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Rebešovický zpravodaj
Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás oslovil jako nový člen zastupitelstva. Rád bych se s Vámi podělil o své první dojmy z práce na
obecním úřadě a zmínil některé problémy tak, jak je vidím po
několika týdnech ve funkci.
Tento „Zpravodaj“, jehož
výtisk právě držíte v ruce, je
hned první věc, kterou bude
třeba příští rok řešit.
V uplynulých letech vycházel
čtyřikrát ročně a myslím si, že
svou funkci tj. informovat Vás
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občany Rebešovic
o dění
v obci, budoucích záměrech,
zajímavostech, kulturních a
sportovních akcích plnil dobře.
Osobně si myslím, že je to rozhodně příjemné zpestření komunikace obecní samosprávy
s obyvateli vedle webových
stránek, nebo úřední desky.
Hůře už to vidím s využitím
prostoru, který náš zpravodaj
dává občanům k vyjádření
svých názorů ať už oponentních, či na jakékoliv dění
v obci. Minulé zastupitelstvo,
stejně jako současné, je dle
mého názoru dostatečně otevřené a přivítáme jakýkoliv
příspěvek do zpravodaje napsaný slušnou formou, bez
nějakého vulgárního napadání
kritizovaných. Značný podíl na
tom, že tento zpravodaj
v uplynulých letech vycházel,
měl staronový člen zastupitelstva pan Rostislav Novotný.
Jen jeho nejbližší spolupracovníci ví, kolik úsilí a času vždy
zabralo shromáždit příspěvky
do každého čísla, dát tomu
nějakou formu, vytisknout dostatečný počet výtisků a roznést už hotové k Vám do schránek. Pan Novotný se rozhodl,
že po vydání tohoto
„vánočního“ čísla si chce od
této časově náročné a často
nevděčné práce odpočinout a
při vydávání dalších zpravodajů
„pouze“ vypomáhat. Rád bych
mu při této příležitosti za odvedenou práci v tomto směru
poděkoval. Před obecním zastupitelstvem tak stojí úkol
najít za něho náhradu a případně dát dohromady skupinku

lidí, která se bude pravidelně
podílet na práci spojenou
s vydáváním zpravodaje. Budeme vděčni za každého případného dobrovolníka z řad Vás,
občanů Rebešovic, který by
nám s prací na zpravodaji byl
ochoten pomáhat.
Samozřejmě jsem pozorně
sledoval reakce na složení
nového zastupitelstva obce,
které vzešlo z říjnových voleb.
Myslím, že mohou být spokojeni příznivci dělení obce na
„starou část“, „novou zástavbu“ a „bytovky“. Jsou zde zástupci všech zmíněných částí.
Nic proti tomu, bydlím na bytovce v Rebešovicích už 28 let,
beru tuto skutečnost jako neškodný fakt, pokud to nebrání
bezproblémové komunikaci
obyvatel ze zmíněných částí
obce mezi sebou a uznání, že
všichni jsme rovnoprávní občané Rebešovic. Jsem si vědom
nespokojenosti některých
z Vás s obsazením funkcí
v zastupitelstvu. Když jsem se
rozhodoval v předvolebním
období, zda přijmout nabídku
kandidovat, tak jsem svoje
místo v zastupitelstvu po případném úspěchu ve volbách
viděl také trochu někde jinde
než jako místostarosta, ale
zdálo se mi zbabělé za daných
okolností utíkat před zodpovědností. Jasně, zní to jako fráze.
Za mnohem podstatnější, než
tyto podle mě ne až tolik důležité skutečnosti, považuji to, že
už první zasedání obecního
zastupitelstva a následně třeba finančního výboru k návrhu

