 o výměře 34 m2, dále pozemek parc.č. 430/23 o výměře 45 m2
a část pozemku parc. č. 427/78 –

•

•

•

•

2/8, tj. cca 18 m2, vše v k. ú. Rebešovice. Směna pozemků je ve veřejném zájmu Obce Rebešovice. Jedná se o pozemek v místě budoucí
místní komunikace.
kladné vyjádření k žádosti zástupců investora firmy Pepper & Posh,
s.r.o., Lidická 700/19, Veveří,
602 00 Brno o Vyjádření k záměru
projektu rezidence Rebešovice.
úpravu studie zastavitelnosti lokality Malé Díly tak, aby respektovala studii původní, ÚP a došlo pouze ke změnám, které jsou nutné
na základě současného skutečného stavu v lokalitě. Vypracování studie uhradí firma Pepper &
Posh, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří,
602 00 Brno.
kladné Vyjádření pro akci cyklistická stezka Rebešovice – Bobrava,
v návaznosti na cyklistickou stezku
Brno – Vídeň.
zajištění veškerých podkladů pro
prodej plynárenského zařízení
ve vlastnictví obce panem F. Koblížkem PKGeo, s.r.o., Jeřábkova 5,
602 00 Brno za cenu 56.000 Kč bez
DPH.
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• Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Obcí Rebešovice, Zámecká 122, Rebešovice, 664 61 Rebešovice a ČTIAS Praha 3, Olšanská 6,
130 00 Praha. Předmětem smlouvy je přemístění a provozování
Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu
č. 853-689/2018 ze dne 7.12.2018.
(bývalý vojenský kabel)
• pronájem prostor na Zámečku
za účelem vedení kroužku angličtiny pro děti.
• cenovou nabídkou Rebešovice – oprava komunikace technologií Silkot a prořez a zalití spár firmy NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716,
768 21 Kvasice. Cenová nabídka
pro opravy komunikací, technologie Silkot a prořez a zalití spár obci
Rebešovice je 117.975 Kč s DPH.
• kladné vyjádření k projektové
dokumentaci vodovodní a kanalizační přípojky. Přípojky budou
provedeny v co nejkratší době
a komunikace, popřípadě chodník budou uvedeny do původního
stavu a převzaty zástupcem obce
Rebešovice.
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• kladné vyjádření k projektové
dokumentaci pro územní řízení
na stavbu: Komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu RD Malé Díly
IV. Etapa. Projektová dokumentace řeší výstavbu místní komunikace a inženýrských sítí pro budoucí
rodinné domy v lokalitě Malé Díly
v obci Rebešovice. Výstavba navazuje na předchozí dokončené etapy
I.-III.
• kladné vyjádření k dokumentaci:
D2 oplocení dálnice v úseku Chrlice (exit 3) – Blučina (exit 11). Předmětem stavby je doplnění oplocení podél stávající dálnice D2 v km
2.8 až 11.6 v úseku mezi MÚK Chrlice a MÚK Blučina. Oplocení bude
sloužit pro zajištění bezpečnosti
provozu (zamezení vstupu zvěře).
• Zpracovatelskou smlouvu mezi
Obcí Rebešovice, Zámecká 122,
Rebešovice, 664 61 Rebešovice
a Společenském a kulturním centrem Kuřim, příspěvková organizace, náměstí Osvobození 1, 664 34
Kuřim.
• Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi
Společenském a kulturním cent-

