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Nová mateřská škola v Rebešovicích
Jak jste mohli zaznamenat, ve vesnici se nám rozběhly přípravné práce pro výstavbu nové mateřské školy.
Spousta z vás se ptá, jak bude vlastně nová školka vypadat. Pokusíme
se vám popsat co nejvíce informací.
Údaje o stavbě aneb jak bude
školka vypadat
Projekt řeší výstavbu nového
objektu dvoutřídní mateřské školy
s kuchyní. Obě třídy mateřské školky jsou navrženy každá pro 25 dětí, domu) jsou 4m, od ulice Chrlická
na třídy navazuje kuchyň s kapaci- je 11,9m a vzdálenost od stávajícího
tou 80 jídel (projekt počítá s výdejem nevyužívaného objektu č.p. 63 je 6,5
jídel i mimo školku). Na třídy nava- m. Jedná se o trvalou stavbu.
zuje oplocená zahrada doplněná o
Stavba je řešena v souladu s techherní prvky a zpevněnou plochu ve nickými požadavky na výstavbu
formě malého dopravního hřiště.
s důrazem na její účel (předškolJedná se o přízemní objekt půdo- ní zařízení), stavba umožňuje bezrysného tvaru L, částečně podskle- bariérový přístup do obou podlaží a
pený, zastřešený plochou střechou. pohyb osob uvnitř budovy.
Zastavěná část je doplněna zahradou do pravidelného čtverce 29,550
x 29,550. V odlehlém rohu zahrady
je situován sklad venkovních hraček.
Střecha školky je řešena jako zelená
pasivní.
Konstrukčně je stavba řešena klasickou zděnou technologií s monolitickými železobetonovými stropy. Oplocení zahrady je z ocelových
sloupků s rámovou výplní na betonové monolitické podezdívce. Na
podezdívku navazuje betonová stěna skladu hraček. Zastřešení skladu
je řešeno dřevěnou krovovou konstrukcí, krytina betonová v barvě přírodní pálené tašky, tvar střechy stanový.
Osazení objektu respektuje orientaci tříd na osluněnou stranu,
vzdálenost od hranice sousedního pozemku (zahrady rodinného
1

Navrhované kapacity:
Zastavěná plocha
Zahrada
Obestavěný prostor
Kapacita

533 m2
301 m2
2934 m3
50 dětí
4 učitelky
3 kuchaři/kuchařky

Plocha pobytové
místnosti školky

2x 120,85 m2

2/2020

RE BE Šovický z pravodaj

Trochu z historie školky ze školního roku 1937-38
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Vína vinařství „Lahofer, a.s. v Zámeckém sklepě v Rebešovicích
V dalším článku ve zpravodaji Vám představíme moravské velké vinařství, jehož vína si můžete zakoupit v Zámeckém sklepě
v Rebešovicích. Bude jím tentokráte vinařství ze znojemské podoblasti.
Vinařství LAHOFER spolu s firmou
Vinice LAHOFER obhospodařuje
430 hektarů na 61 viničních tratích,
třeba i na tratích Babičák, U Hájku,
Volné Pole, Waldberg, Lampelberg,
Šác, Dolina, Špičák, Leskoun a další. Vinařství Lahofer se stará také i o
Rajskou vinici na historických terasách pod chrámem svatého Mikuláše nedaleko centra Znojma.
Své jméno odvodilo vinařství od
rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18. století vytvořil unikátní barokní knihovnu, která je klenotem premonstrátského kláštera na pražském Strahově.
Vinařství LAHOFER se dnes opírá o
silnou vinařskou tradici na Znojemsku, rozvíjenou pomocí nejmodernějších vinařských postupů a technologií. LAHOFER vyrábí veškerá vína všech hlavních středoevrop-

ských odrůd výhradně z hroznů z
vlastních vinic (s výjimkou speciální řady francouzských vín), část produkce hroznů navíc prodává ostatním výrobcům vína. V roce 2012, po
nákupech vinohradů a dovybavení
vinařského dvora novými technologiemi, byla výrobní kapacita vinařství stanovena na maximální roční
produkci 800 tisíc lahví. Novinkami,
které v poslední době doplnili sortiment vinařství, jsou nealkoholické
stoprocentní hroznové mošty a jednoodrůdové džemy vyráběné rovněž
z hroznů vinné révy.
V roce 2014 Vinařství LAHOFER
majetkově vstoupilo do miroslavského Vinařství HANZEL. To od navýšení své výrobní kapacity v roce 2012
odebíralo od Vinařství LAHOFER
podstatnou část suroviny pro svou
vlastní výrobu.
Kromě značky Vinařství HANZEL
a samotného vinařství, které disponuje technologiemi o výrobní kapacitě zhruba sto dvacet tisíc lahví ročně, rozšířilo Vinařství LAHOFER své
portfolio i o historickou budovu