rozpočtu na příští rok ukázalo
schopnost nových zastupitelů
bezproblémově spolupracovat
a řešit problémy obce a její
další rozvoj. Úkol to nebude
zrovna lehký, protože minulé
zastupitelstvo bylo beze sporu
kvalitní a odvedlo kus poctivé
práce.
Měl jsem už také možnost
se seznámit a částečně být u
problémů, které jsme slíbili
řešit ve svém předvolebním
programu v prostoru nové zástavby. Jedná se především o
veřejné osvětlení v návaznosti
na získání některých komunikací do vlastnictví obce a snahu napravit v této části obce
neutěšený stav v oblasti občanské vybavenosti. Hlavně
získání prostoru pro prvky občanské vybavenosti (dětské
hřiště, stání na kontejnery pro
tříděný odpad), vyžaduje hodně
složitá jednání, protože zde na
sebe naráží zájmy soukromých
vlastníků pozemků a zájem
obce, která v tomto prostoru
pozemky nevlastní. Pokud nahlédnete do návrhu rozpočtu
obce na příští rok, tak už jenom z plánovaných investicí do
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této oblasti je jasné, že je zde velká snaha ze strany obecního zastupitelstva tyto problémy řešit. Investice samozřejmě budou
příští rok směřovat i do dalších částí obce. Záměrem je opravit
zvonici, schody u bytovek, upravit další plochy pro stání kontejnerů na tříděný odpad atd. Je mi jasné, že spokojenost Vás občanů
s tím, kam a kolik peněz směřuje, nebude nikdy 100%. Jsme
limitováni jako malá obec nepříliš velkým rozpočtem, který nám
ani zdaleka neumožňuje vyhovět všemu a všem.
Tento zpravodaj se k Vám dostává v předvánoční adventní
době, která by z tradice měla být pro nás všechny dobou klidu,
porozumění a komunikace mezi lidmi. Vím, že to není vždy lehké.
Píšu tento článek ve dnech, kdy počasí, jaké nepamatuji, zapříčinilo problémy v celé republice a samozřejmě i v naší obci. Byli
jsme více než 24 hodin bez elektřiny, některé ulice nebyly třeba
včas posypány. Chápu nespokojenost a kritiku v tomto směru, ale
zároveň myslím, že je namístě jistý nadhled a pochopení, za těchto okolností žádný starosta obce nic nezmůže proti přírodě a musí
se spolehnout na jiné složky a na Vaše porozumění a trpělivost.
Závěrem přeji všem klidné svátky, úspěšný příští rok, samozřejmě zdraví a přání, aby se nám společně dařilo dělat
z Rebešovic dobré místo na žití.
Petr Hrdý

Složení nového zastupitelstva

Stanislav Němec—starosta

Ing. Petr Hrdý
místostarosta

Mgr. Rostislav Novotný
předseda finančního výboru

Ing. Ivo Pavelec
předseda kontrolního výboru

Robert Havlíček
předseda komise sociální,
obchodní a SPOZ

Jiří Klíma
předseda komise pro mládež,
spolky a pořádek v obci

Helena Kotulánová
předsedkyně komise pro kulturu,
školství a bezpečnost

Michal Kvarda
předseda komise pro ekologii,
zemědělství a životní prostředí

Martin Menšík
předseda komise
dopravně stavební a bytové

Z jednání zastupitelstva
Ve středu 5.11.2014 se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce Rebešovice. Na tomto zasedání zastupitelstvo mimo jiné:

 Zvolilo starostou obce pana Stanislava Němce
 Zvolilo místostarostou obce pana Ing. Petra Hrdého
 Zvolilo předsedou finančního výboru Mgr. Rostislava Novotného
a na jeho návrh zvolilo za členy finančního výboru Ing. Miloše
Jochmana a Ing. Ivo Piknera, PhD.

 Zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Ivo Pavelce a na jeho
návrh zvolilo za členy kontrolního výboru Ing. Martina Šmiřáka a
Josefa Sedláčka st.

 Ustavilo další komise, jako poradní orgány obce, zvolilo předsedy těchto komisí a uložilo jim, aby na příštím zasedání zastupitelstva navrhly složení těchto komisí

 Stanovilo starostovi obce pravomoc provádět rozpočtová opatření

 Rozhodlo o tom, že se obec nebude účastnit výběrového řízení
na odprodej pozemků ve vlastnictví armády, které mělo proběhnout obálkovou metodou s minimální stanovenou cenou 6,5
milionu korun
Na svém 1. letošním zasedání, konaném 17.12.2014 zastupitelstvo obce mimo jiné:

 Na návrh finančního výboru schválilo rozpočet obce na kalendářní rok 2015

 Na návrh finančního výboru schválilo rozpočtový výhled na roky
2016 a 2017
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 Schválilo hmotnou zainteresovanost a
limit pracovníků pro rok 2015

