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Rebešovický zpravodaj
Slovo redakce
Vážení čtenáři,
patřím bohužel k těm z vás,
na které se při rozdělování
dovolené první prázdninový
týden nedostalo, a tak jsem při
cestě domů pouze padal do
mdlob, když se z autorádia
ozvala zpráva, že právě padl
teplotní rekord v naší moravské metropoli.
Klimatizace doslova řvala,
protože jsem se jako většina
z nás zásadně odmítl řídit doporučením mít ji nastavenou
maximálně o 5 stupňů níže,
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než je okolní teplota, a tak
očekávám, že se to možná
projeví i klasickou letní rýmou,
kterých je poslední dobou jako
much, neb žijeme v době klimatizací a kdo nemá alespoň
jednu alespoň v jednom autě,
ten rozhodně nejde s dobou.
Kontinentální a také kontinuální vedro je úmorné a já
závidím lidem, co si toho času
užívají v příjemnějších klimatických podmínkách Jadranu,
středomoří či dokonce vzdálenějších destinací. Co naplat, je
mi jasné, že to budu muset
nějak vydržet—třeba doma v
malém bazénku.
Že to budeme muset nějak
vydržet a třeba doma něco
nechat v kredenci, si možná
řekl i nejeden host naší Zámecké restaurace. To když pomyslel na to, že by až snílkovsky
nadšeného a vcelku pohodového borce—motorkáře (pokud se
zrovna na někoho nenamíchl)
a jeho poněkud nudou znavenou partnerku a milovnici DVDfilmotéky v jedné osobě měl
potkávat při své zastávce na
uhašení žízně ještě dalšího dva
a půl roku.
Toto duo vyzbrojeno nedobytnou smlouvou, přetvořilo
postupně obecní restauraci
v podnik, kde se kromě narážení beček toho nejlevnějšího
piva a nalévání alkoholu podivné chuti nenabízelo prakticky
nic dalšího. Oblaka cigaretového dýmu přidala jen pověstný
poslední hřebíček do rakve
hostinského byznysu v obci,
která má k dnešnímu dni okolo

850 obyvatel přihlášených k
trvalému pobytu.
Já, jakožto naprostý pohostinský laik rozhodně nechci
nikomu křivdit, ale těžko se mi
může někdo divit, že při některých perlách jako například:
„Když máte hlad, máte se najíst doma.“, nebo „Tobě pivo
nedám, běž si na sokec
(rozuměj sokolovnu)“, jsem se i
já-laik nemohl ubránit silnému
pocitu, že je slovy klasika něco
shnilého ve státě dánském.
Smutným faktem bylo, že k
pocitu, že je něco špatně, nezasvěceným nakonec stačila i
prostá návštěva toalet. A tu
má klasik opět jeden krásný
příklad v legendární divadelní
hře Járy Cimrmana Hospoda na
mýtince—cituji: „Dědeček si
nejprve postavil hospodu u
silnice na Písek, ale chodili mu
tam lidi.“
Sám nevím, proč se tolik
rozepisuji, když se to dalo
všechno říct jednou trefnou
větou – asi proto, že bych na
tomto místě rád poděkoval těm
zastupitelům, kteří se rozhodli
věc řešit rázně a přitom férově.
Díky jejich nasazení a díky
tomu, že prostě jen nemávli
rukou s tím, že to nejde, mají
Rebešovice opět svoji restauraci.
Na tomto faktu nic nezmění ani typicky český pesimismus vyjádřený míněním několika návštěvníků, kteří hned
první den prorokovali novým
nájemníkům brzký konec elánu. Tyto vizionáře černé budoucnosti mohu alespoň uklid-

nit informací, že smlouva o
nájmu je opět nedobytná, tentokrát však v opačném gardu.
Mimochodem hlasování o
novém provozovateli mělo i
svoji zábavnou vložku, to když
pan opoziční zastupitel a častý
hlasitý kritik Zpravodaje nejprve společně s ostatními kolegy
vybral nového nájemníka restaurace a vzápětí nesouhlasil
s tím, aby s ním byla uzavřena
nájemní smlouva.
Nicméně já stále věřím, že
se na mne a celý Zpravodaj
jednoho dne i tento pán
přestane zlobit a že se také
aktivně zapojí a pošle článek
se svými názory na aktuální
dění. Do našeho-vašeho Zpravodaje totiž mohou přispívat
všichni občané, i Roman
Štrunc i Jan Němec i kdokoli
další.
To je důležité sdělení i pro
vás pravidelné, či nahodilé
čtenáře a přispěvatele a já
věřím, že vás ani silné horko
neodradí od dalších příspěvků,
kterými náš Zpravodaj zásobujete.
Rosťa Novotný
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Ze zápisů zasedání zastupitelstva
Na svém 3. letošním zasedání, konaném
2.5.2012 zastupitelstvo obce mimo jiné:

val vhodným uložením volných finančních prostředků obce.

