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Co by měl každý vědět o novém systému třídění odpadů
V jarním čísle zpravodaje jsme jí a v budoucnu bude ukládání neupopisovali problematiku třídění praveného komunálního odpadu
odpadu v domácnostech. Díky skvě- na skládku zakázáno.
lé práci našich zastupitelů a pana
Princip je jednoduchý: Více tříděstarosty se podařilo v dlouhých jed- ného odpadu znamená méně směsnáních a diskuzích nachystat zahá- ného odpadu ukládaného na skládjení třídění odpadu v domácnostech ku = úspora finančních prostředků
v průběhu roku 2020. Odpad se tedy vynakládaných na provoz systému
bude nově třídit přímo v domácnos- nakládání s odpadem.
tech. Každá domácnost obdrží sadu
Jak často bude odpad z domácnádob na plast, papír a bioodpad.
ností svážen?
Současně bude zaveden „Motivační
Interval bude nastaven po výběprogram“ s možností slev z poplatku
ru svozové společnosti a bude nastaza odpady pro zapojené domácnosti.
ven individuálně na každou složNa zavedení tohoto systému ku odpadu zvlášť. Konkrétně u biojsme v Rebešovicích zaznamena- odpadu je možné, že se bude interli v naprosté většině kladné ohla- val měnit. V penetrovaných obdosy. Těší nás velký zájem domácností bích na jaře a na podzim bude svoz
o nádoby na tříděný odpad. V násle- častější, v zimních a letních měsídujícím článku se pokusíme zodpo- cích bude svoz méně častý. Složky
vědět nejčastější dotazy a připravit jako plast, papír a směsný komunálvás na nový systém třídění odpadu.
ní odpad se budou pravděpodobně
Proč bude zaveden nový systém svážet jednou za tři týdny.
třídění odpadu?
V jakých konkrétních termínech
Snažíme se z ekologických a také
se bude odpad svážet?
z ekonomických důvodů co nejvíKaždá domácnost obdrží svozoce snížit množství vyprodukovanévý kalendář na celý rok, kde budou
ho směsného komunálního odpadu.
uvedeny vývozy všech druhů odpaToho lze dosáhnout důkladnějším
dů. Svozový kalendář bude zveřejtříděním odpadu. Poplatky za ukláněn také na webových stránkách
dání směsného komunálního odpaobce a webových stránkách svozodu na skládku se každoročně zvyšuvé firmy.

kami dotace. Bližší informace budou
uvedeny v předávacím protokolu.
Počet nádob, které formou dotace
získáme, bude omezen. Bude tedy
platit pořekadlo, kdo dříve přijde,
ten dostane sběrnou nádobu zdarma.
Je nutné odebrat celou sadu
nádob, tj. nádobu na papír, plast
i bioodpad současně?
Ne, není nutné odebrat celou
sadu. Je možné odebrat jakoukoli
kombinaci nádob. Například pokud
bioodpady kompostuji, vezmu si
tedy jen nádobu na plast a na papír.
Pokud papír odevzdávám do výkupny, vezmu si jen nádobu na plast
a na bioodpad.
Upozorňujeme, že v tomto případě ale nebudou splněny podmínky „Motivačního programu“ a těmto domácnostem nebude poskytnuta sleva z poplatku za odpad.

Jakým způsobem proběhne disBudou nádoby na tříděný odpad
tribuce
nádob?
poskytnuty zdarma?
Rozvoz
„až do domu“ bude zajišAno, nádoby budou zapůjčeny
těn
v
předem
stanovených termízdarma. Po dobu nejméně pěti let
zůstanou ve vlastnictví obce z důvo- nech v průběhu letních měsíců.
du poskytnuté dotace na jejich Sběrné nádoby bude možné vyzvedpořízení. Uživatel, který se přihlá- nout také předem na stanoveném
sí k odběru nádob, se zaručuje obci místě po předchozí domluvě s prai dotačnímu orgánu SFŽP, že nádo- covníkem obecního úřadu.
Pokračování na str. 2.
by bude užívat v souladu s podmín1
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Pokračování ze str. 1.
Jak bude řešeno, pokud se ukáže,
že četnost svozů nestačí?
Četnost svozu bioodpadu bude
stanovena po zkušenostech z okolních obcí, kde je podobný systém
zaveden. V zimních měsících předpokládáme, že díky chladnému
počasí nebude obsah nádob zapáchat, proto bude svoz méně častý.
Pokud tento problém nastane
plošně, četnost svozu jednotlivých
odpadů bude upravena.
V případě individuálních problémů s přeplněností nádob bude toto
řešeno s danou domácností zvlášť.
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požadavek, co nejvíce snížit množství vyprodukovaného směsného
odpadu, jehož likvidace je nejdražší. Toho lze dosáhnout důkladnějším tříděním odpadu. Vycházíme
z předpokladu, že obec díky novému
systému třídění zaplatí za likvidaci odpadů méně a proto domácnost,
která bude využívat systému třídění, bude platit menší poplatek než
domácnost, která systém využívat
nebude. Princip a podmínky „Motivačního programu“ bude upřesněn
v jarních měsících roku 2020.
Jak se bude měřit množství vyváženého odpadu?
Množství vyváženého odpadu se
bude určovat podle hmotnosti jednotlivých druhů odpadů. Svozová firma bude zadávat do elektronického systému u každého výsypu naplněnost nádoby (čtvrt, půl, tři
čtvrtě, celá) a její objem. Všechny
nádoby jsou označeny čipem. Před
začátkem každého svozu a následně po ukončení svozu se vozidlo zváží a celková hmotnost svezeného
odpadu se rozpočítá podle zadané
naplněnosti a objemu na jednotlivé
svezené nádoby.