 Schválilo plán inventur a jmenovalo
inventarizační komisi ve složení P.Hrdý
-předseda, členové S.Němec,
R.Novotný, M.Kvarda, M.Menšík,
J.Klíma, I.Pavelec a K.Hrdličková a dále
jmenovalo likvidační komisi ve složení
I.Pavelec—předseda, členové J.Klíma,
M.Menšík

 Jako člena inventarizační komise v
MŠ schválilo Roberta Havlíčka

komise sociální, obchodní a SPOZ,
schválilo za členy této komise Miroslava Málka, Hanu Pavelkovou, Veroniku
Burdovou a Libora Havlíčka

 Na návrh Martina Menšíka, předsedy
komise dopravně stavební a bytové,
schválilo za členy této komise Ing.
Tomáše Chalupského a Miloše Bednáře

 Na návrh Jiřího Klímy, předsedy komise pro mládež, spolky a pořádek v obci,
schválilo za členy této komise Ing. Josefa Sedláčka a Jozefa Pohorelce ml.

 Na návrh Heleny Kotulánové, předsed-

 Na návrh Michala Kvardy, předsedy

kyně komise pro kulturu, školství a
bezpečnost, schválilo za členy této
komise
Tamaru Varačkovou, Sylvu
Mátlovou, Romanu Němcovou a Lenku
Černou

komise pro ekologii, zemědělství a životní prostředí, schválilo za členy této
komise JUDr. Marii Karasovou, Ing.
Pavla Havíře, Ing. Miroslava Berana a
Vladimíra Stokláska

 Na návrh Roberta Havlíčka, předsedy

 Schválilo směnu pozemků mezi ZD

Rajhradice a obcí Rebešovice

 Schválilo dotace pro ČSV, Myslivecké
sdružení Svratka, TJ Sokol Rebešovice
a Oblastní charitu Rajhrad

 Schválilo smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene týkající se
vedení NN

 Schválilo výši vodného (32,88 Kč ) a
stočného (36,03 Kč) na kalendářní rok
2015

 Schválilo kácení a prořez stromů a
provedení náhradní výsadby

 Schválilo projekt na stavební úpravy v
ulici V Uličce

 Schválilo výběrovou komisi pro stavbu
„Úprava bodových závad“ v ulici V Uličce ve složení M. Menšík, T. Chalupský,
R. Novotný, P. Hrdý, a S. Němec
-RN-

Očima důstojníka ve výslužbě — názor občana
Kasárna Rebešovice v bývalém obranném systému PVOS a Varšavské smlouvy,
hlavně SVS (společné velitelské stanoviště) plnilo velmi důležité úkoly. Tyto SVS
byly v naší republice 2, jedno pro oblast
Čech a druhé do odtržení Slovenska v
Rebešovicích, s odpovědností vzdušného průzkumu a jeho obranou proti vzdušnému nepříteli zjištěnému nad Moravou,
Slovenskem a okolními státy asi 150km
od hranic podle zapnutých radiolokátorů i
když jsme využívali i informace z radiolokátoru s dosahem 600-1200km od stanoviště, kde byl postaven. Na SVS se soustřeďovaly informace od radiotechnických
jednotek rozmístěných na území Moravy a
Slovenska, vyhodnocovala se oprávněnost
přeletů státní hranice civilního letectva a
kontroloval průběh jeho letů. V této době
přes sledované území létalo za průběh
služby více než 800 letadel a k tomu ještě lety vojenského letectva od vrtulníků,
přes dopravní po stíhací letectvo. Pro srovnání s dnešní situací je nárůst letů hlavně
civilního přes vzdušný prostor ČR zhruba 4
až 5ti násobný. Tato situace se zpracovávala poloautomatickým způsobem a v
noci, kdy byla vzdušná situace slabá se
kreslilo na planšety. V případě poruchy
dokázali vyškolení kresliči zvládnout nakreslení i více než 30 cílů do minuty. Je

