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Oprava obchodu Rebešovice
V červenci letošního roku byla
zahájena oprava budovy obchodu v naší obci a dostala pracovní
název „Prodejna potravin Rebešovice č.p. 102, změna v užívání a zateplení objektu“. Než se objevili první
stavební dělníci, bylo potřeba udělat
celou řadu přípravných administrativních prací.
Nejprve byl koncipován záměr
celé investice. Co vlastně bude oprava obsahovat, jakým způsobem se
změní stávající provoz v budově a jak
je potřeba tyto stavební práce realizovat, aby výsledná podoba oprav
co nejlépe vyhovovala jak stávajícím provozovatelům obchodu, tak
i zákazníkům. Od začátku přípravných prací bylo přihlíženo k základní
myšlence, že plánované práce musí
zajistit opravu špatného, technického stavu budovy, že tyto práce prodlouží životnost budovy o mnoho let,
a tudíž musí být provedeny v odpovídajícím standardu, a především
efektivně s ohledem na předpokládaný rozpočet, který byl pro danou
akci vyčleněn.
Takto sestavený záměr bylo dále
potřeba přenést do projektové dokumentace, což se nakonec po několika konzultacích povedlo. Projekt
stavby zpracovala projekční kancelář
Ing. Arch. František Kopřivík.
Na základě projektové dokumentace se rozběhlo další kolo příprav,
a to žádosti o získání stavebního
povolení. Po několika měsících bylo
stavební povolení vyřízeno a nastalo
hledání vhodného zhotovitele stavby, vypsáním výběrové řízení. Z něj
nakonec vyšla jako nejlépe vyhovující zadávacím kritériím, firma Stav-

by RUFA, s.r.o. z Velkých Němčic. práce v technickém zázemí prodejA tak po dlouhých měsících pří- ní části a v prostoru budoucí veteriprav, mohly být konečně zaháje- nární ordinace. Zhotovitel využívá
ny stavební práce. Již po několika dobrého počasí a pracuje na zateplednech se začalo ukazovat, že zdán- ní fasády objektu. Oprava a zateplelivě zdlouhavé a složité přípravné ní střechy již bylo provedeno. Připrapráce nebyl jen ztracený čas. Přesto vuje se velké stěhování prodeje zboží
že se při realizaci prací objevily růz- do nově opravených prostor technicné nepředpokládané technické kom- kého zázemí, aby bylo možné opraplikace, díky dobře vypracované pro- vit hlavní prostor obchodu a vstupu
jektové dokumentaci a díky profesi- do obchodu včetně vybudování příonálnímu přístupu dobře vybrané stupové, bezbariérové rampy, která
zhotovitelské firmy, bylo vše rychle našemu obchodu doposud chyběla.
a bezproblémově vyřešeno. ZejméProsím zákazníky o zvýšenou opana v případě změny provedení oprav trnost při nakupování za poněkud
stávajících konstrukcí podlah, které ztížených podmínek kolem objekse ukázaly být v horším technickém tu, zejména při pohybu kolem lešestavu, než se původně předpokláda- ní a v blízkosti provádění venkovních
lo. Tady byla nutná generální oprava stavebních prací.
všech podlahových ploch v objektu
Po dokončení všech plánovaných
a s tím spojená volba technologie tzv. oprav na budově obchodu získáme
litých podlah.
funkční, energeticky méně náročný,
K dnešnímu dni 4.10.2020 prá- a především pěkný a důstojný objekt
ce pokračují dle předem stanove- pro naše nákupy a služby.
ného plánu. Postupně se dokončují
Autor: Tomáš Chalupský
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Výsledky krajských voleb 2020 Obec Rebešovice
Konečné výsledky:

Sečteno 100 %

Účast 46,27 %

(zdroj: novinky.cz)

Vína rodinného vinařství „Baláž“ v Zámeckém sklepě
též nakupuje hrozny od časem již prověřených pěstitelů
např. z viniční tratě Valtická.
Vinařství vyrábí sudová i lahvová vína, ročně vyrobí
a prodá 50 000 – 60 000 lahví v závislosti na charakteru
a vývoji ročníku, zaměřuje se převážně na bílé odrůdy
a vína, které tvoří až 70% celkové produkce.
Vinařství pěstuje odrůdy Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Tramín, Rulandské šedé, Chardonnay,
Moravský muškát, Irsai Oliver, Frankovku, Zweigeltrebe,
Svatovavřinecké, Rulandské modré, nově taktéž Pálavu,
Kerner, Nativu i Hibernal.
Svá vína vinařství rozdělila do několika řad – Řada
Klasik, Řada Baláž a nejvyšší Řada Tannowitz. Nově také
vinařství produkuje vína v řadě Pontic – autentická vína
tradičních odrůd, která tvoří Jiří Baláž ml.
Vinařství každoročně dosahuje vynikajících výsledků
na soutěžích doma i ve světě.
Přijďte tato lahodná vína zalitá sluncem Dunajovských kopců ochutnat a vybrat si z naší nabídky.