Kde mohou být nádoby na tříděný odpad umístěny?
Nádoby u rodinných domů musí
být umístěny na vlastním pozemku tak, aby jejich umístění nebránilo průchodu chodců, nezhoršovalo
dopravní situaci a rozhledové poměry, v zimě nebránilo úklidu sněhu
z komunikací a celkově nenarušovalo estetický vzhled obce.
Nádoby u bytových domů budou
řešeny individuálně.
V den svozu odpadu je vlastník
nebo uživatel objektu povinen přistavit sběrnou nádobu na místo přiléhající ke komunikaci. Prázdnou
Jak bude prováděna (a zdali
sběrnou nádobu je třeba odstranit vůbec) kontrola „čistoty” tříděnéz veřejného prostranství nejpozději ho odpadu?
do konce dne svozu.
Kontrolu budou provádět zaměstnanci svozové firmy při vývozu.
SLEVA Z POPLATKU ZA ODPAD Navíc v některých svozových autech
Proč bude zaveden „Motivační jsou kamery, kdy řidič vozu vidí, co
program“?
se z popelnice do vozu sype. Kont„Motivační program“ vychází rolu provedou také při nestandardní
z principu celého systému a tím je váze nádoby, např. příliš těžká nádo-

ba na plast, podezření, že tam je
např. stavební suť. Svozové firmy si
to hlídají zejména u tříděného odpadu, aby obsah jedné nádoby neznehodnotil celou sváženou „várku”.
VEŘEJNÁ SBĚRNÁ „HNÍZDA“
Budou se stávající kontejnery
na tříděný odpad na veřejných sběrných místech po zavedení nového
systému rušit?
Ne. Stávající stanoviště kontejnerů zůstanou zachována. Veškeré
odpady z těchto kontejnerů budou
také zaevidovány do tříděného
odpadu obce. Předpokládáme, že
do budoucna, tedy po zapojení většiny domácností do nového systému,
budou podle potřeby počty kontejnerů sníženy a upraveny typy sběrných nádob.
BIOODPAD
Obecně k biologickému odpadu:
Někteří občané biologický odpad
kompostují,
vzniklý
kompost
na svých zahradách využijí a budou
biologické odpady kompostovat
dále, což je to nejlepší řešení. Někteří však na svých zahradách kompostovat nechtějí nebo nemohou
a bioodpad tak často končí v nádobách na směsný komunální odpad,
a to i přesto, že je bioodpady možné
odvést na sběrná místa. Nový systém
je zaměřen právě na snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, proto občanům
budeme dávat možnost třídit bioodpad do svozových nádob.
Autor: Martin Gargulák