 Vzalo na vědomí umístění kontejneru

 Pan zastupitel Josef Sedláček upozor-

firmy Kaiser servis spol. s r.o. na bioodpad—kontejner je umístěn u obchodu.

nil, že obec přispěla na oslavy 50 let
založení Sokola v Rebešovicích částkou
50000 Kč a že tato částka byla využita
na stavbu betonového tanečního parketu, který budou využívat občané celé
obce.

 Schválilo firmu Kaiser servis spol. s r.o.
na čištění kanalizačních vpustí v Rebešovicích.

 Schválilo nákup nové čekárny IDS a to
včetně dopravy a montáže.

 Schválilo financování dokončení vozovky v ulici Stráně—50% zaplatí obec a
zbylých 50% dotčení uživatelé vozovky.

 Vzalo na vědomí zprávu o průběhu
konkurzu na místo ředitele mateřské
školy.

 Schválilo společnost DEA jako organizátora výběrového řízení na vybavení
mateřské školy za cenu 19000 Kč bez
DPH.

 Schválilo zadat do nového územního
plánu úsek cyklostezky Brno—Vídeň
Rebešovice III od stávající ČOV po parcele č. 320 a po soukromých pozemcích až k rebešovickému lesu (Dlouhé
Líchy).

 Schválilo záměr pronajmutí obecní
restaurace.

 Schválilo, aby smlouvu mezi obcí Rebešovice a současným nájemníkem restaurace společností Syle s.r.o. vyřešili
za obec pan místostarosta Ing. Miloš
Jochman a JUDr. M. Karasová.

 Schválilo dodatek č.2 ke smlouvě o
soustředění prostředků na společnou
jednotku požární ochrany uzavřenou
mezi Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-Chrlice a obcí Rebešovice.

 Schválilo opravu oplocení a pískoviště
na dětském hřišti.

 Schválilo asanaci jasanu pod dětským
hřištěm v ceně 4920 Kč bez DPH firmou Doležal a Malý v době vegetačního
klidu.

 Schválilo Ing. Suchomelu, aby se zabý-

Na své letošním 4. zasedání konaném
30.5.2012 zastupitelstvo obce mimo
jiné:

 Schválilo zpracování územního plánu
obce Rebešovice panem Ing. arch.
Brožkem v ceně 216000 Kč s DPH a
pověřilo starostu podpisem smlouvy.

 Schválilo výběrové řízení na dodání
nábytku do mateřské školy a schválilo
výběrovou komisi na toto řízení Ing.
Halamíček, Mgr. Klouparová, S. Němec,
R. Havlíček a Ing. Suchomela. Zastupitelstvo rovněž schválilo zadávací dokumentaci pro toto řízení.

 Vzalo na vědomí úspěšnou kolaudaci
cyklostezky—úsek Rebešovice II, která
proběhla dne 10.5.2012.

 Schválilo smlouvu o narovnání se současným nájemníkem restaurace společností Syle s.r.o. a smlouvu o odkoupení vybavení a pověřilo starostu
smlouvy podepsat. Společnost Syle
s.r.o. obdrží 340000 Kč—větší část
tvoří odkoupení vybavení do majetku
obce, část tvoří finanční vyrovnání za
předčasné ukončení smlouvy. Prostředky se obci vrátí prostřednictvím nového
vyššího nájemného.

 Schválilo jako nového provozovatele
Zámecké restaurace Hanu Hromcovou
a schválilo novou nájemní smlouvu na
restauraci.

 Schválilo opravy v prostorách Zámec-

obecního úřadu.

 Schválilo záměr pronájmu bývalé vodárny (parcelní číslo 333) - zájem projevilo myslivecké sdružení Svratka Rajhradice.

 Schválilo zastavující studii Malé Díly
 Schválilo darovací smlouvu s Ing.
Zedníčkem (na 5. zasedání změněno
na firmu Agroservis) a Ing. Hajtrem—dar
je určen na výstavbu vozovky v ulici
Stráně.

