REBEŠOVICKÝ
ZPRAVODAJ
ROČNÍK

8

OBČASNÍK OBCE REBEŠOVICE

Optická přístupová síť v Rebešovicích
1. Dohoda s firmou itself s.r.o.

Realizace napojení optické přístupové sítě na optickou páteřní síť itself
s.r.o. a vybudování optické přístupové sítě v lokalitě „staré Rebešovice“
s využitím společných výkopů pro vedení kabelů NN a VO.
Etapa č. 2 – zbytek „staré“ zástavby
obce (na mapce modrá):
Vybudování optické přístupové
sítě v té části obce, kde neprobíhala
rekonstrukce NN a VO. Jedná se především o ulici Horky.
Etapa č. 3 – především v prostoru
nové výstavby RD (na mapce zelená):

V roce 2017 podepsala Obec
Rebešovice dohodu s firmou itself
s.r.o. o vybudování optické přístupové sítě na území celé obce. Nabídka ze
strany firmy itself s.r.o. přišla ve chvíli kdy se v obci plánovala rekonstrukce vedení nízkého napětí (překládka do země) a veřejného osvětlení. Zastupitelstvo Obce Rebešovice
po delším jednání o podmínkách
smlouvy a o přínosu pro občany tuto
dohodu schválilo. Budování optické sítě bude dle dohody probíhat
Závazky jednotlivých stran:
ve třech etapách dle přiložené mapky.
itself s.r.o.:
Etapa č. 1 – „staré“ Rebešovice
• Vypracovat projektovou dokumen(na mapce fialová):
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taci, vyřídit územní rozhodnutí
• Z
 ajistit dodávku veškerého potřebného materiálu
• Zajistit provedení všech montážních prací
• Zajistit na vlastní náklady provedení zemních prací pro vybudování přípojky pro napojení optické přístupové sítě na páteřní optickou síť a spolufinancování zemních prací etapy 2. a 3. ve výši 3/5
celkových nákladů.
• Zajistit na vlastní náklady dodávku
všech technologických zařízení
• Zajistit zprovoznění optické přístupové sítě
• Zajistit stejné podmínky napojení na optickou přístupovou síť pro
všechny občany obce Rebešovice
Pokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1
(majitele nemovitostí), kteří projeví zájem o zavedení přípojky (nikoliv nutně o odběr služeb) do jejich
nemovitosti, a to v k.ú. Rebešovice
v dostupné vzdálenosti od přístupové optické sítě, před zahájením
výstavby přístupové sítě. V případě,
že majitelé nemovitostí neprojeví
zájem o připojení před zahájením
výstavby, bude přípojka zakončena na hranici jejich pozemku.
• Z
 ajistit poskytování telekomunikačních služeb koncovým zákazníkům
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4.	Zajistit souhlas provozovatele vedení NN s připoložením optických kabelů k rozvodům NN a VO
v souvislosti s realizací etapy č. 1
a etapy č. 2.
5.	Zajistit prostředky pro spolufinancování zemních a výkopových prací v rámci realizace etapy č. 2 a etapy č. 3 ve výši 2/5 celkových nákladů na zemní práce.

• R
 ozhlasové vysílání
• Vysílání místního infokanálu
• Možnost propojení místních institucí
• Monitorovací, varovné a vyrozumívací systémy
• Systémy ochrany osob a majetku
5.	Hlavní výhody oproti přenosu
mobilnímu (vzduchem)