miroslavského vinařství, která byla
nově zrekonstruovaná na hotel se
stylovou vinárnou, restaurací a školícím centrem. Do portfolia tohoto
vinařství také již dnes patří i vinařství WALDBERG.
V letošním roce vinařství LAHOFER otevírá nové moderní zázemí
pro výrobu svých vín
.
Vinařství LAHOFER – víno jako
zážitek
LAHOFER chce být značkou, která bude vnímána jako vinařská klasika – profesionální, stabilní, sympatická, přátelská a sbližující,
jejímž hlavním atributem je pečlivě a s láskou vyrobené víno, které
přinese pohodový vinařský zážitek,
nezklame a je cenově dostupné.
Přijďte se sami přesvědčit a
posoudit kvalitu těchto vín.
Koupi vína je možno domluvit i
v rámci individuální návštěvy na tel
: 732 352 889.
Přijďte si vybrat z naší široké
nabídky vín z Moravy i ze světa.

Regulační opatření v dopravě podle § 21 odst. 5 zákona č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějšfch předpisů
Veřejná linková doprava (včetně městské autobusové dopravy) zařazené do lOS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje), pro území lOS JMK:
1. Zakazuje se nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do lOS JMK (Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje).
2. Cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi, s tím, že toto opatření se
nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi.
3. Cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
4. První dvojice sedadel za řidičem po obou stranách vozidla musí zůstat neobsazené a dopravce tato sedadla zabezpečí proti obsazení.
5. Dopravce zajistí označení předních dveří ve vozidle zákazem vstupu a přední ochranný prostor vozidla
zabezpečí proti vstupu cestujících.

Ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v lOS JMK vozidlo zastaví, s tím, že
je-Ii to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujfcích.

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 17. března 2020 do ukončení krizového stavu
nebo do odvolání.
77
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Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru
Vzhledem k vývoji situace, kdy
byl koronavirus potvrzen již i v České republice, bude Česká pošta, s.p.,
v případě, že jí bude známo, že se
jedná o jednotlivé adresáty, byty
nebo lokalitu s výskytem koronaviru,
popř. bude vyhlášena plošná karanténa na určitém území, postupovat
při dodávání zásilek v dané lokalitě
následujícím způsobem:

Obyčejné zásilky
Obyčejné listovní zásilky, které
lze s ohledem na jejich rozměry vložit do domovní schránky adresáta,
se vždy doručí vložením do domovní schránky adresáta.
Velké kusy obyčejných listovních zásilek, které není možné vložit do domovní schránky adresáta a
Obyčejné balíky se uloží rovnou na
ukládací poště bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek
odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na
30 dnů. Pokud u zásilky prodloužení úložní doby vyloučil odesílatel,
nebude u konkrétní zásilky úložní
doba prodloužena. K zásilkám musí
být vyhotovena Výzva k vyzvednutí obyčejné zásilky (tisk. 11-060B),
resp. Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o převzetí zásilky, ve
kterém musí být uveden správný, tj.
prodloužený, datum konce úložní
doby.
Výzva/Oznámení musí být vloženo do domovní schránky adresáta.

Zapsané zásilky
Listovní zásilky se uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení.
U těchto ukládaných zásilek odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na 30
dnů. Pokud u zásilky prodloužení
úložní doby vyloučil odesílatel nebo
není v souladu s podmínkami dané
služby, nebude u konkrétní zásilky
úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o

převzetí zásilky, ve kterém musí být
uveden správný, tj. prodloužený,
datum konce úložní doby (je-li to
s ohledem na požadavek odesílatele možné).
Oznámení musí být vloženo do
domovní schránky adresáta.