•

•

•
•

•
•

rem Kuřim, příspěvková organizace, náměstí Osvobození 1, 664 34
Kuřim a Obcí Rebešovice, Zámecká 122, Rebešovice, 664 61 Rebešovice.
firmu JAAHA, s.r.o., na Návsi 2,
664 61 Opatovice jako zhotovitele na veřejnou zakázku Podzemní
kontejnery – Rebešovice II..
Smlouvu o dílo mezi Obcí Rebešovice, Zámecká 122, Rebešovice,
664 61 Rebešovice a firmou JAAHA,
s.r.o., na Návsi 2, 664 61 Opatovice.
Předmětem smlouvy je provedení díla v rámci projektu s názvem:
Podzemní kontejnery – Rebešovice
II. v ceně 916.985 Kč včetně DPH.
změnu vytápění na Zámečku dle
projektu.
hodnotící komisi na zakázku malého rozsahu ,,Kompletní projektová dokumentace pro sběrný dvůr
Rebešovice“.
hodnotící komisi na zakázku malého rozsahu ,,Oprava obchodu“.
podání žádosti na Městský úřad
Modřice o uzavření smlouvy
s Městskou policii Modřice, která
by prováděla kontrolu dodržování
dopravních předpisů a bezpečnos-

Poplatky - rok 2019

•

•

•

•

•

ti na území katastru obce Rebešovice.
uhrazení balančních pomůcek
bObles určený pro pohybové hry
dětí od 2 let z rezervního fondu MŠ
Rebešovice v hodnotě do 15.000 Kč.
akci ,,Ukliďme Rebešovice‘‘, Obec
Rebešovice
zabezpečí
pytle
na odpad a další potřebný materiál a občerstvení pro účastníky
úklidu. Akce bude provedena pod
vedením výboru pro životní prostředí a lepší informovanost občanů za součinnosti MS Svratka.
termín pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu obce Rebešovice na období
od 1.3.2019 – 31.5.2019.
uspořádání divadelního představení ochotnickým spolkem ze
Syrovic v sobotu 6. dubna 2019.
Pořadatelem této akce bude výbor
pro kulturu, školství a bezpečnost.
uhrazení nákladů na pořádání hodů. Obec Rebešovice uhradí stárkům i sklepníkům zapůjčení krojů a bot ve výši 1/2 nákladů, náklady na výzdobu a rozmarýny, mašličky a náklady na hudbu
a s tím spojené občerstvení.

POPLATKY SE VYBÍRAJÍ
OD 1. DUBNA 2019 DO 30. ČERVNA 2019.

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Je možné je uhradit v hotovosti na pokladně obecního
úřadu a to v úředních hodinách

550,- Kč/osobu/rok u osob,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

pondělí a středa 07.00 – 11.30 hod. 12.00 – 17.00 hod.
nebo platbou na účet: 12124641/0100 nebo koncem
dubna bude na pokladně obecního úřadu zřízen platební terminál. Občané budou moci poplatky hradit bankovní kartou.
popl. odpady: variabilní symbol 1340+číslo domu
(např. č. p. 12 – 134012) + jména za koho se poplatek
platí,
popl. pes: variabilní symbol 1341+ číslo domu
(např. č. p. 12 – 134112) a jméno plátce.

550,- Kč/rok
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.
POPLATEK ZA PSA
a za každého dalšího téhož držitele 1
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Letos musí být každá popelnice označena známkou
Při hotovostním zaplacení poplatku za SKO obdrží občan známku na popelnici na rok 2019, která mu
bude vydána oproti podpisu. Na každou vlastní popelnici musí být jedna známka. Pokud poplatek nebude řádně uhrazen do 30.6.2019 a na popelnici nebude nalepená známka, nebude popelnice vyvezena.
Pokud občan hradí poplatek na účet, prosíme, aby si
po zaplacení poplatku (platba musí být na účtu obce)
přišel známku vyzvednout na Obecní úřad.