• Stabilita
2. Co je optické vlákno, kabel?
• Rychlost (hlavně s výhledem
Obvykle jde o vlákno ze skla nebo
do budoucnosti)
plastu, ve kterém se signál přenáší
• Menší zpoždění
pomocí světla. Svazek takových vlá• Větší bezpečnost dat
ken se označuje jako optický kabel
6.	Stav budování optické sítě
a má takovou datovou kapacitu, kteObec Rebešovice:
1.	Poskytnout součinnost při zpra- rou prozatím nejsme schopni v běž- • 1 . etapa - hotová
• 2 . etapa - realizace se dokončuje
cování projektové dokumentace ném životě maximálně využít.
• 3 . etapa – probíhá územní a staa územním projednávání
3. Výhody optického připojení
vební řízení – datum zahájení re2.	Uzavřít jakožto vlastník dotčených • Nízká poruchovost
alizace není zatím ze strany obce
pozemků výstavbou sítě s itself • Dlouhá životnost
znám, jedná se o etapu realizačně
s.r.o. smlouvu o budoucí smlou- • Vysoká rychlost přenosu dat
nejsložitější vzhledem k nevyhově o zřízení věcného břemene • Vysoká stabilita internetového (aj.)
vujícímu ozsahu obecních pozemna těchto pozemcích.
připojení
ků v nové zástavbě a k hustotě už
3.	Poskytnout specifikaci příp. poža4.	
J
aké
služby
může
poskytnout
existujících
inženýrských sítí v tétdavků na využití optické přístupoprovozovatel
optické
sítě
?
vé sítě pro potřeby obce (kameroro lokalitě.
vý systém, napojení obecního úřa- • Vysokorychlostní internet
7.	Proč si pořídit optickou
du a jím zřizovaných organizací • Interaktivní televize
přípojku do domu?
• Telefon
apod.).
Je třeba říci, že zastupitelstvo se při
svém rozhodování, zda optickou síť
v obci ano nebo ne, řídilo především
výhledem do budoucnosti. Je nám
jasné, že řadě občanů stačí v současnosti internet od mobilních operátorů a výhody optického připojení
v obci ocení třeba až další generace,
které už budou žít v tzv. „chytrých domácnostech“ apod. Pokud se budete rozhodovat, zda si do svého domu
necháte zavést optickou přípojku, tak
prosím zvažte jednak výše uvedené výhody optického připojení a nahlédněte na webové stránky poskytovatele (www.itself.cz, www.selfnet.
cz), kde najdete spoustu informací
o možných službách. Pokud se rozhodnete, že zatím ne, tak má smysl
si nechat zavést přípojku do domu
(bytu) a služby zatím neodebírat.
V budoucnu pak bude velmi jednoduché o poskytnutí služeb požádat.
Autor: Petr Hrdý,
místostarosta
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Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na 3. veřejném zasedání zastupitelstva Obce
Rebešovice ze dne 24. 4. 2019 schválilo nebo projednalo:
• Výroční zprávu o hospodaření MŠ
Rebešovice, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace, Horky
400, 664 61 Rebešovice za rok 2018.
• Zprávu o výsledku kontroly
Mateřské školy Rebešovice s návrhem nápravných opatření finančního výboru, který bude zapracován do návrhu Protokolu
o kontrole.
• účetní závěrku MŠ Rebešovice
za rok 2018
• účetní závěrku Obce Rebešovice
za rok 2018
• kladné vyjádření ke stavebnímu
záměru ,,Přístupová optická síť
Rebešovice – etapa 3“.
• vyhlášení Záměru na pronájem
části pozemku p.č. 99 a p.č. 96
k umístění montovaných garáží u domů Chrlická č.p. 66 a 67,
Rebešovice.
• vydává kladné vyjádření firmě KABEL–PROJEKT, Řípská
1310/11e, 627 00 Brno pro potřeby územního souhlasu ke stavbě
překládky stávajícího venkovního vedení VN 22kV linky VN160
do nové pozice z důvodu připravované výstavby RD.
• Příkazní
smlouvu
č. 19-112
mezi, Obcí Rebešovice Zá
mecká 12, Rebešovice, 664 61
Rajhrad a Agenturou K1 s.r.o.,
Jungmannova 2883/3, 690 02
Břeclav. Předmětem plnění této
smlouvy je smluvní zatupování PŘÍKAZCE za úplatu při výkonu práv a povinností zadavatele souvisejících se zadávacím zařízením, zadávaným dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce
s názvem ,,OBEC REBEŠOVICE,
ZÁMEČEK ZMĚNA VYTÁPĚNÍ“
v ceně 25 168,- Kč včetně DPH.
• podání žádosti o dotaci z programu vyhlášeného Ministrem pro
místní rozvoj s názvem Podpora