 Schválilo darovací smlouvu s panem
Ing. Zedníčkem (na 5. zasedání změněno na firmu Agroservis) o poskytnutí
daru pro mateřskou školu.
Zastupitelstvo obce na svém letošním už
pátém zasedání, které se konalo 27.6.
2012 mimo jiné:

 Schválilo generální opravu odpadů z
restaurace a knihovny firmou M.
Moškvana za cenu 102703 Kč.

 Schválilo návrh závěrečného účtu obce
bez výhrad.

 Vzalo na vědomí zprávu Ing. Chalupského, že dne 13.7.2012 proběhne
kolaudace objektu nové mateřské školy.

 Schválilo zajištění stravování žáků MŠ
formou dovozu z MŠ Rajhradice a pověřilo starostu vyřešením smlouvy.

 Schválilo nabídku firmy Flora-servis na
vybavení dětského hřiště v mateřské
škole v ceně 131725 Kč.

 Schválilo smlouvu o vzájemné propagaci mezi obcí Rebešovice a firmou Kometa Group a.s. a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.

 Schválilo 2.dodatek zřizovací listiny
mateřské školy

 Schválilo dlouhodobý pronájem objektu

ké restaurace (sprchový kout, místnost
pro personál, lapač tuku).

bývalé vodárny (parcelní číslo 333)
Mysliveckému sdružení Svratka Rajhradice.

 Schválilo smlouvu o poskytnutí dotace

 Schválilo vyvěšení moravské vlajky na

300000 Kč od Jihomoravského krajského úřadu na opravu prostor nového

obecním úřadě.
-RN-
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Mateřská škola zahajuje svoji činnost
Jak je již občanům a poctivým čtenářům Zpravodaje známo, již v loňském
roce rozhodlo zastupitelstvo o tom, že v
Rebešovicích bude opět zřízena mateřská škola.
O její potřebnosti není třeba diskutovat, vždyť v obci je spousta mladých
rodin s malými dětmi a nejedná se zdaleka pouze o nové a stále přibývající občany v nové zástavbě.
S ohledem na faktický zoufalý stav
objektu bývalé školky a na její dispoziční
nedostatky z hlediska dnešních velice
přísných hygienických norem bylo zvoleno jediné logické řešení—postavit školku
novou tak říkajíc na zelené louce.
O průběhu výstavby jsme vás v minulém čísle rovněž informovali a nyní vám
můžeme oznámit, že celá stavba v hod-

notě blížící se 5 milionům korun je již, co
se týká stavební části, dokončena a
13.července jí čeká kolaudační řízení.
Bavíme-li se o zařízení školky, je v
běhu výběrové řízení na vybavení nábytkem a rovněž jsou objednány doplňky
hřiště, které je nedílnou součástí nové
školky. Veškeré vybavení bude připrave-

VÁŽENÍ RODIČE,
základním posláním MŠ je navázat na výchovu dětí v rodině a
v součinnosti s ní zajistit všestrannou péči dětem.
MŠ poskytuje jedinečný prostor pro praktikování ekologické výchovy, a
to zejména v oblasti smyslového vnímání, prožitků a vlastního pozorování.
Díky vesnickému prostředí mají děti dostatek příležitostí k přímému pozorování
přírody a bezprostřednímu kontaktu s ní. Je důležité, aby děti při pobytu
v přírodě byly šťastné a uměly si v ní hrát.
Snahou celého našeho kolektivu bude navázat spolupráci s rodiči a
společně vytvářet příjemné tvořivé prostředí, vychovávat v dětech osobnost
s dobrým vztahem k přírodě, kamarádům i dospělým.
Přináším několik organizačních informací. Provoz MŠ bude celodenní
od 7.00-16.30 hodin. Kapacita školy je 25 dětí. Přihlášky do MŠ budou
rodičům vydány na obecním úřadě první týden v červenci. Do konce
měsíce července je odevzdají na obecním úřadě. Kritéria rozhodující o
přijetí dětí do MŠ budou vyvěšeny na Obecním úřadě v Rebešovicích.
Do funkce ředitelky jsem jmenována od srpna 2012, proto se řada věcí
musí řešit, až během měsíce srpna. Přesto věřím, že společnými silami vše
zvládneme a 3. 9. otevřeme pro naše děti novou a krásnou MŠ.
Krásný den přeje
Mgr. Jana Klouparová

