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ČÍSLO

OBČASNÍK OBCE REBEŠOVICE
Vážení občané,
chtěl bych vám popřát do nového
roku 2020 vše nejlepší, hlavně zdraví,
sousedskou pohodu a příjemné žití
v naší obci.
Nejprve bych se ohlédl za uplynulým rokem 2019, co se v naší obci
událo, doufám, že snad na nic nezapomenu. Jako každým rokem se
nám zvyšují povinnosti, které musíme včas plnit vůči nadřízeným orgánům. Chtěl bych poděkovat všem
občanům, kteří pomohli s organizováním všech akcí v Rebešovicích,
anebo se jich přímo zúčastnili, a že
jich nebylo málo. Tradiční hody
v únoru, ženáčské hody, dětský den,
kinematograf bratří Čadíků, babské
hody, dýňobraní, lampiónový průvod, vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromu, průvod čertů, vítání
občánků, zpívání koled na Zámečku
a další jiné menší akce.
Zastupitelstvo se scházelo pravidelně, nejméně jednou za 2 měsíce. Účast byla takřka stoprocentní.
Všechny žádosti a úkoly jsme splnili, anebo jsou rozjednány a měly by
se dokončit v dalším roce.
• Díky panu M. Gargulákovi začal
opět vycházet Rebešovický zpra-

vodaj, který si dle ohlasu přečtou
rádi všichni občané.
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podzemní kontejnery u obchodu a zároveň uzavřeli smlouvu
na vývoz těchto kontejnerů s firmou SAKO Brno.

• Částečně byly opraveny komunikace v obci, podařila se nám získat dotace na vybavení knihov- • Byla vybudována další sběrná místa na tříděný odpad
ny a na údržbu cyklistické stezky
na Zámečku, na konci ulice
Brno – Vídeň od JMK.
V Sadě, v ulici Na Dědině, v uli• Nechali jsme zpracovat Pasport
ci Chrlická u bytových domů 66
obecních komunikací.
a 67, aby občané měli blíž k umis• Byla dokončena první etapa zaťovanému tříděnému odpadu.
vedení optické sítě do obce, druBohužel se nám nedaří přesvědčit
há etapa byla započata a měla by
některé občany, aby papírové krabýt dokončena v letošním roce,
bice pomačkali a zmenšili jejich
třetí etapa je zpracována projekobsah, než je dají do kontejneru.
tově a podána na stavební úřad
Na ulici Polní si nám dokonce obŠlapanice.
čané občas spletou sběrné mís• Na Zámečku bylo vybudováno
to se sběrným dvorem a zanechanové topení, vymalován sál, nájí zde pneumatiky, staré spotřebisledovala oprava parket na sále.
če a jiné další věci, které na sběrné místo nepatří.
• V Zámecké restauraci jsme nechali vyměnit topidla a opravit židle. • Zapojili jsme se do akce, aby si
každá rodina mohla odpad třídit
• Na obecním úřadě byly nově obsama. Podali jsme žádost o donoveny počítačové sítě, server
taci na popelnice na tříděný oda PC úřadu.
pad pro všechny občany. Pokud
• Nově byla vypracována a schvápůjde vše dobře, mohl by mít kažlena smlouva o školském obvodu
dý dům na podzim roku 2020 své
mezi Obcí Rebešovice a městskou
vlastní popelnice doma a nemučástí Chrlice a Magistrátem města
seli bychom odpad odnášet mimo
Brna.
dům.
• Z 85 % dotací jsme vybudovali
• Po dlouhé době se nakonec podařilo po dohodě s Mysliveckým
sdružením Svratka opravit kompletně střechu na myslivecké
klubovně.
• Do provozu bylo dáno nové LED
osvětlení na ulici Polní.