•

•

•

•

•
•

revitalizace území 2019, podprogram 117D082 - Regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské využití na akci ,,Objekt bývalé
mateřské školy Rebešovice“ včetně obsahu projektu regenerace
území brownfieldu.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi EKOKom, a.s., Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4 a Obcí Rebešovice,
Zámecká 12, Rebešovice, 664 61
Rajhrad a pověřuje starostu podpisem Dodatku.
vypracování přípravných a projektových prací panem Ing. arch.
Františkem Kopřivíkem na projekt odstranění objektu bývalé
školky Rebešovice č.p. 63 v ceně
20 000 Kč bez DPH.
opravu budovy prodejny potravin v Rebešovicích podle návrhové studie vypracované panem
Ing. arch. Františka Kopřivíkem.
pronájem prostor na Zámečku
paní Bc. M. Novotné, Zahrady
190, 664 61 Rebešovice za účelem
vedení kroužku angličtiny pro
děti od září 2019.
prodej plynárenského zařízení
v obci Rebešovice.
návrh řešení nepovolených staveb na pozemcích obce za BD č.p.
100.

• s tavbu na parcelách ve vlastnictví
obce, kterých se dotýká projektová dokumentace cyklistické stezky Rebešovice - Bobrava.
• podat žádost na Státní pozemkový úřad, sídlem Praha 3, pobočka Hroznová 17, 603 00 Brno,
v zastoupení Krajský pozemkový
úřad, Hroznová 17, 603 00 Brno
na převedení pozemku parc. č.
427/78 v k. ú. Rebešovice na Obec
Rebešovice.
• zajištění
veřejného
osvětlení na ulici Polní s rodinou
Šenkýřovou, popř. zjistit zajištění
VO na pozemcích obce při existenci inženýrských sítí na těchto
pozemcích.
• Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní
školy, Brno, městská část Chrlice,
Základní škola a Mateřská škola,
Jana Broskvy 3, příspěvková organizace.
• Smlouvu na vývoz podzemních
kontejnerů firmou SAKO Brno.
• Podání výpovědi firmě AVE
na svoz odpadů z obce Rebešovice.
• Vyhlášení Záměru na svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu v obci Rebešovice.
• Návrh výstavby dřevěného domku pro prodej zmrzliny na místo
dosavadní dřevěné autobusové
zastávky.

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa
se vybírá do 30. června 2019.
V V V

Vážení občané,
chtěl bych poděkovat všem, kteří udržují pořádek na sběrných místech.
Věřím, protože jsem věčný optimista, že to je aspoň 90 % občanů Rebešovic,
kteří chtějí, aby v naší obci byl pořádek. Bohužel jsou někteří, kterým se
nechce zmačkat plasty, aby se jich vešlo do kontejneru víc nebo pošlapat
papírové krabice, aby nebyla jedna krabice na celý kontejner nebo také
vysypat z igelitových pytlů bioodpad do velkého kontejneru.
Kdo nemůže tento pytel zvednout, rád mu s ním pomůžu. Proto jsem
také, jako už několikrát, tyto pytle rozřezal, obsah vysypal a igelity dal
do plastu. Kdyby si někdo vzpomněl, kdo dal pneumatiky na sběrné místo,
rád mu předám doklad na 120 Kč, které jsem zaplatit za uložení pneumatik
ve sběrném dvoře v Chrlicích.
Děkuji, starosta
3
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Modřický nohejbal našel azyl v Rebešovicích
Když na konci léta roku 2018 konečně po mnoha letech čekání šla
k zemi stará a nevyhovující tělocvična v Modřicích, aby uvolnila místo
nové moderní sportovní multifunkční hale, začal se naplňovat sen několika generací modřických nohejbalistů, ale i ostatních sportovců i spolků, o moderním stánku pro jejich aktivity. Současně jsme však museli řešit také otázku kde budeme po dobu
příští sezony trénovat i hrát. Součástí
stavby nové haly je totiž i úprava okolních venkovních sportovních ploch.
Vzhledem k počtu jednotlivých družstev od těch úplně nejmladších až
po OLD BOYS jsme si začali dělat
obavy, jak to zvládneme ustát a zda
rok 2019 nemůže pro modřický nohejbal znamenat katastrofu a možná i konec. A proto jsme byli nadšeni a šťastní, že nám obec Rebešovice
a místní sokolové prostřednictvím
pana starosty Němce nabídli pomocnou ruku. Ihned počátkem roku 2019
jsme v rámci několika přátelských
jednání finalizovali podmínky spolupráce a s místním Sokolem uzavřeli
nájemní smlouvu na pronájem dvou
kurtů včetně přilehlého zázemí.
Začátkem měsíce dubna jsme
pak uspořádali společnou brigádu
na úpravu kurtů a také společně doplnily některé vybavení, které je nut-