no a plně funkční nejpozději 31.srpna,
tedy podle plánu, který si obec vytyčila.
2.5.2012 proběhlo výběrové řízení
na ředitele mateřské školy. Z celkem
šesti uchazečů komise nakonec doporučila jmenovat jako novou ředitelku paní
Mgr. Janu Klouparovou. Ta bude jmenována do funkce s platností od 1.8.2012
ale už v tyto červencové dny se plně
zapojila do příprav a práce bude mít
zejména na samém začátku více než
dost.
Byrokratické komplikace spojené
například se zápisem do rejstříku škol a
platné zákonné normy způsobují, že žáci
například nebudou moci být oficiálně
přijati do mateřské školy dříve, než
1.září. A to je jen jedna z komplikací,
které vyvstávají. Celý proces přijímání
nových žáků se odehrává v režimu správního řízení podle platného správního
zákona — paní ředitelka tedy dělá rozhodnutí podobně jako jakýkoli jiný úřad.
Ono to vůbec je v naší republice zařízeno
tak, že ředitel příspěvkové organizace,
kterou školka je, musí být zároveň pedagog, ekonom a právník v jedné osobě.
Popřejme tedy paní ředitelce hodně
trpělivosti a sil, aby se jí její práce dařila
a aby se jí podařilo co nejdříve překonat
provozní záležitosti, a mohla se s klidem
soustředit především na svoji pedagogickou práci.
Pro ty z vás, kteří se chcete s novou
mateřskou školou blíže seznámit a podívat se na to, co se podařilo pro naše děti
vybudovat, mám malou pozvánku — v
neděli 2.9.2012 bude den otevřených
dveří pro veřejnost.
-RN-
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Zajímavosti z archiválií obce Rebešovice—5.díl
Vítám všechny příznivce historie u
dnešního čtení. Věrným čtenářům přináším páté pokračování informací
z rebešovické kroniky. A protože se v této
době většina z nás chystá na letní dovolenou, děti a mládež školou povinné pak na
prázdniny, bude se i tento příděl
„novinek“ nést převážně v duchu teplých
letních dní. Na začátek jako obvykle potěším luštitele předešlé křížovky, kteří
správně vyluštili, že se jednalo o blízkou
řeku Svratku, a že při povodni voda dosahovala až k místní části Zahrady. Blahopřeji všem úspěšným a slibuji, že nová
křížovka ani dnes nebude chybět.
Pojďme tedy zalistovat dalšími stránkami kroniky a dozvědět se, co se událo
někdy okolo roku 1925-1927. Nejprve se
zmíním o záznamu, který se zabývá pozemkovou reformou. Téma týkající se
revolučních změn vlastnictví, přerozdělování půdy a dalšího zemědělského a lesního
majetku
bylo
jedním
z nejaktuálnějších problémů, před jejichž
řešením stála Československá republika
v období mezi první a druhou světovou
válkou. To, co kronikář poznamenal
v kronice jednou strohou větou, mělo
zejména pro život lidí na vesnici obrovský
význam. Tak jako dnes jsme svědky řady
reforem, které nám téměř „jak na běžícím
pásu“ servírují naše politické špičky, byla
i ta prvorepubliková pozemková reforma
důsledkem mnohem delšího historického
vývoje a poválečné situace, se všemi
klady i zápory, které ji doprovázely. Jedním z důsledků reformy byl dalekosáhlý
zásah do soukromého vlastnictví po roce
1918 za účelem demokratizace vlastnictví půdy, která byla také představována
jako „odčinění Bílé hory“ a měla tuto půdu „vzít bohatým a rozdělit chudým“. Na
šlechtu se nahlíželo po 1. světové válce a
rozpadu monarchie jako na feudální velkostatkáře, jejichž půdu je třeba vyvlastnit v zájmu rolnického lidu. Převaha velkostatků na jedné straně a nedostatek
půdy u rolníků a drobných zemědělců na
straně druhé, byla silným hnacím motorem snah o změnu, které nakonec vyústi-