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
do nového roku

• Získali jsme dotaci na likvidaci staré Mateřské školy, která se
již začala bourat a úprava tohoto místa by měla být dokončena
do konce března.

přeje Obec Rebešovice

Pokračování na str. 2.
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•
•

•

•

úsek. Nechali jsme vytvořit nové
Pokračování ze str. 1.
webové
stránky naší obce, které
Také jsme získali dotaci na stavbylo nutno uvést do souladu se
bu nové Mateřské školy.
směrnicí Evropského parlamenIng. Strnad zpracovává protu
a Rady (EU) 2016/2102, dále
jekt na komunikace a sítě v ulici
se zákonem č. 99/2019 Sb., o příZahrady až k myslivně.
stupnosti internetových stránek
Byli jsme seznámeni s vizí
a
mobilních aplikací a o změně
pana Žďárského, který koupil
zákona
č. 365/2000 Sb., o inforod Ministerstva obrany bývalý vomačních systémem veřejné sprájenský prostor vedle Moravského
vy a o změně některých dalších
zemského muzea.
zákonů ve znění pozdějších předDSO cyklostezky Brno – Vídeň nepisů. Ustanovení tohoto zákona
chal vypracovat projekt na nové
jsou od letošního roku pro obce
úseky cyklistické stezky s asfalzávazná.
tovým povrchem, Rebešovic se
týká úsek od ČOV v Rebešovicích • Mimo tyto důležité akce bylo
zpracováno ještě mnoho dalších
až po řeku Svratku. Nyní bude
podána žádost o dotaci na tento
menších, o kterých se nebudu ro-

zepisovat, protože by to bylo ještě
na dlouho.
Nyní bych jenom krátce seznámil s tím, co nás čeká v roce 2020.
Jak jsem se již zmínil, bude odstraněna budova staré Mateřské školy
a toto prostranství bude upraveno.
Díky dotacím budeme moct budovat
novou Mateřskou školu, která bude
mít 2 třídy a vlastní kuchyň. Zde nás
čeká ještě mnoho práce, různá výběrová řízení a mnoho dalších podkladů, aby nám po vybudování Mateřské školy mohla být tato dotace proplacena. Čeká nás generální oprava
obchodu a budeme žádat o dotaci
na vybudování sběrného dvora.
Autor: Stanislav Němec

Ze zastupitelstva
Zastupitelstvo na minulém jednání schválilo:
• Rozpočet na rok 2020
• Střednědobý výhled rozpočtu
na 2021–2022
• Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019 o místním poplatku ze psů
• Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019 o místních poplatcích
• Obecně
závaznou
vyhlášku
č. 3/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
• v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví v platném znění
a prováděcího předpisu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků za rok 2019
• Dodatek č. 16 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím
předávání mezi Obcí Rebešovice,
Zámecká 12, Rebešovice, 664 61
Rajhrad a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická
820/156, 638 00 Brno v ceně
3 000 Kč bez DPH
• Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu, kanalizace
a ČOV uzavřená dne 22. 12. 2005
mezi Obcí Rebešovice, Zámecká

•

•

•

•

12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad
a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, 638
00 Brno. Výše nájemného pro rok
2020 činí 370 000 Kč bez DPH.
Stočné pro rok 2020 – 43,90 Kč bez
DPH; cena vodného pro rok 2020
– 31,60 Kč bez DPH
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na stavbu: komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu RD Malé Díly IV. etapa
přijetí dotace ve výši 1 950 000 Kč
ze státního rozpočtu z programu Podpora revitalizace území – objekt bývalé mateřské školy
Rebešovice
přijetí
dotace
ve
výši
28 481 921,54 Kč na stavbu MŠ
obce Rebešovice
předložený záměr projekční kanceláře PRIS, spol. s r.o., Osová
20,625 00 Brno o souhlas s předloženým stavebním záměrem s DIO
(Dopravní inženýrské opatření)
pro vydání společného stavebního povolení opravy mostu mezi