né k odehrání mistrovských zápasů.
Rozběhly se tréninky a první domácí
mistrovské zápasy A i B družstva byly
odehrány v sobotu 13. dubna. Počasí
bylo spíše vhodné pro zimní sporty, ale přesto byla tohoto dne domácí
sezona úspěšně zahájena. Do konce
měsíce května bylo na rebešovickém
kurtu sehráno šest domácích extraligových zápasů. K nim pak stejný počet zápasů B týmu v 1. lize a řada dalších zápasů dorostenců, žáků v rámci Poháru JMK a také krajského přeboru mužů. No a samozřejmě zde
proběhl bezpočet tréninků.
Za náš oddíl mohu konstatovat, že
„rebešovický azyl“ nám velmi prospívá, protože:
A tým je v Extralize na průběžném
2. místě a naši hráči získali titul mistrů ČR na jednorázovém mistrovství
ČR v trojicích.
Mladší žáci získali na Mistrovství
ČR ve dvojicích zlato a stříbro a v trojících další zlato. K tomu suverénně ovládají sezonní soutěž v rámci
Poháru JMK, když dokázali ve dvojících i trojicích zatím zvítězit ve všech
turnajích, a to i přesto, že proti nim
hrají i starší žáci jiných oddílů. K tomu
přidali i tři vítězství na celorepublikových turnajích v rámci Poháru ČNS.
Vedle těchto týmů pak B tým hraje druhou nejvyšší celostátní sou-
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těž, dorostenci jejich nejvyšší soutěž,
v krajském přeboru mužů máme dva
týmy a další dva pak v okresním přeboru neregistrovaných hráčů.
I když celoroční týmové soutěže
jsou teprve těsně za polovinou a nejdůležitější zápasy play-off nás čekají v září a říjnu, můžeme už nyní
Rebešovicím poděkovat za to, že i jejich zásluhou dosahujeme takových
to výsledků.
Během mistrovských zápasů chodí do hlediště velké množství místních občanů a další z nich pak zabezpečují občerstvení. Chtěl bych všem,
kteří nám takto v našem sportování pomáhají a podporují nás za celý
MNK Modřice z celého srdce a uctivě
poděkovat. Speciální díky patří panu
starostovi Němcovi, který byl od počátku iniciátorem a nyní je tím hlavním motorem naší spolupráce.
Věřím, že i v druhé části sezony
se budeme Rebešovicím odvděčovat dobrými výkony a naše vzájemná
spolupráce se bude dále rozvíjet.
Za náš všechny modřické nohejbalisty si dovolím konstatovat, že se
v našem „pronájmu“ necítíme jen
jako nájemci, ale že máme pocit, že
jsme mezi opravdovými přáteli.
Děkujeme Vám Rebešovice!
Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice
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Hledáme hráče
stolního tenisu
TJ Sokol Rebešo
vice 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.

Den dětí v Rebešovicích
V sobotu 8. června 2019 se ve sportovním areálu TJ Sokol Rebešovice
pořádal tradiční „Dětský den“. Ze zamračené oblohy na nás vykouklo sluníčko a s očekáváním prvních dětí
jsme nachystali areál ke krásnému
odpoledni věnovanému „Dni dětí“.
Členové Sokola a další pomocné ruce
nachystali lavičky, vybavení na disciplíny, posekali trávu a připravily špekáčky a dřevo na večerní oheň.
O zábavu nejmenších dětí se postaralo divadélko NETRATRDLO.
Pro letošní rok zvolili námořnické
téma a děti se plně zapojili do přichystaných soutěží.
V soutěžních disciplínách pro větší děti vyhrála klasika – kop na bránu, skákání v pytli, hod na kruh nebo
slalom s vejcem na lžíci ovšem odběhnutý v holínkách.