120,- Kč
80,- Kč
3
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Okénko z naší mateřské školičky
V měsíci březnu jsme se zaměřily na předčtenářskou gramotnost. S našimi dětmi jsme navštívily obecní knihovnu, kde si děti prohlédly knížky a seznámily se s možností jejich zapůjčení. Paní knihovnice Dagmar Šmídová pro děti připravila omalovánky s pohádkovými postavami, které si děti ve školce vykreslily. Zároveň jsme ji pozvaly do mateřské školy, aby dětem ukázala a přečetla novou knížku. V současné době jsme se v rámci předčtenářské gramotnosti zapojili do projektu ,,Čteme dětem“. Rodičům i prarodičům jsme daly možnost přijít do naší mateřské školy a přečíst
dětem pohádku. K naší velké radosti
se maminky se zájmem hlásí a děti si
to velmi užívají.
se orientovat v dopravě, pocho- základní značky a důležitost použíDuben je měsícem bezpečnosti.
Děti se seznamují se základní- pit význam bezpečného chová- vání ochranných pomůcek. Během
mi pravidly silničního provozu. Učí ní v dopravních prostředcích, znát pobytu venku procvičujeme správnou chůzi po chodníku ,správné přecházení vozovky s nutností rozhlédnout se doleva, doprava a zase doleva.
Děti se seznamují se záchranný
mi složkami jako je policie, hasiči
a záchranná služba.
OBEC REBEŠOVICE VE SPOLUPRÁCI
V rámci výuky spolupracujeme
s
dálniční
policií v Brně-Chrlicích.
S TJ SOKOL REBEŠOVICE POěÁDAJÍ
Policisté
nás
v mateřské škole navští
vili, s dětmi zopakovali pravidla bezpečného chování v dopravě a také
nám umožnili vyzkoušet si jejich
vozidla. Jako každý rok děti houkaly a blikaly na celé kolo, což přilákaSRAZ RODIýģ A DċTÍ JE V SOBOTU 8. ýERVNA 2019 OD 15,00HOD.
lo také některé obyvatelé Rebešovic.
NA HěIŠTI VE SPORTOVNÍM AREÁLU.
Policisté nám věnovali knížku ,,Poli
cejní pohádky “, pexeso s dopravníPRO VċTŠÍ DċTI BUDOU PěIPRAVENY HRY A SOUTċŽE;
PRO MALÉ DċTI BUDE PěIPRAVENÝ PROGRAM

mi značkami a omalovánky.
MALOVÁNÍ NA OBLIýEJ A MNOHO DALŠÍHO…
POD VEDENÍM SPOLKU NETRATRDLO
Dále nás navštívili medici z lékařské fakulty v Brně s projektem ,,Medvídkova nemocnice“. Děti měly možnost vyzkoušet si operaci, míchání
bylinek nebo ošetřování svého plyšového kamaráda.
Přejeme Vám bezpečnou cestu
domů a krásné chvíle strávené nad
knížkou s vašimi dětmi.
Kolektiv Mateřské školy Rebešovice
PO SKONýENÍ BUDE NÁSLEDOVAT
JSOU ZVÁNI VŠECHNY DċTI A RODIýE
(autor: Silvie Drahošová)
TÁBORÁK S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁýKģM.

D TSKÝDEN
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Myslivecký spolek Svratka
ře v revíru dostatek. Podmínka musí
být splněna, protože v přírodě musí
zůstat určitý početní stav zvěře,
pokud není tak se neloví a musí se
celý rok o ni pečovat a věřit, že ten
Oblastí, kde je také nutná spolu- další rok bude lepší. V tom, aby byl
práce obcí a našeho sdružení a kde nám můžete pomoci zmenšit prose na odpracované hodiny nehledí je zlepšování životního prostředí výsadbou stromků, zakládání
nových remízků a pomoc při budování mokřadů. Výsadba je náročná stejně jako následná péče, která
Ve stanovách mysliveckého spol- musí zabezpečit jejich růst. Členové našeho spolku zasazené stromky
obsíkají, pomáhají s jejich oplocením a sečením mokřadů.

Většina obyvatel si určitě všimla změn způsobených činností jako
satelitní výstavba rodinných domků, průmyslová výroba, velkoplošné
hospodaření, které vznikly na úkor
okolní přírody, životního prostředí a živočichů v ní žijících. Na jedné straně jsou výše uvedené příčiny, které životnímu prostředí škodí a na druhé straně jsou myslivecké spolky a jiné organizace, které se
snaží svou činností tento nepříznivý
vývoj zmírnit, protože zastavit nejde.

na čas a počítá jak s účastí většiny
členů sdružení, tak vyžaduje úzkou
spolupráci s obecními úřady, které
zajišťují potřebnou svozovou techniku a vhodné pytle.