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na minulých jednástřechy budovy myslivny, na ktea podání žádosti o dotaci na vybuních projednalo:
rou mají dlouhodobě rezervovadování Sběrného dvoru včetně ko• seznámení se s novým obecním
né finanční prostředky v obecním
munikace s SFŽP až do doby akpracovníkem panem J. Stejskalem,
rozpočtu
ceptace projektu za cenu 22 000 Kč
který pracuje na dohodu o prove- • nabídku společnosti ASHPA, oběbez DPH
dení práce
hová hospodářství s. r. o., IČ: • nabídku společnosti ASHPA, obě• pan starosta seznámil zastupitele
04455967 se zpracováním anahová hospodářství s. r. o., IČ:
se zasláním dopisu Mysliveckému
lýzy potenciálu produkce odpa04455967 o zajištění kompletní
sdružení Svratka s výzvou, aby v co
du a materiálových toků za cenu
administrace výběrového řízení
nejkratší době proběhla oprava
25 000 Kč bez DPH a zpracování
a zpracování veškeré povinné do2
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kumentace pro akci „Sběrný dvůr
Rebešovice“
možnost přihlásit se do dotačního programu na přidělení nádob
na tříděný odpad pro všechny občany Rebešovic
žádost firmy ADOS Brno o závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6
zákona č. 114/192 Sb., o ochraně
přírody a krajiny a § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
nabídku agentury K1 s. r. o., Břeclav
na zpracování Výběrového řízení na odstranění objektu bývalé
Mateřské školy Rebešovice č. p. 63
v ceně 34 848 Kč s DPH
nabídku agentury K1 s.r.o., Břeclav
na zpracování Výběrového řízení
na přestavbu „Prodejna potravin
Rebešovice č. p. 102 změna v užívání a zateplení objektu“ v ceně
34 848 Kč s DPH
Žádost společnosti LCL s. r. o., Brno
o projednání změny Územního
plánu v lokalitě bývalého vojenského areálu
nabídku firmy Antee o možnostech modernizace webových stránek obce
zprávu MŠ Rebešovice, příspěvkové organizace o přijetí a plnění nápravných opatření dle přílohy č. 2 protokolu o FK za rok
2018 – Mateřská škola Rebešovice
ze dne 21. 5. 2019.
nabídku dopravní analýzy pro
Obec Rebešovice společností
DOPRAN CZ, s. r. o., Brno
pan starosta seznámil zastupitele s odmítavým stanoviskem
Zastupitelstva města Modřice k žádosti Obce Rebešovice o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií Modřice k výpomoci při zabezpečení pořádku
v obci
dle návrhu výběrové komise,
jako zhotovitele veřejné zakázky
„Zhotovení projektové dokumentace pro Sběrný dvůr Rebešovice“
firmu GEOtest, a. s., Brno
návrh Smlouvy o dílo „Zhotovení
projektové dokumentace pro
Sběrný dvůr Rebešovice“ mezi
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Obcí Rebešovice a firmou GEOtest,
a. s., Brno v ceně 620 000 Kč bez
DPH
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a TJ Sokol Rebešovice ve výši
80 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a ČSV ZO Rajhrad ve výši 5 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a Domovem Matky Rosy, domov pro seniory, Rajhrad ve výši
15 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a DCHB – oblastní charita Rajhrad,
pracoviště charitní pečovatelská
služba Rajhrad, ve výši 15 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a Diakonie ČCE – středisko
BETLÉM, Klobouky u Brna ve výši
10 000 Kč
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Rebešovice
a MS Svratka, Rebešovice ve výši
25 000 Kč
vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby a souhlas s připojením pozemku sjezdem k místní
komunikaci, jedná se o novostavbu RD na parcele č. 416/108 v k. ú.
Rebešovice
vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby a souhlas s připojením pozemku sjezdem k místní
komunikaci, jedná se o novostavbu RD na parcele č. 416/34 v k. ú.
Rebešovice.
žádost firmy Itself, s. r. o., Brno
o povolení zvláštního užívání
místních komunikací pro umístění inženýrských sítí při realizaci III.
etapy výstavby optické přístupové
sítě v obci
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi firmou Itself, s. r. o., Brno a Obcí
Rebešovice, jedná se o přístupovou optickou síť Rebešovice – etapa III.
3
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• smlouvu o dílo mezi B. S. O. spol.
s r. o., Praha 3 a Obcí Rebešovice,
jedná se o vypracování znaleckého
posudku na ocenění reálné hodnoty specifikovaného plynárenského zařízení ve vlastnictví obce
pro účely zamýšleného prodeje
• smlouvu o dílo č. 19–122 mezi Obcí
Rebešovice a agenturou K1 s. r. o.,
Břeclav, předmětem smlouvy je
zpracování a kompletace podkladů k podání Žádosti o poskytnutí dotace na akci s názvem „Objekt
bývalé mateřské školy Rebešovice“
na MMR ČR v souladu s výzvou č.
2 k podávání žádosti o poskytnutí
dotace v roce 2019 z podprogramu
podpora regenerace brownfieldu
pro nepodnikatelské využití
• smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu: Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých a lyžařských
tratí JMK v roce 2019
• nabídku firmy Ratiko s. r. o.,
Opatovice na výstavbu veřejného
osvětlení na ulici Polní a výměnu
lamp na ulici Stráně
• nájemní smlouvu mezi Povodím
Moravy, s. p., Brno a Cyklistickou
stezkou Brno – Vídeň
• návrh paní Martiňákové na pokračování projektu Společných
nákupů silové elektřiny a zemního plynu, partnerem tohoto projektu bude obec Blatnička, návrh
smlouvy o spolupráci na rok 2020
• darovací smlouvy mezi JMK, Brno,
zastoupená JUDr. B. Šimkem
a Obcí Rebešovice, předmětem
této smlouvy je věcný dar – sada
vratných nápojových kelímků – sestávající z počtu 500 ks
• analýzu odpadu v naší obci a možností přejít na jiný systém svozu
tříděného odpadu
• prohlášení SMO ČR a SMS ČR o vyhlášení veřejné sbírky na pomoc
pozůstalým pana R. Štose (tragicky zemřelý místostarosta obce
Dražůvky)
• návrh Pasportu místních komunikací – Rebešovice zpracovaný firmou VERTIGIA, s. r. o., Brno
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Máme za sebou rok provozu optické internetové sítě
Vysokorychlostní internet a interaktivní televize – to jsou služby, které od února minulého roku mohou
využívat obyvatelé Rebešovic. Díky
optické síti, kterou v naší obci
postupně buduje brněnská společnost itself s.r.o., se k moderním
internetovým a televizním službám
Selfnet mohou připojit domácnosti z ulic Horky, Chrlická, Na Dědině,
Nová, Sportovní, V sadě a Zámecká.
V letošním roce budou pokračovat práce na dokončení zasíťování
celých ulic Chrlická, Horky, Zahrady
a Malé Díly. Zasíťování zbývajících
ulic naší obce je ve fázi projektování.
Jsou služby Selfnet dostupné
i na Vaší adrese? Využijte výhodnou slevovou akci – pokud uzavřete smlouvu na dva roky, získáte 6
měsíců zdarma na službu Internet nebo Balíček (Internet + Selfnet TV)! Stačí se obrátit na Zákaznické centrum Selfnet, a to telefonicky na 533 383 335 nebo e-mailem
na zakaznicke.centrum@selfnet.cz.