pravdou, že mnoho jich bylo z východního
Slovenska a rozumět jim dělalo problémy,
hlavně když se bavili mezi sebou, ale vojáci to byli dobří. S výkonem služby jsem s
nimi neměl problémy takové jako s Pražáky.
Pokud se zjistila disproporce v letovém
plánu přeletu státní hranice, začaly fungovat bojové prostředky SVS a to stíhací
letectvo se svými naváděcími stanovišti
rozmístěnými po území, nebo i to na SVS,
kde sloužili letovodi pro navedení stíhače
automatizovaným způsobem k dotyčnému
narušiteli režimu letu, aby jej navedli na
správnou trasu a v případě nepřátelského
aktu jej mohl i sestřelit. Dalším prostředkem pro působení proti narušitelům a
nepřátelskému letectvu bylo protiletadlové
raketové vojsko ve složení několika brigád
v okolí bráněných míst důležitých pro náš
stát jako např. kolem Brna, kde bylo několik oddílů (například v Sokolnicích nebo
Ořechově), které byly schopny s vysokou
účinností zničit letoun nebo raketu, která
vlétla do prostoru účinné působnosti tohoto oddílu. K zabezpečení činnosti SVS
sloužilo spojovací vojsko, které zabezpečovalo různé druhy spojení pro předávání
zpráv na Hlavní velitelské stanoviště. Kromě spojařů sloužili i dispečeři a dispečerky, kteří měli spojení se střediskem letové-

ho provozu na Ruzyni a vyhodnocovali
plány vletů a přeletů vzdušného prostoru,
dále meteorologická služba, která měla v
rámci systému výstrahy zjišťovat aktuální
počasí v tomto prostoru pro lety jak vojenského tak civilního letectva a na závěr
musím vzpomenout jednoho praporčíka a
jednoho vojáka údržby, kteří se starali o
náhradní zdroj napájení SVS v případě
výpadku sítě a filtroventilační zařízení pro
případ zamoření. Vojáci sloužící na SVS se
střídali ve směnách po 24hod, ale v mnoha případech, kdy fyzicky chyběli vojáci
vycvičení pro dané funkce museli ve službách zůstávat nepřetržitě i řadu dní, to
bylo pro ně velmi náročné psychicky a z
toho pak pramenily problémy s civilním
obyvatelstvem v Rebešovicích. V kasárnách byly ubytováni vojáci 2.provozního
praporu, kterému jsem velel a další dvě
jednotky, které měli velitelství v Brně a se
kterými byly největší kázeňské problémy.
Pro zajímavost v Rebešovicích sloužil i
známý moderátor Honza Musil jako kuchař a u 2.d.PVOS i náš kosmonaut Vláďa
Remek jako zástupce velitele.
Po dobu činnosti SVS se význam a
úkoly tohoto stanoviště měnily. V plánu
byla výstavba obrovského bunkru 8 pater
pod zemí, která nebyla provedena z důvodu nedostatku podzemní vody pro chlaze-

Rebešovický zpravodaj

Stránka 4

ní a později i důvodů finanční náročnosti.
Vedle SVS měla vyrůst také budova Okresní vojenské správy Brno-venkov a také
další 2 bytovky, kromě již postavených, což
rovněž nebylo provedeno z výše uvedených
důvodů. Činnost tohoto stanoviště byla
ukončena v rámci obrovských vojenskopolitických změn a většina důstojníků byla
převelena do Sokolnic, kde bylo vybudováno stanoviště radiotechnické brigády s
propojením na Hlavní velitelské stanoviště,
veškerá činnost probíhala automatizovaně
pomocí počítačových systémů propojených
do celé sítě uvědomování v rámci NATO.
Jednotky radiotechnického vojska byly buď
zrušeny, nebo přezbrojeny na nové RL včetně nejmodernějších páteřních RL schovaných pod plastovou kopulí. Jen pro zasmání mnoho obyvatel z okolních obcí kolem
Sokolnic si stěžovalo na pokles potence,
na rušení televize a internetu a to ta kopule byla ještě prázdná, protože se radar
teprve vyráběl a namontovali ho až za 2
roky, a samozřejmě žádali MO o zásah a
finanční odškodnění pro jednotlivce i obce!
Došlo k restrukturalizaci stíhacího letectva a jeho drastickému zmenšení, dále
k úplnému zrušení protiletadlového raketového vojska a likvidaci jeho výzbroje. Spojovací vojsko dostalo své také a tak řada
specialistů, vyškolených obsluh radioloká-