Na naši střelnici dvakrát ročně
uspořádáme sportovní střelby pro
členy a příznivce našeho sdružení. Ceny pro vítěze jsou symbolické,
nadšení a zábava opravdové.
Naši členové ale nezahálejí ani
v oblasti kultury. Myslivecký ples,
pořádaný v prostorách sálu obecního úřadu v Rajhradicích se stal mezi
veřejností velice populární, vždy
je během krátké doby beznadějně
vyprodán. Tyto akce slouží k propagaci myslivosti mezi veřejností. A ke všem těmto aktivitám a brigádám je ještě nutné přičíst dalších
mnoho hodin, které členové odpracují při zajišťování krmiva pro zvěř,
ku je hlavní činností myslivost
budování a opravách mysliveckých
a ochrana přírody, proto je většina
zařízení v honitbě a péči o bažannašich akcí zaměřena přímo na tuto
ty ve dvou odchovnách, stávající
oblast nebo s ní souvisí. Naši čina nově postavené.
nost vyhodnocujeme vždy do konOdchovaní bažanti neslouží pouce října a od listopadu pro nás začíze
k lovu, ale jsou vypouštěni do volnají další brigády, které se ale počítají do následujícího roku. Začát- né přírody. Bez této činnosti by
kem, kterému věnují členové hod- bažant v našich podmínkách již skoně odpracovaných hodin je v zim- ro nežil. Zastupitelstvo obce Rebeních měsících pravidelné přikrmo- šovice pronajalo našemu sdružení
vaní do krmících zařízení, aby zvěř bývalý, již nepoužívaný vodárenský
nestrádala a zimu přečkala v dobré objekt na vybudování klubovny. Získali jsme zázemí, které nám výrazně
kondici.
pomáhá v naši činnosti.
Další brigádnická činnost je
Na konci všech těchto akcí je opět
zaměřena na sběr odpadků kolem
přístupových silnic k našim obcím, listopad, pro naše členy začátek dalkolem cyklostezek, potoků a vyčis- šího mysliveckého roku, doba honů
tění remízů. Tato akce je náročná na drobnou zvěř a posezení s kamarády. Má to ale háček, musí být zvě5