není v souladu s podmínkami dané
služby, nebude u konkrétní zásilky
úložní doba prodloužena. K zásilkám musí být vyhotoveno Oznámení o příchodu zásilky/Potvrzení o
převzetí zásilky, ve kterém musí být
uveden správný, tj. prodloužený,
datum konce úložní doby (je-li to
V případech, kdy je v karanté- s ohledem na požadavek odesílateně pouze např. jeden byt (tzn., že le možné).
v karanténě není celý dům, ulice
Oznámení musí být vloženo do
apod.), může být u zásilky proveden domovní schránky adresáta.
náhradní pokus o doručení sousedům. Tento postup není možný u
V případech, kdy je v karantézásilek s doplňkovou službou Dodá- ně pouze např. jeden byt (tzn., že
ní do vlastních rukou a Dodání do v karanténě není celý dům, ulice
vlastních rukou výhradně jen adre- apod.), může být u zásilky provesáta.
den náhradní pokus o doručení souZásilky adresované adresátům, sedům. Tento postup není možný u
kteří jsou v karanténě, lze jedno- zásilek s doplňkovou službou Dodárázově bezplatně doslat (tzn., že ní do vlastních rukou a Dodání do
dodávací provozovna, ke které byla vlastních rukou výhradně jen adrezásilka doslána, odmaže výjimečně sáta.
v těchto případech službu „jednoráZásilky adresované adresátům,
zová dosílka“) do lokality, kde není kteří jsou v karanténě, lze jednoránařízena karanténa. Adresát výji- zově bezplatně doslat do lokality,
mečně v tomto případě uvede při kde není nařízena karanténa. Adrežádosti o dosílku (e-mail, telefon) sát výjimečně v tomto případě uvenejenom novou adresu, ale také de při žádosti o dosílku (e-mail, teleoznačení „nového“ adresáta, které- fon) nejenom novou adresu, ale také
mu má být zásilka na nové adrese označení „nového“ adresáta, kterédodána. Provozovna, která žádost mu má být zásilka na nové adrese
přijala, žádost zaeviduje dle p. př. dodána. Provozovna, která žádost
4414, a to včetně zaevidování nové- přijala, žádost zaeviduje dle p. př.
ho adresáta. Označení nového adre- 4414, a to včetně zaevidování novésáta musí být vyznačeno na zásil- ho adresáta. Označení nového adrece (z úpravy zásilky musí být zřej- sáta musí být vyznačeno na zásilmé, že se jedná o dosílku v důsledku ce (z úpravy zásilky musí být zřejkarantény, tj. o bezplatnou dosílku). mé, že se jedná o dosílku v důsledTento postup není možný u zásilek ku karantény, tj. o bezplatnou dosíls doplňkovou službou Dodání do ku). Tento postup není možný u zásivlastních rukou a Dodání do vlast- lek s doplňkovou službou Dodání do
ních rukou výhradně jen adresáta a vlastních rukou a Dodání do vlastu zásilek, u kterých to vyloučil ode- ních rukou výhradně jen adresáta a
sílatel.
u zásilek, u kterých to vyloučil odesílatel.

Balíky
Balíky se uloží bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek
odpovědný pracovník dodávací provozovny prodlouží úložní dobu na
15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). Pokud u zásilky prodloužení
úložní doby vyloučil odesílatel nebo
8

V případě uložených balíků, které
je možné vyzvednout na identifikační kód pro výdej zásilky, bude balík
standardně vydán tomu, kdo sdělí správný identifikační kód spolu se
jménem a příjmením adresáta nebo
podacím číslem zásilky.
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Bude-li v důsledku koronaviru uzavřena určitá lokalita, může
adresát balíku, který je možné
vyzvednout na identifikační kód
pro výdej zásilky, požádat o změnu ukládací pošty mimo uzavřenou lokalitu, kde bude balík vydán
po splnění výše uvedených podmínek.

o doručení. K poštovní poukázce
musí být vyhotovena Výzva k vyzvednutí (tisk. 11-064V), která musí být
vložena do domovní schránky adresáta. Vzhledem k tomu, že platnost
Poštovní poukázky, které není poštovní poukázky je 25 dní (nezvomožné doručit vložením do lil-li odesílatel jinak), nejsou pro
domovní schránky, se uloží u pří- její dodání nastaveny žádné další
slušné ukládací pošty bez pokusu mimořádné postupy.

Venčení psů – pomoc starším
občanům

Vážení občané,

Pokud potřebuje kdokoli ze
starších občanů pomoct s venčením psů, kontaktujte prosím
Moniku Štěpánkovou na telefonním čísle 739 440 253.

ještě jednou se vracím k vyvážení bioodpadu. Buďte tak
laskaví a upozorněte některé výjimky, které nám stále kazí
naši společnou snahu dávat do bioodpadu, co tam patří. Při
posledním svozu byly naházeny do bioodpadu pytle, polystyrén, a další věci, které do tohoto odpadu nepatří. Svozová firma je kontrolována při předávání a dochází k tomu, že buď
tento odpad nechtějí na skládce přijmout nebo chtějí, abychom zaplatili 4x větší cenu. Proto bych vás znovu požádal,
buďme těmi správnými rebešáky, kteří chtějí uklizené Rebešovice a zároveň pomáhají správně třídit odpad a udržovat pořádek.