torů, inženýrů si nacházela nová pracovní proti nim a o letadlech velikosti Mig 15 na
zařazení v civilním životě, některým se to dálkové ovládání ani nemluvě. Ten kdo tam
podařilo, jiným už méně úspěšně tak, jak to vletěl, neměl žádnou šanci.
život přináší.
Nemohl jsem v tomto článku popsat
Dnes my starší s nostalgií vzpomínáme vše, je nutné si uvědomit, že doba, kterou
na náročnou službu, kdy rozhodovaly vteři- jsme prožili, byla pro všechny lidi velmi
ny při letu letadla a jeho uvědomování a náročná a pro mnohé krutá. Přinášela více
každé prodlení byl veliký malér. Na cvičení, zlého než dobrého, stres, nátlak na odpokdy jsme vyjížděli ze stálých posádek na vědnost za každou blbost a vyhrožování,
záložní místa velení, na vojenskou stravu v kdy člověk nevěděl, co ho čeká, bylo velmi
polních podmínkách, na dvanáctidenní stresující. Kolem každého vojenského obcesty vojenským ešalonem na ostré střelby jektu i mezi občany byli vojenskou kontraraketového vojska do neobydlených oblastí rozvědkou naverbovaní lidé, kteří sledovali
u Kaspického moře, kde byli naši protileta- a hlásili..... Rebešovice v tomto nebyly
dlovci hodnoceni spolu se stíhači při všech výjimkou, navíc těchto lidí bylo více a nastřelbách jen výtečně a pro perličku vzpo- vzájem se neznali. V tom byla záludnost
mínám na rok 1988, kdy jsem byl naposle- práce VKR resp. STB
dy na střelbách a střídali jsme na polygonu
V době mého působení v kasárnách
útvar, který propustil a dovolil přistát malé- Rebešovice mi nejvíce vadilo, že nebylo
mu německému letadlu na Rudém náměs- možné získat prostředky pro lepší ubytovátí, který tam cvičil půl roku každý den i s ní vojáků. Dodnes opravdu nevím, kdo
rodinami a dokud tito vojáci nesplnili ná- byla ta žába na prameni, protože když to
ročné úkoly výtečně, nemohli odjet. Až se ubytování viděl náčelník ubytovací správy
jim to povedlo tak byli odveleni na Dálný tak se na poradě tak rozčílil, že dostal invýchod i s rodinami, to pro ně mělo výhodu, farkt a zemřel. Jeho následníka už to nezaže tam se služba počítala dvojnásobně jímalo.
vzhledem k mimořádným povětrnostním
Život vojenský nebyl jen náročný, ale i
podmínkám.
veselý. Dalo se tam najít cokoliv. Dnes
To, že naši byli opravdu dobří svědčí už kasárna slouží galerii a já jsem tomu rád.
jen to, že dokázali sestřelovat i rakety s
Štěpán Hoblík
minimální odrazovou plochou, které letěly

Mikulášská besídka
K předvánočnímu času v Rebešovicích již neodmyslitelně patří mikulášská besídka, kterou pořádá
již tradičně TJ Sokol Rebešovice ve spolupráci s obcí.
Letos se do organizace této tradiční akce zapojila i
naše mateřská škola.
Všechny organizátorky a všichni organizátoři,
kterým zdatně pomáhali naši rebešovští stárci, měli
plné ruce práce, aby nejen nachystali na sále vše
potřebné, ale aby připravili pro děti krátký program,
přichystali za odměnu nějakou tu sladkost do balíčku
a hlavně, aby sehnali Mikuláše, anděly, ale také čerty. To kdyby se z řad našich rebešáčků vyklubal tu a
tam nějaký ten nezbeda, co chvíli neposedí, protože
už se nemůže dočkat těch Vánoc a té slastné chvíle
rozbalování dárečků pod stromečkem.
Čerti si nakonec nikoho neodnesli a to je snad
pro rodiče dobrá zpráva, byť toho někdy mají s dětmi
až nad hlavu, ale tak už to chodí.
Odměnou nám rodičům i všem, co se na organizaci podíleli, byly šťastné úsměvy na tvářích dětí.
-RN-
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Rebešovická kasárna—3.část
Milí čtenáři,