blém, který přinesla dnešní doba
a se kterým se potýkají skoro všechny myslivecké spolky, které vykonávají právo myslivosti blízko velkých
měst nebo obcí s tzv. satelitní výstavbou rodinných domků.
Jsou to majitelé psů, kteří venčí
své čtyřnohé miláčky v remízcích,
na polích, bez ohledu na okolní přírodu a majitele pozemků.
Všichni prohlašují, že ji mají rádi.
Zapomínají, že nezávisle na nás se
v jarních měsících rodí nový život,
pro který jsou tito psi úplná pohroma. Chtěli bychom vás tímto požádat, až půjdete se svým pejskem
na procházku nepouštějte ho daleko od sebe. Není to vidět, ale nejste
tam sami. Doufám, že tímto jsem
vám dal trochu nahlédnout do činnosti našeho mysliveckého spolku,
obrázek na jeho činnost a myslivost
si můžete udělat sami.
Jan Němec, místopředseda
mysliveckého spolku SVRATKA
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Vína Filipa Mlýnka v Zámeckém sklepě v Rebešovicích
Zámecký sklep v Rebešovicích se po letech otevřel veřejnosti. Zabydlela se zde vinotéka „Přátel dobrého vína“ a nabízí zde k prodeji mnoho vín. Asi nejvíce jsou zde
zastoupena vína moravská a to ze
všech vinařských podoblastí – mikulovské, znojemské, slovácké a velkopavlovické.
Postupně Vás seznámíme s jednotlivými vinaři, které ve vinotéce
nabízíme. A začínáme vinařstvím
Filipa Mlýnka z Dolních Dunajovic
z mikulovské podoblasti.
Filip Mlýnek, jeden z nejuznávanějších moravských enologů, chcete-li sklepmistrů, pochází z významné vinařské rodiny. Jeho velkým
„vinařským“ učitelem byl Filipův
dědeček Miroslav Svoboda a zřejmě od něj Filip zdědil všechny své
„vinařské“ buňky.
Po absolvování Vinařské školy
ve Valticích míří v roce 2001 za hranice na praxi do Německa do vinařství svého strýce – velkého vinaře Franze Künstlera, prestižního
vinařství Weingut Künstler z Porýní.
Odtud si Filip přináší velice cenné
zkušenosti, které pak využívá na dalších vinařských štacích. Po návratu postupně působí ve významných
moravských vinařstvích u Miloše
Michlovského, v Mikrosvínu Mikulov a souběžně se svým otcem buduje vinařské zázemí pro Vinařský dvůr
u Mlýnků. Asi nejvýrazněji jde Filip
vidět jako sklepmistr mikulovského vinařství Ing. Miroslava Volaříka.
V tomto vinařství se osobnost vinaře
Filipa Mlýnka rozvíjí asi nejvýrazněji.
Postupem času dává vínům tohoto
vinařství svůj osobitý styl. Následují mnohé úspěchy a ocenění včetně
vítězství Vinařství Volařík v soutěži
Vinařství roku, Vinař roku, Král vín
a zařazení mnoha vín do Salonu
vín České republiky a nepochybně stojí za těmito úspěchy právě
Filipovo umění. V tomto vinařství
také zaslouženě získává titul Enolog roku 2014.
A jak kdyby toho nebylo málo, každým rokem Filip produkuje skvělá

vína pod hlavičkou vlastního vinařství Filip Mlýnek. Tato jeho skvělá
vína pocházejí z vyhlášených viničních tratí mikulovské podoblasti,
jako jsou Liščí vrch, Plotny, Valtická,
Dunajovský kopec, Turold, U Venuše a jiné. Vína vyrobená z odrůd Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené nebo Pálava zcela odrážejí terroir této oblasti a patří bezesporu k tomu nejlepšímu, co lze
na Moravě ochutnat. Vinařství produkuje asi 95 % bílých vín a občas
( není to každoročně ) vyrobí vína
červená, převážně bariková ( Svatovavřinecké, Frankovka, Dornfelder,
Rulandské modré, Merlot ) a také
vína růžová převážně z Frankovky. Pokusně v roce 2015 vinařství
vyrobilo vína oranžová. Vzhledem
k omezeným partiím jsou tato vína
primárně určena pro nákup en primeur, pro zákazníky z řad privátní
a firemní klientely a také pro vybrané hotely a restaurace.
O Filipovi se říká : „Filip je skvělý vinař, technolog, sklepák, s obrovskou neutuchající energií, pracovním a životním nasazením a jeho

Filip Mlýnek jsou nejen výsledkem vynikající Filipovi práce, ale
také zcela odráží jeho charakter,
coby stále usměvavého, zábavného a bodrého šohaje z Dunajovic.
Filip má jednu obrovskou výhodu
na nic si nemusí hrát, jeho vína
mluví za vše. Vína jsou příjemně aromatická, někdy lehká a dobře pitelná, jindy zase těžší, která nutí přemýšlet, ale vždy výborná a mistrně zpracovaná. Originální jsou také jeho etikety, jejichž
autorem je malíř a výtvarník Marek
Číhal. Prostě tyto etikety k Filipovi sedí, jsou stejně výrazné a veselé jako on. Ikdyž o těchto etiketách
již musíme mluvit v minulém čase.
Pro vína ročníku 2018 již zvolil etikety nové decentnější.
V roce 2018 Filip Mlýnek věnoval
mnoho času vinné révě ve svých
vinicích i ve sklepě svým zrajícím
vínům. Mnohokrát jsem byl osobně přítomen v různých fázích zrodu těchto vín, u sběru, školení
i lahvování a moc se těším na tento výsledný produkt – vína z vinařství Filip Mlýnek. A první neofici-

velké srdce a obětavost mu může ální přechutnání vín ročníku 2018
kdekdo závidět.“ A toto velké srdce tohoto vinařství vyznívají opravdu
je zachyceno i v jeho vínech. Skvě- skvěle.
Ing. Bohumil Semerád
lá vína produkovaná pod značkou
6
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Přehled sportovních a společenských akcí TJ Sokol Rebešovice 2019
DATUM
23. 3. 2019
29. 3. 2019