Operátor předá váš požadavek tech- INTERNET + TELEVIZE
nikovi, který Vás bude kontaktovat • Balíček 1 – Internet Optik 1 +
a domluví se s Vámi na termínu aktiSelfnet TV (Základní programová
vace služby.
nabídka Pro začátek)
550 Kč 275 Kč/měsíc prvních 6
Akční nabídka pro Rebešovice
platná po celou dobu výstavby opticměsíců
ké sítě v obci a platná při uzavření • Balíček 2 – Internet Optik 2 +
smlouvy na 24 měsíců:
Selfnet TV (Základní programová
nabídka Pro začátek)
INTERNET
550 Kč 275 Kč/měsíc prvních 6
• Optik 1 – rychlost 30/15 Mbps
měsíců
(stahování/odesílání dat) – 349 Kč
• Balíček 3 – Internet Optik 3 +
174 Kč/měsíc prvních 6 měsíců
Selfnet TV (Základní programová
• Optik 2 – rychlost 130/65 Mbps
nabídka Pro začátek)
– 449 Kč 224 Kč/měsíc prvních 6
550 Kč 275 Kč/měsíc prvních 6
měsíců
měsíců
• Optik 3 – rychlost 300/150 Mbps
– 649 Kč 324 Kč/měsíc prvních 6
Chcete vědět více o programové
měsíců
nabídce Pro začátek? Zajímají vás
další tematické nebo filmové proTELEVIZE
• Selfnet TV – interaktivní televize, gramové nabídky? Potřebujete více
kterou můžete sledovat i na mo- informací o internetových službách?
bilu, tabletu, počítači a vybraných Podívejte se na přehled služeb Selfchytrých televizorech – 250 Kč/ net nebo navštivte webové stránky
Selfnet na adrese www.selfnet.cz.
měsíc

Povinné čipování psů v ČR

Obec Rebešovice organizuje
LETECKO-MODELÁŘSKÝ kroužek pod vedením pana Jalušky, který je vhodný pro děti od 1. třídy.
Začínáme v říjnu 2019 v prostorách Zámečku v Rebešovicích (den
předběžně sobota, nebo dle domluvy, aby vyhovoval zúčastněným).
První schůzka mladých modelářů se uskuteční 12. října 2019
v 10 hodin v sále na Zámečku
v Rebešovicích.
V případě zájmu, nebo bližších
informací
kontaktujte
pana Jalušku na tel. 727 885 607
nebo přímo na adrese Díly 243,
Rebešovice.

Od 1. 1. 2020 mají všichni chovatelé psů novou
povinnost, a to mít svého psa očipovaného.
Budeme-li přesně citovat zákon: Očkování
psů proti vzteklině je platné pouze, pokud pes
splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanoveném v čl. 17, ods.1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Pokud tedy bude pes naočkován, ale nebude očipován, nemá po právní
stránce platnou vakcinaci proti vzteklině. Kód čipu musí být uveden v očkovacím průkazu, ale povinnost zaregistrovat zvíře do některého z registrů tím
pro majitele psa nevzniká. Je tedy na každém chovateli, zda si zvíře v některém z registrů zaeviduje či nikoli.
Nově se i číslo čipu musí uvést do formulářů na vyšetření psa po poranění člověka.
Pokud má pes platné očkování proti vzteklině, stačí psa pouze očipovat
bez nutnosti jej znovu očkovat.
Čipování psů provádí veterinární lékaři s tím, že jim nepřináleží ohlašovací povinnost. Majiteli, který bude kontrolován policií či jinými orgány
a nebude mít očipovaného psa, hrozí pokuta.
V případě dotazu je možno kontaktovat:
MVDr. Michal Neradilek, tel.: 605 205 693
4
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Vína vinařství „Volařík“ a. s. v Zámeckém sklepě v Rebešovicích
V tomto článku Vám představíme moravského vinaře, respektive
vinařství, jehož vína si můžete zakoupit v Zámeckém sklepě v Rebešovicích. Bude jím opět vinařství z mikulovské podoblasti. Vinařství Volařík
z Mikulova patří v současné době
mezi nejpopulárnější a nejúspěšnější v naší malé zemi. Vinařství poprvé
vstoupilo na trh v roce 2007 a navazovalo na bohaté rodinné tradice
zakladatele Ing. Miroslava Volaříka.
V rodině Volaříků poctivě pěstují lásku k vínu od druhé světové války, kdy
se zakladatel rodinné tradice, Leopold Volařík, naučil vinohradnickému a vinařskému umění od německých starousedlíků. Rozvoj vinařské
tradice přerušila násilná kolektivizace a návrat k vinařství byl možný až
po revoluci v roce 1989, kdy v restitucích byly postupně vraceny vinice
původním majitelům. Vinařství nyní
obhospodařuje v integrované produkci 80 ha vlastních vinic v Mikulovské vinařské podoblasti, z toho
4,2 ha v režimu ekologického zemědělství. Vinařství Volařík vyrábí převážně přívlastková bílá vína, která
jsou doplněna víny rosé a od roku
2011 i o Sekty Volařík. Spojením nejprestižnějších tratí s nejvhodněj-