Nákup pro seniory
Kdo nemá možnost z občanů,
starších 70 roků s trvalým pobytem v Rebešovicích, si zajistit
nákup potravin, pro toho Obecní úřad, prostřednictvím starosty
zajistí nákup v místním obchodě. Objednávky přijímáme na
tel. čísle 547 230 376. Dovoz
zajistíme až domů.

Poštovní poukázky, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní
schránky.

Děkuji za pochopení
Stanislav Němec - starosta

BIODPAD v Rebešovicích
Jaro se už hlásí za dveřmi, teploty občas zamotají hlavu nejednomu z nás, ale jedno je jisté. Přichází čas úklidů zahrádek, předzahrádek a všech prostorů, které se snažíme po zimním období dát zase do
pořádku.
Je to samozřejmé a jsem za to rád,
že nám není lhostejné, v jakém prostředí trávíme náš volný čas a chceme ho mít upravený podle našich
představ a pro potěchu oka i spoluobčanům Rebešovic.
Ale za co nejsem rád je to, že i
přes četná upozornění panem starostou obecním rozhlasem a opakovanými prosbami zastupitelů na
veřejných zasedáních obce jsou
mezi námi spoluobčané, kteří nerespektují základy slušného chování,
zdravého rozumu, a především lidského přístupu k veřejným plochám

a prostoru u sběrných míst v obci.
Věci, které se již nehodí a nepatří do tříděného odpadu nechávají často ležet u kontejnerů, které na
to nejsou určené, místo toho, aby
je odvezli zadarmo do nejbližšího
sběrného dvoru v Chrlicích.
Stejný problém je u kontejnerů na bioodpad. Pokud posekanou
trávu dovezete v igelitových pytlích,
proč tyto pytle tam necháte, když
tam nepatří a nedáte do kontejnerů
k tomu určených?
Já vím, ona je to práce navíc a
už mám doma posekáno a trávu
z domu z toho pytle vysype někdo
jiný.
Lhostejnost je jedna z věcí, se
kterou se setkáváme každý den,
tak proč si ji snažíme nasadit i do
blízkosti našich domovů.
Pokud se přístup těchto lidí
9

nezlepší, budeme nuceni přistoupit k opatřením a tuto prokázanou činnost pokutovat částkou, která pokryje zvýšené náklady obce na
likvidaci takto netříděného bioodpadu.
Závěrem bych chtěl ještě napsat,
že ač nekuřák tuto „neřest“ některých z nás respektuji a věřím, že
jim kouření poskytuje určité požitky a prožitky. Ale co mi vadí, jsou
nedopalky cigaret odhozené v trávě, nebo lemující cesty. Určitě by si
nedopalky kuřáci také doma nehodily na podlahu.
Nechci končit negativně, a proto
vám chci popřát vše dobré do dalších dnů, hodně zdraví v nadcházející době a nebuďme lhostejní
k věcem, které se dějí kolem nás.
Autor:
Radek Hyttych
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Kam co patří a nepatří
PATŘÍ

PAPÍR
Modré kontejnery

noviny, časopisy, reklamní letáky,
sešity, knihy bez vazby a desek z PVC,
brožury, papírové obaly, rozložené (popř.
sešlapané) papírové krabice, balící papír,
vlnitá lepenka, kancelářský papír, obálky
i s fóliovými okénky, bublinkové obálky
bez plastového vnitřku, čisté papírové
obaly a sáčky, telefonní seznamy

NEPATŘÍ
mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový papír
(kopírák), voskový papír, použité
pleny, ruličky od toaletního
papíru, kartony od vajec,
znečištěné papírové kapesníčky,
ubrousky, fotografie, časopisy
tištěné na křídovém papíru (vše
patří do směsného odpadu)

sešlápnuté PET lahve, plastové obaly,
plastové tašky a sáčky (od chipsů,
sladkostí), plastové lahve, čisté plastové
kelímky od mléčných výrobků, plastové
obaly od pracích, kosmetických a
čistících přípravků, polystyrén bez omítky,
balící fólie

guma, pneumatiky, molitan,
kabely, PVC, linoleum, obaly od
léčiv, obaly od chemikálií, olejů
a barev, textil z umělých vláken,
nevymyté plastové lahve od oleje
patří do směsného odpadu

nevratné lahve od alkoholických i
nealkoholických nápojů, sklenice od
nápojů, marmelád, kečupů, zavařenin
(vhazovat bez uzávěrů), rozbité
skleničky

zrcadla, drátěné sklo, keramika,
porcelán, žárovky, zářivky,
výbojky, televizní obrazovky,
automobilová skla, sklenice od
barev, olejů, lahvičky od léčiv