AKCE
BRIGÁDA VE SPORTOVNÍM AREÁLU
BRIGÁDA VE SPORTOVNÍM AREÁLU

ORGANIZUJE
VÝBOR TJ
VÝBOR TJ

20. 4. 2019

TURNAJ GENERACÍ V NOHEJBALU

NOHEJBALlSTI

30. 4. 2019
12. 5. 2019

TÁBOROVÝ OHEŇ + PÁLENÍ ČARODĚJNIC
BRIGÁDA VE SPORTOVNÍM AREÁLU

VÝBOR TJ
VÝBOR TJ

18. 5. 2019

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC

NOHEJBAL

25. 5. 2019
08. 6. 2019
22. 6. 2019
26. – 28. 7. 2019
27. 7. 2019
29. 8. – 1. 9. 2019
31. 8. 2019
07.9. 2019

ŽENÁČSKÉ HODY
DĚTSKÝ DEN
PŘEBOR REBEŠOVIC TENIS – DVOUHRY
SOUSTŘEDENÍ SPORTOVCŮ V NÍHOVĚ
POCHOD OKOLO NÍHOVA
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
PŘEBOR REBEŠOVIC TENIS – ČTYŘHRY
BABSKÉ HODY

VÝBOR TJ + OBEC
VÝBOR TJ + OBEC
TENlSTI
VÝBOR TJ
VÝBOR TJ
VÝBOR TJ + OBEC
TENISTI
VÝBOR TJ + OBEC

14. 9. 2019

TURNAJ V NOHEJBALU

NOHEJBALlSTI

26. 10. 2019

BRIGÁDA VE SPORTOVNÍM AREÁLU

VÝBOR TJ

23. 11. 2019

IX. ROČNÍK REBEŠOVICKÉ PECKY

VÝBOR TJ

21. 12. 2019

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

STOLNÍ TENIS

28. 2. 2020
29. 2. 2020

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
VE STOLNÍM TENISU
PLES SPORTOVCŮ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

VÝBOR TJ
VÝBOR TJ + OBEC

14. 2. 2020

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL REBEŠOVICE

VÝBOR TJ

8. 2. 2020

PŘEBOR ŽÁKŮ VE STOLNÍM TENISU

STOLNÍ TENIS

4. 1. 2020

STOLNÍ TENIS

ZODPOVÍDÁ
VALEŠ, POHORELEC st., HRDÝ
PAVELEC, ČERNÝ L., NOVOTNÝ
POHORELEC J. ml., SEDLÁČEK J. ml.,
PAVELEC
SEKENÝ NOVOTNÝ
SEDLÁČEK ml., SEKENÝ, NOVÁK
POHORELEC J. ml., PAZDERA,
SEDLÁČEK J. ml.
KOTULANOVÁ, HAVLÍČEK R.
KOTULANOVÁ, NĚMCOVÁ R.
VALEŠ, HRDÝ, ČERNÝ R.
NĚMEC S., PROCHÁZKA T., BEDNÁŘ J.
NĚMEC S., PROCHÁZKA T., BEDNÁŘ J.
SEKENÝ, NĚMEC, HRDÝ
VALEŠ, NERADÍLEK
SEKENÝ A SPOL.
PAVELEC I., POHORELEC J. st., ŠIRÁK,
SEDLÁČEK ml.
SENDLER, NĚMEC, NĚMCOVÁ R.
NĚMCOVÁ M., NECHVÁTALOVÁ P.,
ŠIRÁK P., NĚMCOVÁ·R.
ŠENKÝŘ JIŘÍ, NĚMEC S., ČERNÝ L.,
ČERNÝ R.
VRBACKÝ, KLÍMA J. ml.,
SEDLÁČEK J. ml., NĚMEC S.
POHORELEC st., SEKENÝ, NĚMEC
KOTULANOVÁ, NĚMCOVÁ R.
SEKENÝ, NOVOTNÝ, HRDÝ,
POHORELEC st.
MIŠEJKA L., KORGEROVÁ