•

•
•

•
•

Chrlicemi a Rebešovicemi (přes
dálnici), současně zastupitelstvo
požádalo o rozšíření projektu rekonstrukce mostu přes dálnici
a přilehlé komunikace č. III/41614
v délce 450 m o úsek od ukončení
plánované rekonstrukce komunikace po začátek obce Rebešovice
provedení finanční kontroly
v příspěvkové organizaci Obce
Rebešovice, MŠ Rebešovice firmou AUDIT-DANĚ
návrh rozpočtu MŠ na rok 2020
termín pro vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa v období od
1. dubna 2020 do 30. června 2020
vstupné na tradiční hody ve výši
120 Kč, popl. za šatnu ve výši 10 Kč
uhrazení nákladů na pořádání
hodů, obec Rebešovice uhradí 3/4
nákladů na zapůjčení krojů a bot,
náklady na výzdobu sálu, rozmarýny, máju, náklady na hudbu a s tím
spojené občerstvení. Jakékoliv další náklady hradí stárci.

Cena a kvalita vody
Stočné pro rok 2020 - 43, 90 Kč bez DPH
Vodné pro rok 2020 - 31,60 Kč bez DPH.
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Aktualita o zavedení platformy Mobilní rozhlas
• Potvrzení účasti na akcích
Vážení občané,
také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro přív souvislosti se zlepšováním in- • Odsouhlasení záchranných aktivit
pad nenadálých událostí a nehod.
formovanosti občanů, u nás zavádíDíky Tísňovým linkám budete mít
me službu – Mobilní rozhlas. Nově • Názory občanů na dění v obci
pocit bezpečí, ať půjdete kamkoVás budeme informovat o aktuálním
2. Aktualita o zavedení aplikace
liv.
dění pomocí různých komunikač•
Informace
o místě Vašeho bydních kanálů.
liště: V této sekci najdete demoZaregistrujte se, vyplňte Vaše
grafické, geografické a historické
tel. číslo a e-mail. Následně budete
údaje, stejně jako fotogalerii z kulZDARMA dostávat:
turních či jiných aktivit, kontak• SMS zprávy,
ty a otevírací dobu úřadů a tipy
• hlasové zprávy,
na
nejzajímavější aktivity a výle• e-maily,
ty
v
okolí. U každého tipu na výlet
• zprávy do aplikace
navíc najdete jeho polohu, otevío důležitých aktualitách – upoMáme pro Vás novou aplikaci
rací dobu a případně vstupné. Už
zornění na odstávky energií, čištění
pro chytré telefony
si nebudete muset lámat hlavu
ulic, pozvánky na kulturní události
s tím, kam vyrazit.
a mnoho dalšího.
Stáhněte si aplikaci do Vašeho
mobilu a otestujte všechny užitečné
Stáhněte si aplikaci Mobilní rozSlužba je pro občany ZDARMA
funkce
hlas!
Registrujte se na:
• Stáhnout aplikaci pro Android
obecrebesovice.mobilnirozhlas.cz
Užitečné funkce aplikace Mobilnebo vyplněním registračního ní rozhlas:
ústřižku na úřadě.
• Chytrá nástěnka: Na hlavní
stránce aplikace najdete všechCo Vás čeká za zprávy?
ny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotograKrizová komunikace
fie z událostí, stejně jako rozcest• Povodňové nebezpečí
ník do dalších sekcí aplikace. Kro- • Stáhnout aplikaci pro iOS
• Varování před výkyvy počasí
mě novinek se také dozvíte, jaké
• Zhoršená smogová situace
je u nás zrovna počasí, kdo má
• Krizové řízení
svátek a najdete tam upozornění
na zprávy, které Vám budeme poInformace z úřadu
sílat.
• Upozornění na odstávky vody
• Fotohlášky Zmapujto: FunkJak začít používat aplikaci Mo• Výpadky elektrické energie či plyce, díky které můžete vyfotit a pobilní
rozhlas?
nu
slat na úřad pochvaly i náměty
1. Stáhněte aplikaci z jednoho ze
• Čištění ulic
na zlepšení. Stačí přímo v aplikadvou QR kódů uvedených výše
• Umístění kontejnerů na bioodpad
ci vyfotit černou skládku, výmol
a nainstalujte ji.
• Změny úředních hodin institucí
na silnici, nesvítící lampu, zniče• Uzavírky silnic
2. Otevřete aplikaci a vyberte mísnou lavičku nebo například sraže• Upozornění na termíny a povinto Vašeho bydliště.
nou zvěř, označit místo a odeslat.
nosti
Kompetentní osoba se již posta3. Zadejte své telefonní číslo, aby
rá o nápravu. Samozřejmě budebylo možné Váš kontakt přiřaKulturní a sportovní akce
me rádi i za pozitivní a pochvalné
dit k aplikaci.
• Pozvánky na kulturní události
fotohlášky jako povedenou rekon4. A to je vše! Můžete začít využístrukci, opravený chodník nebo
• Pozvánky na sportovní utkání
vat všechny funkce v aplikaci.
hezkou vánoční výzdobu.
• Informace z cyklostezek
• Tísňové linky: V aplikaci může• Pořádání zábavních akcí pro děti
Díky naší nové aplikaci Mobilní
te jednoduše najít seznam nej- rozhlas budete mít vždy po ruce dů• Pozvánka do letního kina
důležitějších tísňových linek a za- ležité informace, kontakty i možnost
volat
záchrannou službu, hasiče se podílet na zlepšení života u Vás
Zpětná vazba
či policii. Součástí této funkce je i ve Vašem okolí.
• Odpovědi na referenda a ankety
3
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Tříkrálová sbírka v Rebešovicích