Letos se nám podařilo pro děti
zajistit střílení lukem a vzduchovkou, které sklidilo obrovský zájem
jak u dětí, tak i posléze rodičů, kteří
byli taktéž oceněni za nejlepší podaný výkon v dané disciplíně.
Rodiče se také zapojili do soutěže „Slalom v kolečkách“, kdy naložili svoje ratolesti a proběhli s kolečky
připravenou trasu.
Po vyhlášení všech výsledků soutěží
a předání cen následovala soutěž poslední, a to, v házení vajíček protějšku
na co největší vzdálenost, kterou si se
smíchem všichni náležitě užili.
Večer si každé dítko kromě nezapomenutelných zážitků odneslo ještě špekáček a sodovku za účast, který
si poté mohli opéct na připraveném
ohýnku a pak už se všichni spokojeně odebrali k domovům.
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Tímto děkujeme za výtečně zorganizovanou akci hlavním pořadatelům v čele s Helenou Kotulanovou,
Veronikou Burdovou. Velké díky patří také každému, kdo přidal ruku
k dílu a pomohl tak ke spokojeným
úsměvům mnoha dětí.
Autor: Romana Němcová
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Vína „Vinaře roku 2018“ v Zámeckém sklepě v Rebešovicích
Zámecký sklep v Rebešovicích
Vám po prvním článku v Rebe
šovickém zpravodaji v minulém čísle představí dalšího moravského vinaře. Bude jím tentokrát „Vinař
roku 2018“, malé rodinné vinařství
Jindřicha Kadrnky z mikulovské
podoblasti.
Rodinné vinařství Jindřich
Kadrnka se nachází ve vinařské
obci Březí u Mikulova v blízkosti překrásné Pálavy a Dunajovských
vrchů. Vinohradnictví a výrobě vína
se Jindřichova rodina věnuje již řadu
let, je již čtvrtou generací, která ve vinařství pokračuje. Ve vinici a ve sklepě Jindřich pracoval již od dětství, ale
jeho prvním a nejdůležitějším profesním krokem bylo jeho první zaměstnání v roce 2001, kdy nastoupil
do firmy Mikrosvín Mikulov, kde získal mnoho zkušeností a vědomostí. Potkal se zde s významnými osobnostmi vinařského světa, nejdříve
s Jožkem Peřinou velkým vinařským
odborníkem a následně i s jeho synem Zdeňkem Peřinou. Zde se také
poprvé profesně potkává s Filipem

Mlýnkem jako sklepmistrem vinařství. Následně pracoval ve vinařství
Galant Mikulov, kde opět spolupracoval se známým vinařem Zdeňkem
Peřinou z Klentnice. Asi nejvíce se
dostal do povědomí ve Vinařství
Volařík Mikulov, kde pracoval jako
vinohradník vinařství. Jindřich
a Filip stáli za největšími úspěchy tohoto vinařství.
Ve svém rodinném vinařství se
snaží produkovat špičkový hrozen,
protože věří, že pouze ten je základem pro vynikající víno. Je kladen
důraz na všechny práce ve vinici,
co nejméně chemických zásahů, co
nejšetrnější přístup ke keři, hroznu
a vínu celkově. Ve vinařství pěstuje
odrůdy pro tuto oblast typické, ale
i nové odrůdy, kterým věří, že můžou být kvalitativně na vysoké úrovni. Jsou to Ryzlink vlašský, Ryzlink
rýnský, Veltlínské zelené, Sauvignon,
Rulandské bílé, Chardonnay, Pálava,
z nových Johanniter. Z modrých odrůd to je Merlot. Své špičkové hrozny
vysoké kvality pěstuje na známých
viničních tratích Mikulovska a to

Ořechová hora a Liščí vrch v katastru vinařské obce Březí. Malé množství kvalitních hroznů i nakupuje od prověřených dodavatelů jako
je třeba vinařství Reisten. Vedle vín
v klasické řadě toto vinařství produkuje nádherná vína i ve své rodinné sérii Family – Barborka, Jindřich
a Marcela. V současné době vinařství produkuje krásná vína i z dřevěných sudů jako je Veltlínské zelené, Chardonnay Ryzlink vlašský
a Ryzlink rýnský. Novinkou tohoto vinařství je část zrání některých
vín v betonových vajíčkách o velkých objemech. Vína se nám již druhým rokem představují v novém kabátě – s novou etiketou. Vinařství
dlouhodobě se svými víny sklízí velké úspěchy nejen na různých soutěžích, ale jsou hlavně velice oblíbená
u milovníků kvalitních vín a to je pro
Jindřicha to největší ocenění.
Vinařství se v současnosti prezentuje jako moderní a perspektivní
moravské vinařství, produkující nádherná vína, do kterých vinař vkládá
svoje srdce.