v průběhu 90 let a v některých nechránějak jsem slíbila, tak plním. Přicházím ných objektech možná stále ještě trvá,
k vám s dalším pokračováním série článků pokud tam je co ukrást.
o rebešovických kasárnách. Jak už jsem
Teprve koncem roku 1999 se snad
psala minule, nejsem žádný armádní ex- opět zablýsklo na lepší časy. Alespoň co se
pert ani specialista na vojenskou techniku. areálu týká. Pozemek o výměře přes 8000
Nemám proto ambice ohromovat vás příliš m2 (viz obrázek) získalo převodem od artechnickými detaily výzbroje či složení ar- mády Moravské zemské muzeum v Brně,
mádních jednotek, které ve své době půso- které zde po nezbytných stavebních úprabily v našich kasárnách. Jako laik a odpůr- vách zřídilo muzejní depozitáře. Plán středce zbraní v jakékoliv podobě se raději za- nědobé koncepce rozvoje MZM na léta
měřím na historický osud kasáren ke konci 2009-2014 počítal s tím, že kromě nového
socialistické republiky a po změně režimu, centrálního depozitáře v Rebešovicích,
a odborné informace přenechám odborní- který by měl pojmout na šest milionů expokům.
nátů zejména z přírodovědných sbírek, zde
Jak známo, v 80. letech minulého sto- bude vybudována také centrální laboratoř
letí s postupným uvolněním poměrů MZM, to vše s předpokládanou realizací
v Rusku a ve výsledku neúspěšnou pe- v letech 2010-2012 a s původně uvažovarestrojkou došlo v létě roku 1991 ným rozpočtem 330 mil. Kč. Jak už to tak
k rozpuštění, resp. posléze definitivnímu bývá, i v případě muzea se ukázalo, že těch
ukončení platnosti Varšavské smlouvy. milionů bylo a nejspíš ještě bude vynaložeTento pakt do té doby sdružoval 7 zemí tzv. no mnohem víc. Našla jsem totiž i jedno
východního bloku a fungoval jako protipól zajímavé nedávno zveřejněné výběrové
Severoatlantické alianci. To mělo pochopi- řízení MZM Brno na projekt „Centrální detelně vliv a hlavně velký dopad na vojska pozitář Rebešovice“, kde odhadovaná hodvšech původních členských zemí, včetně nota stavebních prací je přibližně 500 mil.
toho našeho. Na podzim téhož roku se Kč bez DPH.
naše ozbrojené síly mohutně restrukturalizovaly, integrovaly a všelijak slučovaly nebo likvidovaly, až to společné velitelské
stanoviště v Rebešovicích odneslo zrušením. Budovy rebešovických kasáren,
z nichž některé krátce před tím prošly náročnou rekonstrukcí, byly armádou postupně opouštěny. Zůstávaly však bez dalšího
využití, prázdné a bohužel i bez dozoru. Ani
nám civilistům nemohla uniknout do očí
bijící nesmyslnost takového ukázkového
přístupu k hodnotám ponechaným svému
smutnému osudu – rozkrádání, ničení a
pomalému chátrání. Tato neřízená destrukce probíhala prakticky od odchodu armády

mapa z katastru nemovitostí
Jednalo se o části trupu, palubní zbraně
(kanon, kulomety), munice a celý motor
s reduktorem. Kromě sbírek se v rebešovickém areálu nachází také sklad vyřazeného nepotřebného majetku MZM, který se
v pravidelných intervalech likviduje. Že by
tip na ... (viz tajenka křížovky)?
Na závěr tohoto povídání jsem si nechala opět jednu perličku budící trpké
pousmání. Místní občané sotva zaznamenali, že kasárenské budovy vlastní muzeum a ještě ani netušili, že už jsou v objektu
uloženy nějaké exponáty, když se roznesla
zpráva, že došlo ke krádeži. Nepochybně to
nebyla ani první ani poslední aktivita podobného ražení v areálu. Podařilo se mi
dohledat např. policejní zprávu z 22. června 2011, která hlásí, že: „Za sklad kovového materiálu považoval budovu Moravského zemského muzea v Rebešovicích zatím
neznámý pachatel. Ten totiž z oken budovy
sloužící jako depozitář odcizil šestatřicet
bytelných kovových mříží. Muzeu tak způsobil škodu za nejméně čtyřicet tisíc korun“.