ly v zábor, rozparcelování
a postupné vyvlastňování
a přidělování půdy zájemcům. Tak se také
v kronice objevují od roku
1925 záznamy o pronájmu „nově obecních pozemků“ v části Horky, Pod
strání a dalších. Najdeme
zde také ke konci roku
1927 první zmínku o
plánech na výstavbu čtvrti
malých, či spíše nouzových domků v dnes už
pod tím názvem neexistující části „Pod strání“,
které tam také zanedlouho skutečně vyrostly.
Bohužel se mi nepodařilo
identifikovat, zda a kde
přesně tyto domky stály či
snad ještě stojí, snad se
najdou pamětníci, kteří by
dokázali upřesnit tuto
informaci.
S letními horky a výskytem požárů se pojí
hned několik zápisů v roce 1926. Vzpomínáte si na předchozí článek? V červnu
toho roku postihla pozemky okolo Rebešovic záplava. Tu v témže roce vystřídal
oheň. Hořelo s odstupem snad jen několika týdnů. V obou případech hořela stodola, jedna prakticky přede žněmi, druhá po
žních, a v obou případech dopadla stejně
– po uhašení zbyly jen zdi a ohořelé trámy. Příčinu prvního požáru kronikář uvádí
jako „neznámou“, ani u druhého není
uvedena. Také o dva roky později,
v červnu roku 1928 vzplanul požár, o
němž už ale víme, že jej způsobil úder
blesku po prudké bouři. Od něj chytla
půda s uskladněným senem, ale tentokrát se včasným a obětavým zásahem
majitele a dalších občanů podařilo oheň
uhasit ještě před příjezdem hasičů.
S horkem a parnem zápasila obec
v té době několikrát. Je uváděno, že jaro
a léto roku 1928 se vyznačovalo takovým
suchem, že studny vysychaly, lidé pumpo-

vali vodu ve dne v noci a někteří museli
čekat, až se studny znovu naplní. Jediným
spolehlivým útočištěm pro žíznící byl neutuchající pramen pod zámečkem. O tomto
prameni už byla v jednom z mých předchozích článků řeč, nicméně když už o
něm mluvíme, tak by bylo škoda jej jen
tak opomíjet. Z jiných dochovaných pramenů (tentokrát literárních), které jsou
k vidění v Archívu se můžeme dozvědět,
že nedaleko vrchnostenského zámečku
pod mohutnými lipami prýští pramen
velmi dobré vody. Dále se píše, že nad
pramenem stojí kaplička jednoho nejmenovaného svatého, jehož památka se
připomíná každoročně 16. května. Voda
z tohoto pramene se od roku 1893 rozváděla trubami podél řeky do pivovaru, konventu a kuchyně (myšleno zřejmě klášterní). Celé zařízení vyšlo bratru na 16.000
K. Co se týče pramene a kapličky dnes,
přesvědčila jsem se na vlastní oči, že
pramen stále teče a kaplička stále stojí.
Uváděné rozvodné „truby“ dnes už asi
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funkční nebudou, pochopitelně bychom
nyní ani nebyli rádi, pokud by nám vodu
odváděly někam pryč. Přece jen nemá
každá ves svůj pramen, takže na ten náš
můžeme být hrdí. Zajímavé však je,
v jakém stavu je dnes barokní kaplička
z 18. století. Všimněte si, že ještě na některých postarších fot ografií ch
z Rebešovic (viz foto vlevo) se obrázek
kapličky v jednom detailu poněkud výrazně liší od aktuálních záběrů. Chtělo by se
říci: najdi jeden rozdíl! Taky máte dojem,
že na novějším obrázku kapličky (foto
vpravo) něco chybí? Pramen to není, ten
je tam uvnitř schovaný stále, i když není
vidět, zato sochařská výzdoba kapličky se
asi poděla neznámo kam. Že by do restauratérské dílny? Nebo se snad hodila někomu do zahrádky namísto nevděčných trpaslíků? Zkuste zavzpomínat, kdy
a kam se vlastně socha ochránce našeho

Křížovka

pramene – jejíž celý název najdete
v tajence křížovky - zatoulala a zda se
hodlá vrátit na své původní místo. Nebylo
by špatné, kdyby se jednou i tahle památka zaskvěla v plné parádě a se vším všudy, co k ní patří...
PS: pokud vás právě nadzvedlo ze
židle (křesla či pohovky), že socha nadobro zmizela, zadržte paniku! Podle posledních informací z jedné soukromé detektivní kanceláře ji (alespoň prozatím) nikdo
nezcizil. Údajně právě z důvodů prevence
nyní onen neznámý svatý tráví zasloužený
odpočinek v místě svého dočasného útočiště v depozitáři na zámečku. A podle
úplně posledních zpráv se už dokonce
blýská na lepší časy nejen soše, ale i
jejímu trvalému bydlišti a jeho bezprostředním okolí :-)
Olga Přikrylová
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Rozhovor s novou provozovatelkou Zámecké restaurace
Je parný nejen astronomicky letní
všední den a já jsem zašel do Zámecké
restaurace, abych se něčím ochladil a
vylepšil pitný režim, a také proto, abych
trochu vyzpovídal novou nájemnici naší
obecní hospůdky, paní Hanu Hromcovou.
Sympatická „paní hospodská“ mi odpověděla na všetečné otázky
takto:

Prozatímní otevírací doba
Zámecké restaurace:
Po—Čt 14:00 až 22:00
Pá 14:00 až 24:00
So 10:00 až 24:00
Ne 10:00 až 22:00

Čím vás zaujala naše Zámecká restaurace, že jste usilovala o její pronájem? Víte že se mezi lidmi říká, že je zakletá a že se tady nedá udělat "dobrý
kšeft" a dříve nebo později to každý zabalí? Asi nejste rozená pesimistka.
Zámecká restaurace nás velice zaujala svým stylem, velikostí a klidnou lokalitou v příjemném prostředí. Můj pohled na
podnikání je optimistický a v každém
případě se budu snažit, aby naši zákazníci od nás odcházeli spokojení.
Podnikáte jako fyzická osoba, ale jistě
nebudete na Zámeckou restauraci sama -

Včelí pastva
Poslední dobou nabývám dojmu, že po
dalším zdražování plynu a elektřiny přijdeme snad o všechny stromy, které nám nabízejí bohatou včelí pastvu. Ty padnou nejspíše za oběť novodobým šetřílkům a paličům
všeho, co hoří. Situace nemusí být tak
dramatická v menších obcích a odlehlejších
oblastech, kde lidé mají k sobě blíž a kde si
včelaři lépe své stromy ohlídají. U větších
aglomeracích je ale situace jiná. S hrůzou
pozorujeme ve svém okolí každoroční úbytek lip, vrb, javorů i dalších dřevin, které

mohla byste nám představit tým lidí, který
se o hosty bude starat?
Podnikám jako fyzická osoba a s provozem restaurace mi bude pomáhat bratr
Michal Hromec a rodinný přítel Bedřich
Macka.
Slyšel jsem, že Zámecká restaurace
není vaší jedinou aktivitou - mohou čtenáři vědět, které další podniky v okolí jsou
ve vaší režii?
Jistě. Provozujeme ještě Cé - bistro ve
Vojkovicích a pivnici v Židlochovicích.
Restaurace je bohužel v širokém okolí
zapsaná spíše jako obyčejný výčep - jak
se dříve říkalo "4.cenová", která je většinu dne zavřená a ve zbytku dne pak nejeden zbloudilý host, nemaje kam jinam jít,
nakonec s notně ouzeným oděvem nabude silného dojmu, že by bylo lépe, kdyby
zavřená zůstala a on do ní nevkročil. Jaký
záměr máte s kuchyní? Jaká bude otevírací doba? Uvažujete například o možnosti vaření poledních menu?
Po převzetí restaurace jsme se v širokém týmu velice snažili restauraci zprovoznit a dosáhnout toho, aby restaurace
vůbec mohla začít fungovat. Momentálně
zjišťujeme formou dotazníku počet zájemců o polední menu, nabízíme i možnost
rozvozu či poledního meníčka přímo v
Zámecké restauraci. Od soboty 30.6.
2012 jsme zahájili výrobu pizzy v naší
kuchyni a od pondělí 2.7. 2012 i s rozvoněkomu překážejí, někomu stínily, nadzvedávaly chodníky, bránily výstavbě slunečních elektráren, nesmyslných skladů
na orné půdě, zatímco další prázdné sklady o kus dál po nocích rozebírají bezdomovci a šrotaři. Výsadba ohromného
množství lánů řepky na semeno nebo
slunečnice na výrobu oleje vede k tomu,
že ubývá pestré včelí pastvy, a tím dochází i k úbytku protilátek u včel a ty pak
snáze podléhají různým nemocem. Dnes
žijeme ve společnosti, kde si každý váží
jen své práce a práci druhého neuznává.
Za této situace každý začínající (a nejen