ší odrůdou dalo vzniknout řadě vín
pod názvem TERROIR, a to z vinic
Kotelná, Železná, Ořechová hora,
Věstoňsko, Purmice a Levá klentnická. Vinařství Volařík pěstuje a zpracovává několik odrůd vín. Klíčovými
jsou Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský,
Veltlínské zelené, Pálava a Rulandské bílé. V roce 2014 vyšlo vinařství
s novou řadou ORGANIC. Nabízí tři
interspecifické odrůdy – Hibernal,
Johanniter a Saphira, které jsou pěstovány v režimu ekologického zemědělství na vinici Věstonsko v Perné.
Pílí, učenlivostí, pokorou, výběrem skvělých odborníků a neutuchající láskou k vínu se Vinařství Volařík dokázalo v krátké době prosadit
mezi producenty nejkvalitnějšího
vína v České republice a sklízí úspěchy na tuzemských i zahraničních
soutěžích. Mezi nejprestižnější ocenění v České republice patří Champion Valtických vinných trhů (vinařství jej získalo v letech 2011, 2013,
2014, 2018) Král vín za nejlepší
kolekci (2010, 2011, 2012, 2014, 2015,
2016, 2018) a Vinař roku 2011, 2014
a 2018. Vinařství má pravidelně vína
v Salonu vín České republiky, který
představuje vždy 100 nejlepších vín
pro daný rok.

5

Za skvělými víny dlouhá léta stál
sklepmistr Filip Mlýnek a vinohradník Jindřich Kadrnka.
Vinařství je od roku 2011 členem Aliance vinařů V8, vinařství, jež
se spojila s cílem společné propagace kvalitních moravských vín, zakládajícím členem VOC Mikulov, VOC
Pálava (Vína originální certifikace)
a ODK (Originál Dunajovské kopce).
Vinařství si postavilo své nové
zázemí pro svoji prezentaci a výrobu
svých skvělých vín a již sklizeň roku
2017 byla vyrobena v těchto nových
prostorách.
Ročník 2018 byl již druhým
v novém vinařství, přijďte tedy
posoudit kvalitu těchto nových vín.
V Zámeckém sklepě v Rebešovicích má toto vinařství asi největší prodejní prostor, vždyť kvalita
vín tohoto vinařství je již prověřena
dobou.
„Víno je náš život. Naučili jsme se
rozeznávat jedinečnou povahu
každé odrůdy a starostlivě
ji respektovat v každém kroku
pěstování i zpracování. Jedinou
opravdovou hodnotou je pro nás
kvalita bez kompromisů.“
Autor: Ing. Bohumil Semerád
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Dlabání dýní a výroba strašáků

Plán akcí Rebešovice
podzim 2019
8.11. Lampionový průvod
29.11. Vánoční dílničky pro děti +
zdobení perníčků
30.11. Vánoční trhy + rozsvěcování
vánočního stromu



5.10.2019ve14.00hodinvRebešovicíchpƎedZámeēkem
KdispozicizakoupenídýnĢnavydlabání,možnostvyrobitsistrašáka.
NavýrobustrašákanutnýodĢvssebou.
Možnostzakoupitsipodzimnídekorace.

 

ZveObecRebešovice
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7.12. Pochod čertů
23.12. Zpívání pod vánočním stromem.
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Zprávy ze sportu
Sportovci uspořádali 35. ročník Pochodu zdraví Tišnov – Níhov
a v letošním roce je to již
60 let, co první Rebešáci přijeli
do obce Níhov, aby zde navázali přátelství s místními občany nebo chataři. Této jubilejní akce se na začátku pochodu zúčastnilo 85 lidí. Tito
účastníci vyrazili z Tišnova do Předklášteří a odtud podél potoka Loučky
do Dolních Louček, kde byl přichystán pro všechny oběd. Po jídle se
vyšláplo do kopce na vlakovou stanici Dolní Loučky směrem k Říkonínu
až postupně do Kutin, kde bylo zajištěno krátké občerstvení. Zde účastníci dostali pochodová trička, tentokrát ve světlozelené barvě s nápisem
„Všechno krásné jednou končí“. Trošku nám nepřálo počasí, proto někteří
i mírně zmokli a nové tričko jim přišlo vhod. Po občerstvení přišel závěrečný úsek pochodu, a to směrem
do Níhova ke kiosku U Rybníka, kde
se všichni s radostí zakousli do připravené opečené kýty. Zde rozdal
Staňa Němec upomínku od starosty
města Tišnov, kterému tímto děkujeme. Po odpočinku se večer stejně
jako v pátek rozezněly kytary a zpěv.
Pochod se vydařil a podle ohlasů se
všem líbil. Po tomto ročníku končí s organizováním Staňa Němec
s rodinou, ale třeba se najde někdo
další, který tuto štafetu převezme.
Nohejbalisté z Rebešovic se
zúčastnili několika turnajů. Trojice T.
Pazdera, L. Černý. R. Černý byli druzí na turnaji v Těšanech. P. Hrdý, J.
Pohorelec a S. Němec obsadili také