Tradiční pochod
TJ Sokol Rebešovice pořádá
v sobotu 27. 7. 2019 tradiční pochod Tišnov–Níhov. Sraz účastníků je v 10.00 hod., Předklášteří
v cukrárně U krále.
Možnost stanování v Níhově
již od pátku 26. 7. 2019.
Přihlášky co nejdříve na tel.
724 186 547, abychom mohli zajistit včas pochodová trika pro
všechny účastníky.
Spojení :
Vlak z Brna, dolního nádraží: odjezd Brno 8.50 hod.,
v Tišnově 9.30 hod.
Vlak z Níhova: odjezd
Níhov 9.14 hodin, v Tišnově 9.27
hodin.
Jsou zváni všichni, kdo mají
zájem se projít pěknou přírodou.

Obec Rebešovice organizuje LETECKO-MODELÁŘSKÝ kroužek pod
vedením pana Jalušky, který je vhodný pro děti od 1. třídy.
Kroužek začíná od září 2019, v prostorách Zámečku v Rebešovicích
(den předběžně sobota, nebo dle domluvy, aby vyhovoval zúčastněným).
V případě zájmu, nebo bližších informací kontaktujte pana Jalušku
na tel. 727 885 607 nebo přímo na adrese Díly 243, Rebešovice.
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Ženáčské hody
Poslední květnový víkend, se uskutečnily v naší obci
Ženáčské hody. Letos se do kroje nastrojilo 10 manželských párů.
V pátek odpoledne obešli stárci obec za doprovodu
harmoniky a lidových písní, vybaveni vínem a omašličkovanými rozmarýny, aby občany pozvali na sobotní
průvod a zábavu. Přes nepříznivou předpověď, nakonec
počasí vyšlo na jedničku. K průvodu se sice připojila jen
hrstka příznivců, ale i tak jsme si jej náležitě užili. První
kroky vedly k místnímu Zámečku, kde pan starosta spolu se „svobodnými stárky“ předali ženáčům hodové právo. Poté na trase průvodu připravili krojovaní stárci několik zastávek s pohoštěním. Dechová hudba GALÁNKA
se postarala o skvělou atmosféru, k níž přispělo i výborné jídlo a pití. Průvod byl ukončen na hřišti v sokolském
areálu, kde hudba hrála do 19 hodin.
Tradiční hodová zábava byla zahájena o hodinu později tradičním nástupem krojovaných párů. K tanci a zábavě nám od večera až do ranních hodin skvěle hrála
skupina PANORAMABAND.
Na půlnoční překvapení naši obec navštívilo spousta
známých umělců z Prahy z pořadu „Možná přijde i kouzelník“ např. Jirka Korn, Hanička Zagorová se Standou
Hložkem a Petrem Gottwaldem, Zdeněk Srstka, Jaroslava
Hanušová, duo Kamélie, Jiří Lábus, Petr Janda, Petra
Janů a spousta dalších…
Stárci děkují všem příznivcům, kteří je přišli podpořit a dobře se bavili. Velké poděkování patří taktéž
Obecnímu úřadu Rebešovice, za umožnění krásného
krojovaného víkendu a za finanční podporu.
Autor: Veronika Burdová

Obec Rebešovice a stárky

Obec
Rebešovice a stárky
Vás srdečně zvou na tradiční
Vás srdečně zvou na tradiční

Babské hody

Babské hody
dne 6. 9. a 7. 9. 2019

Program:

dne 6. 9. a 7. 9. 2019

Pátek 6. 9. od 15:30h. – Zvaní stárek

Program:
Sobota 7. 9. od 14:00h. – Začátek průvodu na Zámečku
Pátek 6. 9.