Pátý ročník dlabání dýní proběhl za proměnlivého počasí. I když
počasí moc nepřálo, přišlo kolem 50
dětí. K dobré náladě přispěl výborný burčák, krásně vydlabané dýně
a vyrobení strašáci. Dospělí si mohli
zakoupit výrobky od vinařství Semerád a podzimní dekorace H. Kotulanové. Děti byly nadšené z malování na obličej a tetování, tímto chci
poděkovat M. Štěpánkové, S. Šabatové, M. Šrůtkovi a všem dalším, kteří se na akci podíleli.
Autor: Helena Kotulanová

Vážení spoluobčané,
v sobotu 11. 1. 2020 se v naší obci
uskutečnila Tříkrálová sbírka pod
záštitou Oblastní Charity Rajhrad.
Do ulic vyšly dvě skupinky koledníků, které tvořila mládež z naší obce.
Dětem patří velký dík za to, že tak
jako minulý rok, svůj volný čas obětovali dobročinné akci. Dohromady
se oběma skupinkám koledníků podařilo vybrat částku 19 925 Kč (což
bylo o 3 855 Kč více než loni).
Dále bych chtěla moc poděkovat
všem dárcům za milé přijetí a štědrost.
Díky tomu budou moci být podpořeny projekty, které pomohou
Hospici v Rajhradě (např. vybudo-

Vánoční trhy
První adventní víkend se uskutečnily Vánoční trhy a adventní prodejní výstava Heleny Kotulanové.
Návštěvníci trhů mohli nasát vánoční atmosféru, načerpat inspiraci,
a především se občerstvit nejrůznějšími dobrotami. Oproti loňskému
roku, jsme rozšířili nabídku stánkařů, a to na 25 různých stánků, kde
nám k tomu zahrála i kapela Minami.
Na závěr trhů se rozsvěcoval rebešovický strom a vypouštěly se balónky
s přáním pro Ježíška. Děkuji všem
dobrovolníkům za velkou pomoc při
organizaci této úspěšné akce.
Autor: Helena Kotulanová
4