NÁPOJOVÉ KARTONY
Zelené kontejnery, které
jsou označeny oranžovými
potisky

kartony od džusů, mléka, vína a jiné
kartony (kartony musí být vypláchnuté,
aby nezahnívaly zbytky).

kartony od vajíček (patří do
směsného odpadu)

BIOODPAD

ovoce, zelenina, plevel, tráva, listí,
dřeviny do průměru 8 cm, rozlámané
nebo rozřezané větve na menší kousky
(ušetří místo pro další bioodpad),
skořápky z ořechů, vajíček, čajový a
kávový odpad (nevhazovat v igelitových
pytlech)

igelitové pytle a tašky, tuky,
omastek, popel, zbytky barev, kosti,
vařené potraviny, odpad z vysavače

Nepoškozené (čisté a suché) oděvy,
boty, ručníky, kabelky (vhazujte vždy
v igelitových taškách nebo pytlích)

Poškozené oděvy, boty, ručníky,
kabelky (vše poškozené patří do
směsného odpadu)

PLASTY
Žluté kontejnery

SKLO
Zelený kontejner – tvar
zvonu

TEXTIL

Sběrné dvory v okolí
Obec

Adresa

Vzdálenost z Rebešovic

Rajhradice - sběrný dvůr

Krátká 379

2 km

Modřice - Tyršova

Tyršova

4 km

Holasice - sběrný dvůr

Václavská 324

4 km

Brno-Chrlice - Zámecká

Zámecká

4 km

Želešice - ul. 24. dubna

24. dubna

5 km

Brno-střed - Jílová/Vídeňská

Vídeňská 116 / 232

5 km

Brno-Tuřany - Malínská

Malínská

6 km

Brno-Tuřany - Sladovnická

Sladovnická

6 km

Sokolnice - sběrný dvůr Topolka

Topolka

7 km
10
10
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Kolem třídění odpadu je stále několik nejasností,
a proto uveďme některé na pravou míru:
Ruličky od toaletního papíru a
kartony od vajec patří do papíru

Třídění odpadu je enormně dů- 
ležité a potěšující je, že se tato činnost dostala do obecného povědomí,
takže vše probíhá tak, jak má. Jenže mohou nastat i situace, v nichž si
tak úplně nevíme rady, kam vlastně konkrétní obal či výrobek patří.
Proto se na některé běžné materiály
z domácnosti podíváme na následujících řádcích.

Nepatří! Papír je možné recyklovat maximálně sedmkrát. Poté již
pro něj není dalšího využití. A právě ruličky od toaletního papíru a kartony od vajec jsou posledním „stádiem“ recyklace papíru. Jejich vlákno je již totiž natolik krátké, že už je
znovu použít nelze. Proto je vyhoďte

do směsného odpadu.
Papírové kapesníčky patří
do papíru
Jsou sice z kvalitního papíru, ale
po jejich použití do kontejneru na
papír z hygienických důvodů nepatří, proto je vyhoďte do směsného odpadu.
Plastové láhve je nutné zbavit
etikety a víčka
Další poměrně rozšířený omyl.
Mnozí lidé láhve z plastu před vyhozením zbaví jak víčka, tak etikety. Jenže to je zcela zbytečné. Firmy,
které plastové výrobky zpracovávají,
si totiž umí s těmito součástmi jednoduše poradit.
Kam patří „nejasné“ odpady
z domácnosti?



Sedlina čaje a kávy a čajové
sáčky. Mnozí z nás patří mezi 
milovníky těchto horkých nápojů. Co ale dělat s jejich sedlinou, a to i s papírovým filtrem,
případně s čajovými sáčky? Jelikož se jedná o bioodpad, pokud
máte možnost, vyhazujte je do
kontejnerů na bioodpad, anebo
je umístěte na kompost či zpracujte v domácím kompostéru.

Použité hygienické potřeby.
Určité nejasnosti mohou panovat i okolo použitých papírových
kapesníků, dětských plen, kondomů, tamponů či vložek. Tyto
hygienické potřeby ovšem patří
jednoduše do směsného odpadu. Rozhodně se je tedy nesnažte zbavit např. v toaletě, neboť by
mohly natropit neplechu.