zem do domu.
V restauraci je prozatím zkušební
provoz a to jest Po - Čt 14.00 - 22.00
Pá- 14.00 - 24.00 So - 10.00 - 24.00
Ne - 10.00 - 22.00.
Při rezervaci lze dohodnout jakékoliv
jídlo i ve všední den. Pevně věříme, že do
zimy bude kuchyně již v plném provozu.
Jak jste spokojena s vybavením restaurace - je něco, co byste ráda změnila?
Při první návštěvě nás zaujala restaurace jako celek, avšak při začátečním
úklidu jsme zjistili, že spousta vybavení
není ani provozu schopna! Věříme, že se
nám v co nejkratší době podaří dát vše
dohromady.
Máte nějaké přání, které byste vašim
hostům prostřednictvím našeho Zpravodaje ráda sdělila?
Ano, ráda bych upozornila, že jsme
schopni zorganizovat i větší akce jako
jsou : rodinné oslavy, narozeniny, svatby,
promoce a další akce jako je například
víkendové, odpolední posezení s živou
hudbou. Budeme se snažit vyhovět veškerým požadavkům a nebráníme se i
kritice a pomoci od našich zákazníků k
lepšímu chodu naší restaurace.
Jste všichni srdečně zváni, těšíme se
na Vás. Hana Hromcová a celý náš tým.
Děkuji za rozhovor.

-RN-

začínající) včelař nebo i občan má přímo
povinnost zasadit několik stromů, lépe
několik desítek významných včelařských
stromů. A to ve vlastním zájmu.
V opačném případě hrozí, že bude sklízet
za pár let jen med řepkový nebo slunečnicový. Lepší je výsadba na vlastním pozemku, kde stromy mají šanci dožít se
vysokého věku. Stačí pozvat k výsadbě
svého potomka, před vysazeným stromkem se vyfotit a připomenout jim, že tento stromek je památkou na vás. Není nic
úžasnějšího než pozorovat jak stromek
sílí, na podzim shazuje listí a jak se popr-
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vé na několika květech zjevují i
první včely. Slýcháme také řeči: „já
se toho nedožiju, nic sázet nebudu“. Takovým lidem je potřeba
odpovědět: „hlavně, že jste se
dožili toho, že sklízíte med ze stromů, které vysadil někdo před vámi“. Čas dnes utíká hrozně rychle a
s ním jako by i stromy rostly rychleji. Zasazené lipové stromky již kvetou třetím rokem a po desetiletích
od výsadby několika lip se vám
jejich nektar dostává i do medníků.
V některých obcích už se snaží
zkrášlit naši krajinu výsadbou několika medonosných stromů nebo
keřů. Nebo zakoupí stromky a při
nějaké příležitosti je společně
s občany v obcích zasadí a také se
někteří o stromy starají, což je velice chvályhodné. Aby ti, kteří přijdou po nás, mohli úspěšně chovat
včely stejně, jako se to daří nám.
Když dostanete pod oko žihadlo,
poděkujte za ně, protože i tak nepatrný dárek Vám změní alespoň
na pár dní život.
Jaromír Pokorný

Program oslav 50 let založení Sokola
TJ Sokol Rebešovice v letošním roce slaví 50 let od svého založení. Sportovní organizace
byla založena v roce 1962. Oslavy se budou konat v pátek 31. srpna a v sobotu 1. září
2012. Předběžný program oslav je následující :
Pátek 31. srpna 2012 :
18.00 hod. slavnostní schůze
videoprojekce sportování v Rebešovicích, aneb léta běží vážení
„Manéž“ – zábavné vystoupení herců, bavičů, populárních osobností které znáte z Manéže Bolka Polívky
Po vystoupení bude následovat diskotéka ve stylu oldies party.
sobota 1. září 2012
od 13 hod. ve sportovním areálu zábavné odpoledne pro děti, skákací hrad
exhibice v tenisu
exhibice – miniturnaj v nohejbalu
v 15 hod. začne utkání v malé kopané mezi Rebešovicemi – stará garda Zbrojovky
s trenérem
Karlem Jarůškem
17 hod. utkání v malé kopané Rebešovice (staří páni) – Bolkova jedenáctka, trenér Karel
Kroupa a další populární osobnosti
Po skončení bude následovat atraktivní soutěž pro všechny odvážné …..
Od 20 hod. taneční zábava se skupinou Titanic
Časový rozvrh programu bude upřesněn na pozvánkách a internetových stránkách naší
TJ. Na všechny tyto akce v rámci oslav jsou zváni nejen členové TJ, ale i všichni občané
Rebešovic a široká veřejnost z blízkého i dalekého okolí. Pro všechny bude připraveno
dostatek občerstvení, zabijačkové speciality, něco z udírny …. .