(jako doprovod hrají Střeličáci)

20:00h. – Zahájení večerní zábavy
od 15.30 h. – Zvaníve stárek

Sobota 7. 9.

ve sportovním areálu

– K tanci a poslechu hraje Panorama Band

od 14.00 h. – Z
 ačátek
průvodu
na Zámečku
– Vstupné
120,(jako
doprovod
hrají
Střeličáci)
*V případě nepřízně počasí se zábava přesouvá na Zámeček
ve 20.00 h. – Zahájení večerní zábavy
ve sportovním
areálu
Těšíme se na
Vás!
– K tanci a poslechu hraje
Panorama Band
– Vstupné 120,*V případě nepřízně počasí
se zábava přesouvá na Zámeček
Těšíme se na Vás!
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Čtvrtek 29. 8. 2019 - CHATA NA PRODEJ

Rodiče prodávají starou rodinnou chatu. Před předáním chaty novému majiteli však matka (Ivana Chýlková) chce ještě uspořádat poslední rodinnou slezinu. Zbytek rodiny ale neprojevuje přílišné nadšení. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) rodinné akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s jeho přítelkyní (Judit
Bárdos). Jediná babička (Jana Synková) má opravdový zájem. Dcera (Tereza Voříšková) na chatu pozve svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší.
Představa rodinné idyly rychle skončí, když rodina ráno zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa...

Pátek 30. 8. 2019 - PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověd’ kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší
problémy po chlapsku - společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší”. Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy” a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna
Polívková).

Sobota 31. 8. 2019 - ČERTÍ BRKO

Příběh nás zavede do městečka Pytlov. Místní ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě
monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho
dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka trochu zmateného čerta
Bonifáce. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné
Markétky.

Neděle 1. 9. 2019 - HASTRMAN

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.
Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se
stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius (Jan Kolařík). Čím více se Katynka
hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře
v člověku tentokrát obstojí.

Místo promítání: SPORTOVNÍ AREÁL TJ SOKOL REBEŠOVICE
Vstupné dobrovolné - na charitu
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Nová technologie 5G zrychlí
domácí internet až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

Přinášíme
ultrarychlý
do míst, kde
ještě nebyl.
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jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce června navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

REBE Šovický z pravodaj

mluvit

mmlluuvvitit

mluvit

3/2019

Chcete
opravdu

mluvit
anglicky?

LETNÍ
INTENZIVNÍ KURZY
– extra silná dávka angličtiny
z Budete mluvit, mluvit, mluvit anglicky
z Ujasníte si časy a jejich použití
z Zlepšíte si výslovnost
z Užijete si přátelskou atmosféru
z Vaše jistota v komunikaci výrazně vzroste

Rezervujte si místo na www.lite.cz
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Q

ÚŘAD

ŠKROBENÍ

Q

ČÁST

KANTORKA

MOTORU

(slang.)

ZNAČKA
DEKANEWTONU

VSTUPENKA

PES

PLATIDLO
LAOSU

Q

TŘETÍ ČÁST
TAJENKY

ŽELVY

SPORTOVNÍ

KRÁTKÉ

KLUB (zk.)

KABÁTY
ONA

PRVNÍ ČÁST
TAJENKY

PÁS

HÁDKA
TRAŤ

SPOLEČEN.
ŘÁD (zk.)

Q

KREVNÍ
SKLIZEŇ

BUDOVY

TLAK (zk.)

PRO KONĚ

DRUHÁ ČÁST

SLOVENSKÁ

TAJENKY

OTÁZKA
PŘECEDIT

PŘÍTOK
LABE

NÁZEV
PÍSMENE "L"

MPZ
RUMUNSKA

KÓD

KDY

ERITREY

(sloven.)

JAKO

BÍLÝ

(sloven.)

PTÁK
PŘEDLOŽKA

ŠKŮDCE
STROMŮ

POLNÍ
MÍRY

KORÝŠ
SLOVEN.

ČESKÝ
ZPĚVÁK

A SICE

ZÁJMENO

KOUZLO

KOČOVNÍCI

ŘEMEN

VĚZENÍ

Q
PŘÍTEL
(franc.)

PYSKY
JMÉNO KOMENSKÉHO

TENATA

SVALOVINA

MALÝ
OTA

DÝKA
(lat.)
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