druhé místo na turnaji v Horních
Radslavicích (okres Třebíč) a do třetice T. Pazdera, L. Černý a L. Semerád
byli na turnaji v Medlově třetí. Všem
sportovcům děkujeme za reprezentaci Rebešovic.
Hráči oddílu malé kopané začali v pondělí 9. září na domácím hřišti podzimní sezónu prohrou 1:8
s mužstvem Gunners. Bohužel ostatní zápasy budou hráči hrát v Brně,
protože u nás v Rebešovicích nemáme na hřišti osvětlení, ale jarní odvety budou hrát zase v našem sportovním areálu.
Stolní tenisté se zúčastnili turnaje v malé kopané v Čejči u Hodonína. Zde se sešlo osm fotbalových
mužstev, které ale reprezentovali
jen registrovaní hráči stolního tenisu. Nakonec se naši sportovci umístili na 6. místě. Od 28. září začíná
stolním tenistům sezóna 2019–2020.
„A“ mužstvo hraje v divizi; „B“ mužstvo v krajské soutěži 2. třídy skupiny A; „C“ okresní přebor I. třídy; „D“
okresní přebor II. třídy a „E“ mužstvo bude hrát okresní soutěž.
Rozlosování A mužstva
28.9. v 18.00 Znojmo B - RA
12.10. v 10.00 RA – Vracov A
12.10. v 17.00 RA – Tišnov A
26.10. v 16.30 Sokol Brno B – RA
27.10. v 10.30 Strážnice A - RA
9.11. v 10.00 RA – Blansko B
9.11. v 17.00 RA – Hodonín C
23.11. v 10.00 RA – Řeznovice A
23.11. v 17.00 RA – Zbraslavec A
24.11. v 10.00 Řeznovice C – RB

7.12. v 17.30 Silůvky A - RA
8.12. v 10.30 Sokol Brno A – RA
Rozlosování B mužstva
28.9. v 17.00 RB -Židenice A
12.10. ve 14.30 Znojmo D – RB
13.10. v 9.00 Mokrá B – RB
26.10. v 10.00 RB – Komořany A
26.10. v 17.00 RB – Velešovice A
9.11. v 17.30 Otnice A – RB
10.11. v 10.00 Lanžhot C – RB
23.11. v 17.30 Rousínovec A – RB
23.11. v 17.30 Rousínovec A – RB
7.12. v 10.00 RB – Sokol Brno D
7.12. v 17.00 RB – Silůvky B
V pátek 22. listopadu se uskuteční
další ročník Rebešovické pecky. Sběr
destilátů o velikosti 0,3 l bude ve čtvrtek 21. 11. od 18.00 do 20.00 hodin
v klubovně TJ Sokol. V pátek 22. 11.
od 17.00 hodin bude zasedat hodnotící komise. Do komise jsou zváni
všichni občané, hlavně ti, co přinesou vzorek do soutěže. Po vyhodnocení asi v 19.00 bude zdarma koštování přinesených destilátů. Jsou zváni všichni Rebešáci i přespolní. Zve
výbor TJ.
V sobotu 21. prosince od 8.30
oddíl stolního tenisu bude pořádat
vánoční turnaj ve stolním tenisu pro
hráče, kteří hrají nejvýše krajskou
soutěž II. třídy anebo pro pozvané hráče pořadatelem. První sobotu po novém roce 4. ledna 2020 bude
uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Jsou zváni všichni sportovci z Rebešovic i širokého okolí.

Nohejbalisté Modřic startují do nejdůležitější části sezóny
Když jsem psal úvodní článek
o nově započaté spolupráci modřického nohejbalu a obce Rebešovice,
začínalo léto a nohejbalové soutěže
byly zhruba ve své polovině.
Nyní, v polovině září, stojíme z pohledu našeho „A“ mužstva
na počátku rozhodující fáze sezóny,
kterou jsou boje v play-off zápasech
o extraligový titul v soutěži družstev.