vání výtahu pro ležící pacienty, rekonstrukce vícelůžkových pokojů
na jednolůžkové pokoje, nákup nového povlečení a zdravotních pomůcek).
Doufáme, že se tato akce stane
tradicí a díky výtěžku z ní budeme
moci do budoucna dále pomáhat
potřebným a tím být dobrým příkladem pro naši mladou generaci.
Autor: Veronika Burdová
Koledníci, kterým patří velký dík:
Sabina Hyttychová,
Kateřina Sekaninová,
Lukáš Burda,
Šimon Pavelec,
Monika Zemachová,
Adriana Varačková.
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Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
Byl uspořádán 9. ročník Rebešovické pecky o nejchutnější meruňkovici, slivovici a ostatní ovoce. Nakonec se sešlo 42 vzorků. 15členná porota postupně vyhodnocovala
jednotlivé druhy, aby nakonec vybrala 12 nejlepších a mezi nimi určila konečné pořadí.
Vítězem se se stal S. Němec z Rebešovic – slivovice, 2. místo Fr. Šesták z Rebešovic – slivovice a 3. místo obsadil M. Kocúr z Újezdu u Brna
– meruňkovice.
Po vyhlášení vítězů následoval
košt všech přítomných a krátké posezení s kytarou.
Rebešovičtí stolní tenisté se zúčastnili v Tišnově přeboru okresu
Brno-venkov.
Naši reprezentanti se prosadili velmi dobrou hrou. R. Černý obsadil 2. místo, když ve finále prohrál s domácím J. Dospíšilem. Na 3.
místě skončil K. Tůma.
Ve čtyřhře obhájili vítězství bratři
R. a L. Černí, kteří jako v roce 2018
zvítězili i v roce 2019.
Přeboru dorostu v Lažánkách se
zúčastnil jako jediný náš zástupce
Š. Pavelec, obsadil pěkné 3. místo
ve dvouhře, kdy těsně prohrál o postup do finále. Ve čtyřhře se spoluhráčem z Lažánek skončili druzí.
Všem našim hráčům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Rebešovic.

čeká Ačko, stejně jako v loňském
roce, play-off čtyř nejlepších o postup do 3. ligy. B mužstvo po několika onemocnění hráčů je zatím
na slušném 6. místě z 12 v krajské
soutěži ve II. třídě skupiny A.

C mužstvo hraje okresní přebor
1. třídy a v polovině soutěže je také
na 6. místě z 12. D mužstvo hraje
okresní přebor II. třídy a v tabulce
je na 11. sestupovém místě. Pokud
nechce sestoupit, musí hráči pořádně zabrat a pokusit se o záchranu. E mužstvo, složené jenom z dorostu, v základní třídě zatím neuhrálo ani bod a je na posledním
místě. Doufejme, že se výsledky časem zlepší. Zvláště bychom chtěli poděkovat P. Vašulkovi, který se
ujal trénování žactva. Zatím sice
hrají spíše pro zábavu, ale doufáme,
že v příštím soutěžním roce již budou jezdit na okresní turnaje.

tězil P. Volek z Klobouk u Brna,
na 2. místě byl R. Jakubčík ze Sokola Brno I., na 3. místě byl domácí R. Černý, na 4. místě po vynikajícím výkonu skončil L. Černý.
Ve čtyřhře zvítězili P. Mergenthalová z Moravské Slávie Brno
s R. Černým z Rebešovic, na 2. místě skončili otec a syn Tůmovi ze Slatiny a z Rebešovic, 3. místo obsadili J. Kratochvíl a P. Volek z Klobouk
u Brna, 4. místo V. Vala a J. Hanák
z Rakvic.
V soutěži útěchy zvítězil M. Zlámal ze Svatobořic, když ve finále porazil T. Vojtěcha z Mokré, na 3. místě skončili S. Němec – Rebešovice
a M. Vojtěch – Mokrá.
Za organizaci děkujeme P. Vrbackému a dalším sportovcům, kteří pomohli při zajištění celého turnaje.