Mimo tyto termíny hraje pravidelně oddíl st. tenisu divi- pravidelně jednou za měsíc v 19.00 hod. (termín se určí
zi, krajské a okresní soutěže mužů, oddíl malé kopané hra- na schůzi nového výboru). Možnost dalších akcí – návrhy
je 2. ligu malé kopané v Brně. Tito registrovaní hráči všech členů TJ do kalendáře je možné přednést na výborové nebo
oddílů reprezentují TJ Sokol Rebešovice. Náhradní termí- členské schůzi TJ. Všichni členové mají možnost se výborony (způsobené např. nepřízní počasí) budou včas ozná- vých schůzí zúčastnit, mimo jiné si domluvit individuální
meny na nástěnkách TJ nebo na internetových stránkách splnění brigádnických hodin nebo zapůjčení areálu na soutjsokolrebesovice.webnode.cz. Výborová schůze TJ se koná kromé účely.

Extraliga nohejbalu v Rebešovicích
Domácí zápasy nohejbalistů Modřic se hrají na hřišti v areálu TJ Sokol Rebešovice.
Zápasy „A‘‘ družstva začínají v 15 hodin. „B‘‘ družstvo hraje své zápasy ve stejné dny již od 10 hodin.
den
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

datum
13. 4.
27. 4.
4. 5.
8. 5.
11. 5.
25. 5.
5. 6.

čas
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

domácí
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
MNK SILNICE GROUP Modřice „A“
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hosté
SK Start Praha
TJ Avia Čakovice „A“
SK LlAPOR WITTE Karlovy Vary „A“
NK CLlMAX Vse n „A“
SKN Žatec
SK Šacung Benešov 1947
TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
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Rozlosování malé kopané - jarní sezóna 2018/2019
Kolo
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Datum
8. 4. 2019
1. 4. 2019
11. 4. 2019
15. 4. 2019
29. 4. 2019
2. 5. 2019
9. 5. 2019
13. 5. 2019
20. 5. 2019
30. 5. 2019
6. 6. 2019

Čas
18.15
18.00
18.15
21.00
18.45
18.45
19.00
19.00
19.15
19.15
19.30

Hřiště
Rebešovice
Lužánky
Rebešovice
Srbská
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice

Rebešovice
CZ People
Rebešovice
FC Fénix Brno
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice
Rebešovice

3. 6. 2019

19.30

Rebešovice

Rebešovice

Všechna domácí utkání se budou hrát na novém domácím hřišti v Rebešovicích. Přijďte podpořit naše fotbalisty

Zápasy
Cordoba 06 „B“
Rebešovice
FC DM Podlahy
Rebešovice
FC Poutník 1552
FCC Fran šek Vláčil
Ho rimmer Gunners
Impérium
Los Arbitros
Mediální mrchy
UniStars Brno
-

C. F. Relax

Hledáme hráče
stolního tenisu
TJ Sokol Rebešovice pořádá
nábor mladých hráčů do oddílu stolního tenisu. Úspěšný oddíl,
jehož družstva velmi dobře reprezentují Rebešovice. A mužstvo hraje
Divizi, čtvrtou nejvyšší soutěž v ČR.
Rádi bychom navázali na nynější mladou generaci a přivítali od 1.
září 2019 na trénincích další žáky,
kteří chodí do 1. – 5. třídy. Budou
vedení zkušenými trenéry. Bližší
informace na tel. čísle 724 186 547
nebo u p. Stanislava Němce.