Zprávy ze Sokola
První dubnovou akcí byla brigáda ve
sportovním areálu. Jelikož to byla letošní
první brigáda, bylo mnoho práce. Probíhala celková úprava tenisových a volejbalových kurtů. Začalo se s budováním tanečního parketu. Týden před brigádou tenisté
nachystali zavlažování kurtů.
V pondělí 30. dubna proběhla velmi
úspěšná akce – pálení čarodějnic. Počasí
se vydařilo, kytary hrály a občerstvení
bylo zajištěno.
Místo turnaje generací ve fotbalu se
uskutečnil turnaj v nohejbalu – 8. května
2012. Zúčastnilo se 5 tříčlenných družstev. Výherci se nakonec stali Josef Sedláček, Martin Klíma a Jozef Pohorelec.
Další akcí byla v pořadí druhá brigáda. Začaly terénní úpravy kolem parketu,
zednická úprava přístřešku, sečení trávy
v celém areálu.
Nyní je již zabudována elektřina
v přístavku, dále je vedena pro venkovní

osvětlení, v kuchyňce jsou odstraněny
obklady, bude zde nová kuchyňská linka,
s novými obklady.
Během měsíce července byly odstraněny ve staré herně stolního tenisu vysloužilé parkety a bude zde položena
nová sportovní podlaha. Děkujeme tímto
panu místopředsedovi Petru Hrdému,
který se významnou měrou zasadil o dotaci na rekonstrukci podlahy.
Přístavek zbývá vymalovat a dokončit
terénní úpravy okolo tanečního parketu
se zasetím trávy. Ještě mnoho dalších
prací je potřeba udělat do oslav 50 výročí
založení TJ, proto se obracíme na všechny členy, aby přišli individuálně pomoci a
splnili tak brigádnické hodiny.
V pátek 18. května se konal turnaj ve
volejbalu, kterého se zúčastnilo jenom 10
hráčů z Rebešovic. Je to velká škoda,
protože volejbal byl zakládajícím sportem
naší TJ.

Dětský den byl naplánován na sobotu
2. června s názvem „Pohádková cesta
kolem zámečku“. V letošním roce se zúčastnilo velké množství dětí; připravenými
stanovišti prošlo asi 80 dětí. Novinkou
pro děti byl připraven v areálu bodyzorbing a další soutěže. Děti si nakonec
opekly špekáčky a zaskákaly na trampolíně, která byla připravena pro malé i velké. Za půjčení trampolíny děkujeme panu
Škamradovi a také našim organizátorkám.
Dále proběhnou následující akce:
14.7. Pohárový turnaj ve volejbalu
27.7. Soustředění sportovců v Níhově
28.7. Pochod okolo Níhova
25.8. Přebor Rebešovic v tenisu—debl
31. 8. – 1. 9. OSLAVA „50“ výročí TJ
15.9. Turnaj v nohejbalu
29.9. Přebor Rebešovic v tenisu—singl
Romana Němcová

Uvažujete o stavbě bazénu a nevíte jak na to?
Přemýšlíte o zastřešení stávajícího bazénu?
Chcete se poradit, jaké řešení zvolit? Jsme tu pro vás !!!
Kvalitní bazény plastové, nerezové, zastřešení bazénů, vířivky,
sauny. To vše Vám můžeme nabídnout díky našim dlouholetým
zkušenostem.
Bazény, které montujeme dělají radost více než 6000 spokojeným zákazníkům nejen v ČR, ale i v dalších zemích.
Zastřešení bazénů a i bazény dodáváme v krátkém termínu.
Rádi Vám poradíme a připravíme kalkulaci bazénu přímo u Vás
doma.
Na naše výrobky poskytujeme až 10 let záruky !!!
Jsme schopni realizovat zakázku „na klíč“ tak, aby vás realizace
bazénu, vířivky či sauny vůbec nezatěžovala.

Poskytujeme mimo jiné:


Plastové bazény



Plast-nerezové bazény s vlastním unikátním řešením



Celonerezové bazény



Bazény různých i atypických tvarů zcela na přání zákazníka



Novou unikátní technologii zastřešení bazénů s desetiletou zárukou



Špičkové a při tom cenově dostupné vířivé vany a hydromasážní
bazény značky Wellis již od 69900Kč



Široký výběr domácích saun



Široký sortiment doplňkového materiálu k bazénům, vířivkám i
saunám

Michal Sekený tel: +420 602 765 640
Zdeněk Švapík tel: +420 777 221 804
e-mail: allwater@seznam.cz
www.allwater.cz

Navštivte nás v nové prodejně v M-paláci
Heršpická 813/5, BRNO
Program Babských hodů
Pátek 28.9.2012
- zvaní na hodovou zábavu od 16.00 hod.
Sobota 29.9.2012
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- průvod stárek ve 14.00 hod.
- hodová zábava od 20.00 hod. v sále na Zámečku