Ovšem ani v období června až
září nohejbalový svět samozřejmě
neodpočíval a náš klub odehrál řadu
zajímavých, významných, a hlavně
úspěšných bitev.
V kategorii mladších i starších
žáků proběhly republikové mistrovství v soutěži singlistů. Pro Modřice opět velmi úspěšně. Ve starších
žácích Patrik Kolouch získal bron7

zovou medaili. Je to vynikající výsledek našeho hráče, který je umocněn
i faktem, že tento hráč je teprve prvním rokem v kategorii starších žáků
a ve svých 12 letech tak hraje zápasy proti až o tři roky starším soupeřům. Na Mistrovsví republiky singlistů v kategorii mladších žáků v září
ve Žďáru nad Sázavou zkompletovaPokračování na str. 8.
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Pokračování ze str. 7.
li naši mladší žáci zlatý hattrick, když
po předchozích vítězstvích ve trojicích i dvojicích získal Michael Svoboda svůj letošní třetí republikový
titul. K tomu zde přidal Tomáš Jahoda ještě čtvrté místo. Mladší žáci tak
potvrdili svoji naprostou dominanci v letošní sezóně. Nejen, že vyhráli všechny dostupné republikové
jednorázové šampionáty, ale přidali k nim i jednu stříbrnou medaili,
ovládli celorepublikový seriál Poháru Českého nohejbalového svazu,
a také suverénně ovládli seriál žákovských turnajů hraných v rámci krajů
Jihomoravského a kraje Vysočina.
V kategorii dorostu náš tým prochází generační výměnou a do řady
zápasů musel v této sezóně nasadit
starší žáky. Přesto se dokázal probojovat do play-off, kde však podlehl
již ve čtvrtfinále 1:2 týmu Radomyšle. Dorostenecký tým tedy po třech
úspěšných sezónách, ve kterých získal dvakrát titul a jedno druhé místo, letos bude končit bez medailové
radosti. I přesto je však pozitivní, že
už letos do něj nakoukli hráči z kategorie starších žáků a dorostenecký tým tak tvořil jakýsi „přechodový
můstek“ pro naše tolik úspěšné žáky
při vstupu do juniorské kategorie.

RE BE Šovický z pravodaj
Obě skupiny neregistrovaných
hráčů OLD BOYS čekají ke konci
září v jejich kategoriích Městského
přeboru boje o obhájení loňských
prvenství.
„C“ tým čekají zápasy play-off
v Krajském přeboru JMK, kde bude
tým obhajovat loňské stříbro.
„B“ tým se nakonec v posledním
kole základní části dokázal prosmýknout do play-off. V letošním
roce byly čtvrtfinálové zápasy naplánovány jen na jediný rozhodující zápas. Zde v neprospěch našich
barev zahrálo to, že právě v onom
posledním kole základní části se
zranil náš elitní smečař Filip Halva.
A když z rodinných důvodů nemohl na čtvrtfinále do Prostějova odjet ani druhý sniper Milan
Konupka, bylo výsledkem vyřazení ve čtvrtfinále a ukončení sezony „B“ týmu v 1. lize. I když tedy
„B“ mužstvo nedokázalo zopakovat
svůj úspěch z loňského ročníku, kdy
získalo stříbrnou medaili, přesto svůj
úkol splnilo. Bylo totiž celou sezónu rezervní základnou pro „A“ tým
a dalo také šanci mladým dorostencům zahrát si druhou nejvyšší soutěž.
„A“ tým ukončil základní část dlouhodobé soutěže na 3. místě. Během
červencového přestupního termínu

se podařilo přivést do našeho týmu
výraznou posilu. Ze Šacungu Benešov k nám přestoupil hráč Jiří Doubrava. Jde o vysokého a velmi zkušeného smečaře použitelného ve všech
disciplínách včetně singlu. Je to
dlouholetý člen širšího reprezentačního kádru, který v minulosti získal
řadu mistrovských titulů a medailí na úrovni ČR a reprezentoval také
naši republiku na řadě mezinárodních turnajů. Takto posíleni jsme již
v září vstoupili do zápasů play-off.
Úvodní čtvrtfinálová série vyšla, tak
trochu pikantně, právě proti Šacungu
Benešov. V prvním domácím zápasu jsme bez ztráty setu zvítězili 5:0.
Ve druhém zápasu na půdě Benešova jsme vítězstvím 2:5 potvrdili svůj
postup do semifinálových bojů. Zde
se o účast v superfinále utkáme s tradičním rivalem z Karlových Varů.
Uvidíme tedy jak dopadne závěr
sezóny, ale už nyní mohu obci Rebešovice, panu starostovi Němcovi i řadě dalších občanů poděkovat za poskytnutý sportovní prostor
a přátelskou spolupráci při provozu
našeho klubu.
Držte nám palce!
Autor: Petr Jahoda,
předseda Městského nohejbalového
klubu Modřice z. s.
Představujeme vám šipkařský tým, který reprezentuje obec
Rebešovice na šipkařských turnajích a soutěžích. Tým byl založen v roce 2014. Prošli jsme
od základní skupiny až po rok
2018, kde jsme se probojovali až do 1. ligy Brněnska. Budeme rádi, když nás někdy přijdete podpořit.
Sestava:
Šabata Petr, Suchý Ludvík,
Černý Radek, Kotulan Petr, Černý Libor, Minařík Tomáš, Knecht
Josef a Slaviček Michal. Následující domácí zápasy se budou
hrát 3. 10., 17. 10., 31. 10., 28. 11.
a 5. 12.
Těší se na vás
„Zámečtí páni Rebešovice“.
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Obec Rebešovice zajišťuje vzájemnou propagaci a reklamu v rámci projektu

„Jižní Morava -Království Komety“.
Upozorňujeme občany Rebešovic, že po podpisu Smlouvy mezi Obcí Rebešovice a Kometa Group, a.s., budou
k dispozici na Oú Rebešovice dvě permanentky na stání na extraligová utkání Komety v základní části extraligy.