Abych se však ještě vrátila k armádě,
ta kupodivu s muzeem souvisí nejen z
hlediska bývalého účelu celého areálu.
Vyhledala jsem si nejméně tři případy nálezů válečných artefaktů z druhé světové
války, které byly uloženy do depozitáře
v Rebešovicích. Jeden k nám přibyl
z brněnské přehrady a šlo o kus ocelového
plátu z německého tanku. Druhý pochází
ze zřejmě sestřelené německé stíhačky
Messerschmitt, která se zřítila do polí ne- Olga Přikrylová daleko Telnice v dubnu 1945 a byl to letecký dvanáctiválcový motor a další zbytky. (pozn: při tvorbě článku byly použity informační
Třetí nález zbytků stíhacího letounu k nám zdroje Moravského zemského muzea a Policie
doputoval z okraje Brna na ulici Popelova. ČR)

Rebešovický zpravodaj
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Zprávy z TJ Sokol Rebešovice
V pátek 14. listopadu 2014 proběhl IV.
ročník Rebešovické pecky. Po slabší sezóně
sklizně ovoce, se sešlo 23 odevzdaných
vzorků. Na začátku byly vzorky rozděleny
do tří skupin. První tři vzorky z každé skupiny postupovaly do finále. Tyto pálenky již
ochutnávaly všechny tři skupiny degustátorů společně.
Nejlépe byly hodnoceny soutěžní vzorky
těchto šťastných „producentů“ oblíbeného
tradičního nápoje:
1. místo Milan Nechvátal, Rebešovice
(meruňkovice 2014)
2. místo Jozef Pohorelec st., Rebešovice
(meruňkovice 2014)
3. místo Pavel Ondriáš, Rebešovice
(meruňkovice 2013)
Jak je z výsledků patrné, pan Milan
Nechvátal získal „putovní pecku“ již podruhé.
Uvidíme, co nám přinese ročník 2015.
Po uzavření podzimní části 2. digamma
Brno ligy skončili naši fotbalisté na 7-8
místě společně s mužstvem FC Fénix Brno
„B“. Doufejme, že do jarní části ještě kluci
přidají nějaké to místo směrem nahoru.
Budeme jim držet palce !
Stolní tenisté se zúčastnili okresního
přeboru ve stolním tenisu 6. 12. 2014
v Tišnově. Reprezentaci Rebešovic tvořili
čtyři hráči a ředitel turnaje S. Němec. Ve

„A“ krajská soutěž II. třídy 6. místo
„B“ okresní přebor I. třídy 3. místo,
„C“ okresní přebor III. třídy 2. místo,
„D“ okresní přebor IV. třídy 7. místo.
Neregistrovaní hráči se nám rozrostli a
chodí trénovat již 3x týdně. V pondělí, ve
čtvrtek a v neděli. Vítáni jsou další zájemci
z řad občanů Rebešovic. Velkou práci
v oddílu st. tenisu odvádějí M. Korgerová, L.
Mišejka a J. Matějka, kteří trénují žáky.
Trenéři jsou velmi spokojeni s přístupem
děvčat, horší je to již s přístupem chlapců.
Dva největší turnaje ve stolním tenisu,
– předvánoční, se uskuteční 20. prosince
2014 od 8,30 hod. a je určen pro hráče,
kteří hrají nejvýše krajskou soutěž II. třídy.,
V sobotu 3. ledna 2015 bude připraven
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované
hráče. Začátek je v 8,30 a jsou zváni všichni občané, kteří si rádi zasportují.
Akce, které nás čekají počátkem roku :

dvouhře se probojovali Libor Černý, Josef
Matějka a Luboš Mišejka mezi nejlepších
16 hráčů. Radek Černý, který měl velmi
těžkou skupinu musel hrát soutěž útěchy,
kterou vyhrál a skončil na 17 místě. Ve
čtyřhře dosáhli pěkného úspěchu L. Mišejka a J. Matějka, kteří skončili na 3-4 místě.
Umístění st. tenistů Rebešovice po první
polovině sezóny :