Fritovací tuky a oleje z kuchyně. Dříve se mnozí lidé zbavovali tuků a olejů z kuchyně tak, že je
vylili do odpadu. To ovšem není
správně! Tuky totiž díky srážení a usazování představují velký
problém pro provoz stokové sítě.
Ideální tedy je, budete-li je shromažďovat do nádoby, kterou již
následně vyhodíte do směsného
odpadu.
Magnetická média. Doba disket, videokazet či audiokazet je
dávno tatam. Přesto se tato média stále nacházejí v mnoha domácnostech. Kam je vyhodit?
Nejlepší, co můžete udělat, je
oddělit plastový obal od pásky či
kotouče a první složku vyhodit
do plastů, zatímco druhou do
směsného odpadu.
Optická média. Ačkoli jsou
dnes CD, DVD a Blu-ray disky
naopak hojně používány, občas je potřeba se zbavit i těchto
médií. Jak? Odpověď není úplně jednoznačná. Někde se uvádí,
že patří do plastů, jinde je s nimi
zacházeno jako s elektroodpadem. Při větším množství každopádně nic nezkazíte, pokud je
odvezete do sběrného dvora.

Obec Rebešovice doporučuje:
• Občanům dodržovat veškerá opatření
vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu
• V případě obtíží kontaktovat přednostně
tel. linku 800 129 921, která je v provozu
nonstop
• Omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v
nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat
• Respektovat zákaz shromažďování, volný
pohyb občanů - max. 2 osoby
11

Obecní úřad Rebešovice žádá občany,
aby v rámci nutných protiepidemických opatření a v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost
osobní návštěvy.
Doporučujeme komunikovat elektronickou
cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb české pošty.
Ve výjimečných případech lze individuálně
telefonicky či elektronicky dohodnout termín
osobní návštěvy na úřadě ovšem pouze v neodkladných případech.
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Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi
v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19
Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a
v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:
Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti,
duchovní obnovy, modlitební setkání
a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez
účasti lidu na úmysly, na které by byly
slouženy veřejně.
Nadále platí, že po dobu trvání
mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je
možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho

přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních
možností mohou zůstat otevřené pro
osobní modlitbu.
Situaci, kterou nyní prožíváme a
která přináší dočasné odloučení od
setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu.
Může být například cestou k tomu,
abychom si uvědomili, jak velkým
darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto
situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní
výjimečnou postní dobu jako účast
na Kristově křížové cestě, která byla
nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společ-

ným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Prosím každého z vás, abychom
se spojili každý večer ve 20.00 hodin
modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím
k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na
dobrý účel, a to v úterý 17. března.
Tento den budu takto prožívat spolu
s vámi.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích
(například Radio Proglas a Televize
Noe je vysílají každý den).
Milí sestry a bratři, nepropadejme
panice a malomyslnosti, i v této době
je milující Bůh s námi.
Žehná Váš biskup Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

Ze zastupitelstva…
komunitní a obytný soubor, který bude zakomponován do lesoparku

Zastupitelstvo na minulých jednáních schválilo nebo
se zabývalo:
• pokračování využívání platformy Mobilní rozhlas

• Dodatkem ke smlouvě o vypracování projektu na Sběrný dvůr Rebešovice mezi Obcí Rebešovice, Zámecká
• zřízení věcného břemene č. HO-014330058140/002
12,
Rebešovice, 664 61 Rajhrad a GEOtest Brno
mezi Obcí Rebešovice, Zámecká 12, Rebešovice,
664 61 Rajhrad a E.on Distribuce a.s., F.A.Gerstnera • žádostí Rezidence Rebešovice s.r.o. v zastoupení fir2151/66, České Budějovice 7
my Pepper&Posh s.r.o., Lidická 700/19, Veveří602 00
Brno o souhlas Obce Rebešovice s vydáním Územ• žádostí firmy Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno
ního souhlasu provést stavební záměr na obecním
ve věci žádosti o povolení kácení stromů rostoucích
pozemku. Jedná se o vybudování liniové stavby IS
mimo les. Jedná se o náletové stromy podél dálnipro zajištění technické infrastruktury dle projektové
ce D2 v katastrálním území Rebešovice v důsledku
dokumentace
a rekonstrukci příjezdové komunikabudoucího oplocení mezi Chrlicemi (exit 3) po Blučice dle projektové dokumentace
nu (exit 11)
• žádostí o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme- • Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2019 obce
ne č. 1030052866/001 mezi Obcí Rebešovice, ZámecRebešovice. Při přezkoumání hospodaření nebyly
ká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad a E.on Distribuce
zjištěny chyby a nedostatky
a.s., F.A.Gerstnera 2151/66, České Budějovice 7. Jedná • hodnotící komisi na zakázku „Výstavba nové Mateřské
se o zřízení nových odběrných míst el. Energie v obci
školy, Rebešovice“
Rebešovice v blízkosti ulice Malé Díly v rámci pláno• stanovení termínu pro přijímání žádostí o individuvané výstavby deseti nových RD
ální dotace z rozpočtu obce Rebešovice v období od
• žádostí firmy LCL, společnost s.r.o., Červený kopec
1.3.2020 – 31.5.2020
843/6, 639 00 Brno – střed 40 v zastoupení panem Ing.
• s možností projednání obnovy koryta staré řeky
Žďárským o změnu č. 1/2020 Územního plánu Rebešovice – lesopark Rebešovice. Důvodem je revitaliza- • úpravu polní cesty k rybníku recyklátem
ce bývalého vojenského areálu a jeho přestavba na • žádostí Obce Rebešovice o odkup části pozemku
12
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parc. č. původní 95/1, nově 95/33 v k. ú. Rebešovice
v majetku Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí
449/3, Veveří, 60200 Brno ve správě SUS JMK
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Zámecká12, Rebešovice,664 61 Rajhrad a E.on Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
370 01České Budějovice. Jedná se o změnu nápojného bodu pro připojení odběrného místa (Sběrný dvůr)