Inzerce
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Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
Dárcovství krve je v dnešní době už poměrně známé
téma. Darovat se dá také krevní plazma, která je pro
záchranu lidských životů neméně důležitá. Více než
jeden milion dě a dospělých po celém světě potřebuje
léky vyrobené z plazmy.

Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?
Darovat může zdravý člověk ve věku 18-60 let s váhou
mezi 50 až 130 kg. V intervalu až 1x za 14 dní. Pokud
chodíte darovat i krev, je třeba pamatovat na rozestupy
mezi odběry. Mezi krví a plazmou jsou to minimálně 4
týdny a mezi plazmou a krví to jsou týdny dva.

Na otázky ohledně darování krevní plazmy nám
odpověděl vedoucí lékař společnos Cara plasma, s.r.o.
MUDr. Jan Richter.

Budu mít nějaké výhody?
Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu benefitů.
Například si za každý odběr můžete odečíst 3000 Kč
od základu daně z příjmu do výše až 15% tohoto
základu, zároveň máte nárok na den placeného volna
anebo Vám nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč
za každý odběr a další benefity.

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?
Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá se nijak
uměle vyrobit a slouží pro výrobu nenahraditelných léků.
Léky z krevní plazmy se využívají například při velkých
operacích, po vážných nehodách, pomáhají při léčbě
rakoviny, hemofilie a u lidí s poruchami imunity. Každý váš
odběr tudíž může někomu zachránit život.

Kam můžu jít darovat?
Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Palacha 36
nebo do brněnské Olympie – vchod od Olympia
parku. Objednat se můžete online na stránkách www.
darujplazmu.cz.

Bolí to?
To je častá otázka prvodárců krevní plazmy. Nebolí
a je to velmi podobné odběru krve. Při každém odběru
plazmy dárce prochází lékařskou zdravotní prohlídkou
společně s krevním obrazem. Také vás otestují a zjis ,
zdali netrpíte nějakým infekčním onemocněním (HIV,
žloutenka, syfilis, atd.). Máte tedy pravidelný přehled
o svém zdravotním stavu. Celý proces odběru plazmy
je zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas
strávený darováním plazmy příjemný, můžete se bavit
čtením, koukáním na filmy nebo poslechem hudby.

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může udělat každý
z nás, stačí jen ch t. A věřte, ten pocit, že jste pomohli,
ten je k nezaplacení. ;) Nebuďme lhostejní k tomu, co
budeme potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat
a pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte. Pomáhat je
lidské.
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Osmisměrka
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SRYtGiæHNDæGpPXVSOQtMHGQRSĢiQt3URVtPQHMGĢtYHMiYROiSUYQtVWXGHQW&KFLEôWQD%DKDPL
ĢtGLWODPERUJLQLDYpVWQiGKHUQRXKRONX'æLQPXSĢiQtLKQHGVSOQt'UXKôSRYtGi&KFLSĒWPLOLyQĪ
GRODUĪYNXIUXDYiOHWVHQDKDYDMVNpSOiæLVQiGKHUQRX+DYDMDNQRX'æLQPXSĢiQtLQKHGVSOQt
$WHčW\2EUiWtVHQDSURIHVRUD3RREĒGĒFKFLPtWRED 7DMHQNDStVPHQ
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Í O D A K
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SYNOVA
MANŽELKA

OBCHODNÍ
REJSTŘÍK
(zk.)

DRUH

KOLEM

LUŠTĚNINY

NADUTEC

CITOSLOVCE

BARVIVO

BÍLÝ

SMÍCHU

NA VEJCE

SÁDROVEC

VSTŘÍCNOST

PASTÝŘSKÁ
ŘÍMSKÝ

PÍŠŤALA

CÍSAŘ

99
ŘÍMSKY
PYTLÁCKÉ

KINO

AKADEMIE
VĚD (zk.)

NÁSTRAHY

EVROPAN

A SICE
HRANIČNÍ

ČESKÉ

POPLATKY

MĚSTO

POKOJ

PŘES
HIMALÁJSKÝ

(angl.)

KRAJ
DRUHÁ
TRÁVA

MODŘ

PŘELUD
SALAMANDR

ZKOSENÍ

DRŽADLO

LEŠTIDLO
ZÁMEZÍ

MNIŠSKÝ
ŘÁD

DRUH
PALMY
TITUL

KOZÁČTÍ

DOKTORA

NÁČELNÍCI

KANAPE

KÓD

HNACÍ

PERU

STROJ

1000 G

ÚTOK

ZRAK
JAPONSKÁ
HORA
MUŽSKÉ
JMÉNO

K ČEMU

SPOJKA

POMŮCKA:
ROOM
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