4. ledna 2020 byl uspořádán jubilejní již 40. ročník turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, přihlásilo se 30 sportovců.
V hlavní kategorii zvítězil J. Hurt
z Kratochvilky, ve finále porazil M. Neradilka z Rebešovic,
na 3. místě skončil J. Nehřivý z Ludvíkova, 4.místo L. Suchý.
Ve čtyřhře zvítězili J. Hurt z Kratochvilky s M. Sekeným z Rebešovic, 2. místo M. Neradilek a L. Suchý
z Rebešovic, 3. místo obsadili J. Ostrý a I. Pikner z Rebešovic.
V soutěži útěchy zvítězil D. StoHráči malé kopané Rebešovic,
klásek
z Rebešovic, 2. místo I. Pik21. prosince 2019 se uskutečnil
účastníci brněnské druhé ligy, jsou
v herně stolního tenisu již 42. roč- ner z Rebešovic, 3. místo M. Pevná
po polovině soutěže na 11. místě
ník Vánočního turnaje, kterého se a J. Pohorelec, st.
z 13. Doufáme, že v jarní polovině
Všem zúčastněným děkujeme
zúčastnilo 40 hráčů z celého Jihosoutěže, kdy budou hrát většinu
za
předvedené
výkony a těšíme se
moravského kraje. Mezi muži byly
zápasů na domácím hřišti se
na další ročník.
i 3 ženy.
posunou v tabulce na vyšší příčky.
V hlavní soutěži ve dvouhře zvíAutor: Stanislav Němec
Zároveň zveme diváky na domácí
zápasy, termíny budou včas
MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA
oznámeny.
Oddíl stolního tenisu má v soutěžích 5 mužstev. Nejvyšší jihomoravskou soutěž Divizi hraje A mužstvo a po polovině zápasů je na velmi pěkném 2. místě. Pokud se bude
dařit alespoň jako v první polovině,

Termín plesu sportovců byl přesunut na pátek 6. března 2020.
Jsou zváni všichni domácí a přespolní.
K tanci a poslechu bude hrát Rose band.
Přichystaná je bohatá tombola.
Zve výbor TJ Sokol Rebešovice.
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Obec Rebešovice
a stárci zvou na

Rebešovické

1. a 2. února 2020
Sobota 1. února
10.00 – Zvaní spoluobčanů
na hodovou zábavu
20.00 – Hodová zábava
v sále na Zámečku,
hraje skupina Impuls,
vstupné 120 Kč

Nedele 2. února
14.00 – Průvod stárků
po obci, jako doprovod
hrají Střeličáci
18.00 – Zábava v sále
na Zámečku

Tešíme
š
se na vás!
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UKLIĎME OKOLÍ OBCE
Přidej se i ty k miliónům dobrovolníků z celého světa, jejichž cílem je
za jeden den uklidit co nejvíce odpadků ve svém okolí.

4. duben 2020
od 9:00 do 15:00

sobot

a

SRAZ PŘED ZÁMEČKEM V REBEŠOVICÍCH
Facebook

www.UklidmeCesko.cz

Na závěr zveme účastníky
na opékání špekáčků, které
se uskuteční na hřišti.

Seznam plánovaných akcí na rok 2020
1. - 2. 2. 2020 Tradiční hody

29. 8. 2020

6. 3. 2020
7. 3. 2020

Ples sportovců
Dětský maškarní ples

3. - 6. 9. 2020 Kinematograf bratří
Čadíků

4. 4. 2020
30. 4. 2020

Ukliďme Rebešovice
Pálení čarodějnic

3. 10. 2020

Podzimní slavnosti

15. 5. 2020

Setkání dříve narozených
Taneční zábava –
Ženáčské hody
Dětský den

6. 11. 2020
15. 11. 2020
28. 11. 2020

Lampiónový průvod
Vítání občánků
Vánoční trhy

5. 12. 2020
23. 12. 2020

Průvod čertů
Zpívání pod stromem

23. 5. 2020
30. 5. 2020

Babské hody
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