• opravu chodníku před pozemkem parc. č. 172/9

• Dodatkem č.1 ke Smlouvě o připojení k distribuč- • projednání rychlosti dopravních prostředků v úseku
obce Rebešovice na Policii ČR
ní soustavě č. 9001655670 mezi Obcí Rebešovice,
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Myslivci vloni vypustili do přírody skoro pět stovek
bažantích slepic

Spolek myslivců nese název Svratka a hospodaří v polní honitbě na území obcí Rajhradice, Rebešovice a Otmarov. Celkem na ploše 1030 hektarů. Spolek má
momentálně 30 aktivních členů, kteří kromě péče o zvěř
ve zmíněné honitbě pomáhají každoročně také při úklidu obce, pořádají vždy v lednu Myslivecký ples v Rajhradicích, v Rebešovicích myslivecké odpoledne. Účastní
se každoroční traktoriády nebo dětského dne. V posledních dvou letech pořádá myslivecký spolek Svratka také
košt ovocných destilátů. Hlavní součástí myslivecké práce je však především sledování počtů zvěře, ochrana, přikrmování a přirozeně také odlov. „Při jarním sčítání zvěře v březnu loňského roku jsme napočítali 49 kusů srnčí zvěře, 240 zajíců, 315 bažantů, 30 kachen a 20 koroptví,“ říká člen mysliveckého spolku Svratka Jaroslav Dobrovolný. V posledních pěti letech kvůli špatnému počasí,
hlavně v jarních měsících výrazně poklesly počty drobné zvěře. Zajíců, bažantů a koroptví prostě ubývá. U zajíců jsme omezili odlov, v roce 2018 jsme jich slovili pouze 50. Bažanty odchováváme uměle a vypouštíme je do
volné přírody. Za rok 2019 jsme takto vypustili do přírody 480 bažantích slepic,“ vypočítává Jaroslav Dobrovolný.
Bažantí slepice se přitom vůbec neloví. O něco lepší byla
čísla ulovených zajíců v loňském roce, kdy jich myslivci ze spolku Svratka ulovili 109. Také 18 kusů srnčí zvěře,

Poplatky - rok 2020

POPLATKY SE VYBÍRAJÍ OD 1. DUBNA 2020
DO 30. ČERVNA 2020

POPLATEK ZA SVOZ KOMUN. ODPADU
- 600 Kč/osobu/rok u osoby, která je přihlášena v obci,
- 600 Kč/rok - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená 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

tři divoká prasata, 219 bažantů, ale také 19 lišek a dokonce jednoho jezevce. Zajímavým každoročním zpestřením je lov s loveckými dravci. Skupinka sokolníků si s
sebou přiveze několik orlů, sokolů či jestřábů a předvedou nám tento způsob lovu bažantů a zajíců.
Lov je ale jen zlomek činnosti spolku a jakási odměna
za celoroční práci. Všichni členové mysliveckého spolku Svratka se o zvěř v honitbě starají zejména v zimě,
kdy je na polích nedostatek potravy a je třeba přikrmovat. V zimě 2018 – 2019 spolek nakoupil a rozvezl devět
tun obilí a obilních odpadů, osm tun cukrové řepy, půl
tuny sena a sto kilogramů soli. Tímto přikrmováním se
ale nestaráme jen o zvěř, kterou lze případně lovit, ale
samozřejmě o všechny volně žijící živočichy (zejména
ptáky nebo menší savce), kteří v zimních měsících trpí
nedostatkem potravy. „Na letošní zimu máme připraveno a částečně již rozvezeno osmdesát metráků obilí a sto
metráků řepy. Také šest metráků sena a sto kilo soli,“ říká
myslivec a dodává: „Dovolím si vyslovit jedno přání.
Přeji si, abychom se všichni k přírodě chovali tak ohleduplně, aby i naše pravnoučata měla možnost pozorovat
ve volné přírodě zajíce, bažanty, koroptve a další druhy
živočichů“.
Foto: Tomáš Hájek