3. 1. 2015 turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu




16. 1. 2015 ples sportovců



14. 2. 2015 přebor žáků ve stolní
tenisu



14. 2. 2015 vepřové hody

13. 2. 2015 valná hromada TJ Sokol Rebešovice

Stanislav Němec

Nový webový projekt o aktuálním dění na Šlapanicku
Představujeme
nový
portál
www.Slapanicko.info, ve kterém budeme
informovat o všem, co se v tomto regionu
děje.
Po více než dvou letech úspěšného
provozu dvanácti regionálních portálů na
Brněnsku a Vysočině rozšiřujeme naši

rodinu o tři portály – Vyškovsko, Šlapanicko a Slavkovsko.
Na portálech najdete to nejdůležitější z
regionu - od nejnovějších zpráv, přes kulturní události, až po sport a politiku. Naše
zaběhnuté portály se během dvou let vypracovaly na nejnavštěvovanější webové

stránky regionu a stejného cíle bychom
rádi dosáhli také u tří nových portálů.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát a firmy se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlejším katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou zveřejnit pozvánky
na své akce.
Všechny portály jsou úzce provázány s
Facebookem. Články pravidelně publikujeme na našich Facebookových stránkách,
navíc si naši čtenáři mohou sami ‘lajknout’
vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich
přátelům. Čtenáři navíc pravidelně soutěží
o hodnotné ceny.
Rádi Vás uvítáme na našich portálech,
ať už jste naším čtenářem, inzerentem či
partnerem. S každým zájemcem o spolupráci komunikujeme individuálně a rádi
splníme vaše požadavky.
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Křížovka

Z kulturního dění
Velmi úspěšnou akcí bylo vedle lampionového průvodu také rozsvěcování vánočního stromu, do které se zapojilo mnoho občanů. Mnozí pomáhali při chystání
balónků, svařeného vína, teplé čokolády.
Zde je třeba vyzdvihnout zajištění hélia na
nafukování od p. Zedníčka, balonky dodal
p. Nezval a čokoládu připravila paní
Havlíčková. Byla radost se dívat na rozzářené oči dětí a velký průvod občanů, který
se přesunul do areálu TJ, aby zde byly
vypuštěny balonky s přáníčky. Podle odhadu byla účast asi 250 občanů.

Téhož dne dopoledne se uskutečnila
vánoční dílnička pro děti i dospělé – vyrábění vlastních výrobků za pomocí paní
Kotulanové. Tato akce byla velmi vydařená, maminky s dětmi si vyrobily vlastní
výzdoby na vánoční stůl či výzdobu na
dveře. Vyrábění dekorací děti velice bavilo
i maminky si vyzkoušeli svoji fantazii na
výrobcích.
U této příležitosti se konala i vánoční
výstava Heleny Kotulanové. Vánoční dekorace, svíčky, vánoční hvězdy byly
k vidění celý víkend. Výstava byla perfekt-

ně připravena a myslím si, že všichni, kdo
se zúčastnili, odcházeli spokojeni.
V neděli 7. prosince 2014 bylo připraveno SPOZ vítání nových občánků. Starosta s místostarostou a pí. Burdovou přivítali 16 nových občánků, což je historicky
nejvyšší počet dětí v Rebešovicích. Za
doprovodu hudby paní Obdržálkové a
fotografování R. Němcové byla předána
rodičům poukázka v hodnotě 1 000 Kč a
kniha. Maminky dostaly kytičku.

Pozvánka na chystané kulturní akce
ÚTERÝ 23.12.2014 od 18 hodin před Zámečkem
"ZPÍVÁNÍ POD ROZSVÍCENÝM STROMEM"
Přijďte si užít pěkný podvečer a zazpívat si koledy na akci, která se už
stala v naší obci tradicí. Na zahřátí se bude podávat svařené víno a
horká čokoláda.
Samotnému zpívání u vánočního stromu předchází ještě v 17:00 hodin
na sále zámečku kulturní program , který se svými učitelkami secvičili
žáčci naší mateřské školy—jste srdečně zváni.

PÁTEK 16.1.2015 od 20 hodin sál Zámečku
"PLES SPORTOVCŮ"
Budeme rádi, když se přijdete pobavit na ples pořádaný místními
sportovci z TJ Sokol Rebešovice.
K tanci i poslechu bude hrát skupina „Jen tak band“
a samozřejmostí je bohatá tombola a občerstvení.

Ve dnech 7. - 8.2.2015 se konají
"REBEŠOVICKÉ HODY"
Program:
Sobota 20:00 zábava na sále Zámečku—hraje skupina Impuls,
vstupné 100Kč
Neděle 14:00 průvod stárků, 17:00 zábava —hrají Galáni.
Stárci srdečně zvou všechny občany a příznivce dobré zábavy.
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