ZLOČIN Z LÁSKY
aneb

TADY STRÁŽÍM JÁ

Sobota 6. dubna 2019
v 19 hodin
v sále na Zámečku
8
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ŽENÁČSKÉ HODY
v Rebešovicích
pátek 24. 5. 2019 od 15:30
zvaní stárků

sobota 25. 5. 2019 od 14:00

průvod stárků, hraje DH Galánka

od 20:00
zábava v TJ Sokol,
hraje Panorama BAND
v případě nepříznivého počasí
zábava v sále na Zámečku

sobota

6. dubna
Pojďme společně
uklidit Rebešovice

Poděkování
stárkům

Sraz v 9 hod.
před budovou
obecního úřadu

Jménem obce bych ráda
poděkovala letošním stárkům,
pod vedením Natálie Nechvátalové a Pavla Musila, za úspěšně zvládnuté hody i přes nepřízeň počasí. Velmi nás potěšilo originální a poutavé půlnoční vystoupení a doufáme, že tato
tradice bude i nadále pokračovat a že mnoho z Vás uvidíme
na stejných pozicích i příští rok.
Autor:
Helena Kotulánová

S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky
v prostoru ve vrbičkách.
Sraz pro opékání je v 15:00
Kontaktní osoba:
Martin Gargulák, 773 304 200
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Aktualita o zavedení platformy Mobilní rozhlas
• Potvrzení účasti na akcích
• Odsouhlasení záchranných aktivit
• Názory občanů na dění v obci

2. AKTUALITA O ZAVEDENÍ APLIKACE
Máme pro Vás novou aplikaci pro chytré telefony
Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako
Vážení občané,
rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě noviv souvislosti se zlepšováním informovanosti občanek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo
nů, u nás zavádíme službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás
má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které
budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých
Vám budeme posílat.
komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Ná- • Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vysledně budete ZDARMA dostávat:
fotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení.
• SMS zprávy,
Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol
• hlasové zprávy,
na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo na• e-maily,
příklad sraženou zvěř, označit místo a odeslat. Kom• zprávy do aplikace
petentní osoba se již postará o nápravu. Samozřejo důležitých aktualitách - upozornění na odstávmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události
ky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník
a mnoho dalšího.
nebo hezkou vánoční výzdobu.
Služba je pro občany ZDARMA
• Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záRegistrujte se na:
chrannou službu, hasiče či policii. Součástí této funkobecrebesovice.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním
ce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu
registračního ústřižku na úřade.
a mapu okolí pro případ nenadálých událostí a neCo Vás čeká za zprávy?
hod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí,
Krizová komunikace
ať půjdete kamkoliv.
• Povodňové nebezpečí
• Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci na• Varování před výkyvy počasí
jdete demografické, geografické a historické úda• Zhoršená smogová situace
je, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit,
• Krizové řízení
kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímaInformace z úřadu
vější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet
• Upozornění na odstávky vody
navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně
• Výpadky elektrické energie či plynu
vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam
• Čištění ulic
vyrazit.
• Umístění kontejnerů na bioodpad
• Změny úředních hodin institucí
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
• Uzavírky silnic
Stáhnout aplikaci pro Android
Stáhnout aplikaci pro iOS
• Upozornění na termíny a povinnosti
•
•
•
•
•

Kulturní a sportovní akce
Pozvánky na kulturní události
Pozvánky na sportovní utkání
Informace z cyklostezek
Pořádání zábavních akcí pro děti
Pozvánka do letního kina

Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
10
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Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze dvou QR kódů uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš
kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce
v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít
vždy po ruce důležité informace, kontakty i možnost se
podílet na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.
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RE BE Šovický z pravodaj

SUDOKU
LEHKÁ

TĚŽKÁ

TAJENKA KŘÍŽOVKY
Biblické přísloví:
Kdo miluje peníze,... dokončení v tajence.
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