120 Kč
180 Kč
14

Prosíme uhradit platbou na účet: 12124641/0100.
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) + jméno plátce.
Kdo nemá zřízen účet, lze po telefonické domluvě zaplatit hotově na OÚ.
UPOZORNĚNÍ
poplatek za svoz komunálního odpadu se navýšil na
600 Kč/osoba.
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Zakryvejte
si

usta

Zakrývejte si ústa
a nos papírovým
kapesníkem, když
kašlete nebo kýcháte
nebo
kašlete a kýchejte
do horní části rukávu
a ne do svých rukou.

Použitý kapesník vhoďte
do odpadkového koše.

Myjte

Někdy můžete být požádáni,
abyste si nasadili roušku
k ochraně druhých.

si

ruce

Ruce si myjte
mýdlem a teplou
vodou alespoň
20 vteřin
nebo
si je dezinfikujte
prostředkem na
alkoholové bázi.

Minnesota Department of Health
717 SE Delaware Street
Minneapolis, MN 55414
612-676-5414 or 1-877-676-5414
www.health.state.mn.us
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Minnesota
Antibiotic
Resistance
Collaborative
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COVID-19
základní
informace
a doporučení
pro občany
Základní informace ke koronaviru
Ɲ Nevycházejte mimo bydliště bez pokrývky nosu a úst
Ɲ Omezte nakupování na e-shopech
Ɲ Pro nákupy seniorů nad 65 let jsou v prodejnách potravin a drogeriích i na
pobočkách České pošty vyhrazené hodiny od 8:00
7:00 do10:00
9:00
Ɲ Česká pošta zavírá nejpozději v 16 hod., ruší víkendový provoz, přestává přijímat
zásilky do následujících zemí: Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Azerbajdžán,
Uzbekistán, Kypr a Gruzie
Ɲ Od 23. března 2020 platí provoz IDS JMK podle jízdních řádů platných o letních
prázdninách
Ɲ Chcete roušky a ochranné pomůcky nabídnout veřejnosti?
Pište na koronavirus@jmk.cz, nakupy@jmk.cz nebo volejte 541 65 2211
Zakazuje se volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou:
Ɲ cest do zaměstnání a výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
Ɲ nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
Ɲ cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb (např. nákup,
pošta, banka, čerpací stanice)
Ɲ cest do zdravotnických zařízení včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých a zařízení veterinární péče
Ɲ cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
Ɲ pobytu v přírodě nebo parcích
Ɲ pohřbů
Kontakty:
Celostátní informační linka ................................ 1212
Speciální infolinka Jihomoravského kraje...... 800 129 921
Linka seniorů .......................................................... 800 200 007
Senior Point a Společně ..................................... 840 111 122
Život 90 .................................................................... 800 157 157

www.jmk.cz

koronavirus.jmk.cz
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Petr Zemánek
(࢙u;-Ѵb|mझvr;1b-Ѵbv|-o0Ѵ-vঞ!;0;ob1-ohoѴझ

zemanek@pegasreal.cz
+420 608 260 627

Ѵ࢙mf;|;(ovo0m࣒m;0om࣒h7o;-;lohoѴझruo7;fm;0oruom࢙f;lm;Ŋ
lob|ovঞĵ
Chcete:
prodat za m;fझlo৴mo1;mĵ
m-Ѵo৴b|1om;fl࣐m࣒Ѵ-v|mझ_oিvbѴझ-ࣂ-vĵ
lझ|-orouvroѴ;ࣂmov|ķhterá v;7Ѵo_o7o0࣒ro_0f;na realitním trhu
-িvr࣒1_l࣒ংझং-7ovrohof;m1_hѴb;m|ৄĵ
;࢙_;f|;v;m-l࣒o0u࢙ঞ|ĺ(;Ѵlbu࢙7(࢙lru-1fb-m-Ѵu;࢙Ѵmझruo7;fmझ
1;m(-bm;lob|ovঞ-rolo_(࢙lhিvr࣒m࣐lo01_o7ĺ
V tuto chvíli nabízím byty a studia
www.metodejova.pegasreal.cz
www.letní.pegasreal.cz
www.merhautova.pegasreal.cz
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