Již po šesté za sebou Vám budeme představovat
v dalším článku Rebešovického zpravodaje moravské vinařství, jehož vína si můžete zakoupit v Zámeckém sklepě v Rebešovicích. Bude jím opět vinařství
z mikulovské podoblasti. Rodinné vinařství Baláž se
nachází ve vinařské obci Dolní Dunajovice u Mikulova na dohled od překrásné Pálavy, na svazích Dunajovských kopců. Původ rodinného vinařství Balážovi se
datuje do meziválečného období a pohnutých 40. let
minulého století, kdy děda Baláž začal pracovat na svých
vinicích a vyrábět první vína. Jako malí kluci bratři Balážovi pomáhali dědovi ve vinici. Děda měl malý vinohrad za domem. Nejvíce vědomostí a umu však pochytili od jejich maminky a otce. Pomáhali při sběru, lisování a následném školení vína. Maminka je naučila veškeré práce ve vinohradě, jak stříhat révu, vázat a další zelené práce ve vinohradu.
Vinařskou firmu založili v roce 1995. Zprvu vinařili ve sklepě svého otce, později v přízemní hale, kterou
postupně rekonstruovali a vybavovali moderní technologií. Do roku 2001 vyráběli víno pouze z hroznů vykupovaných od pěstitelů v Dolních Dunajovicích, později začali vysazovat vinice a nakupovat vinice v Dolních
Dunajovicích, s vlastní výsadbou uznávaných odrůd vinné révy. V této fázi rozvoje vinařství jim velice pomohla
zkušenost rodičů.
Toto malé rodinné vinařství hospodaří převážně
na vinicích v katastru obce Dolní Dunajovice na cca 11
ha. Jejich hrozny dozrávají i na tak známých viničních
tratích jako jsou třeba Zimní vrch, Plotny či Pod Slunným kopcem, Výsluní a Dunajovský kopec . Vinařství tak2
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Podzimní akce v Rebešovicích
Lampionový průvod

Rozsvícení vánočního stromu

oznamuje, že pokud se bude v pátek dne 06. 11. 2020
v 18.00 hodin konat
Lampiónový
průvod,
Obec Rebešovice předá každému dítěti, které přijde s lampiónem,
malý dáreček (čokoláda nebo oplatek).

v sobotu dne 28. 11. 2020 v 17.00 hodin se bude
konat Rozsvícení vánočního stromu v Rebešovicích, kde si budou
moci děti přivázat na balónky svoje přáníčka a balónky budou společně vypuštěny. Zároveň 28. 11. 2020
od 10.00 hod. budou připraveny
Vánoční trhy.

Organizace těchto akcí je podmíněna opatřením ministerstva zdravotnictví, vlády.

Na 10. veřejném zasedání ZO Rebešovice se projednalo:
Ze zastupitelstva…
• Pan starosta seznámil s kontrolním měřením rychlosti v obci
Rebešovice, které provádí Dálniční oddělení Chrlice.
• Pan starosta seznámil s protokolem o kontrole „Vodní nádrže
Rebešovice a výšky vody v Ivanovickém potoku“. Bylo zjištěno, že
Vodní nádrž Rebešovice je napuštěna na maximální hladinu podle schváleného manipulačního
řádu.
• Pan starosta seznámil s objednáním speciálního kontejneru
na použitý kuchyňský olej
• Pan starosta seznámil s opravou silnice III. třídy na ulici Polní (SúS).
• Pan starosta seznámil s opravou
střechy nad archivem Obecního úřadu od pana Marka Kohúta
v ceně 19 115 Kč bez DPH.
• Pan Ing. T. Chalupský seznámil s postupem prací na opravě
obchodu v Rebešovicích.
• Pan starosta informoval o řešení centrálního čištění odpadních
vod oblasti Rajhradsko.
• Pan starosta seznámil zastupitele
se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rebešovice
okres Brno-venkov za rok 2020.
• Paní H. Kotulanová seznámi-

la s organizací školního roku MŠ
Rebešovice 2020/21.

Zastupitelstvo projednalo:

• Příkazní smlouvu č. VR/20/14
mezi Obcí Rebešovice, Zámecká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad
a PIONS s. r. o., Drobného 34,
602 00 Brno. Předmětem zadavatelských činností je výkon práv
a činností příkazce (zadavatele)
souvisejících se zadávacím řízením na stavební práce s názvem
„Mateřská škola Rebešovice II“
v ceně 50 000 Kč bez DPH.

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330061517/002
mezi obcí Rebešovice, Zámecká
12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad a F.
A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Jedná se o zemní kabelové vedení NN, „Rebešovice, přip. • žádost o vyjádření k projektové akci „Projekt telekomunikační
kNN, Mátl“ – ulice Nová.
přípojky“, obsah: napojení nové• Smlouvu o zřízení věcného břeho
objektu na síť CETIN, invesmene č.: HO-014330062452/001
tor:
CETIN a.s., Českomoravmezi obcí Rebešovice, Zámecká
ská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha
12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad a F.
9, místo stavby – parc. č.: 427/33;
A. Gerstnera 2151/6, České Budě427/35, 427/32; 427/31; 427/13;
jovice. Jedná se o zemní kabelo427/11;, 427/29; 427/10; 416/1;
vou přípojku NN, „Rebešovice, ul.
420/1; 428/154; 428/153; 421.
Zahrady, přip. kNN, Vrchovský“• žádost E. ON Distribuce, a.s.F. A.
naproti č. p. 84.
Gerstnera 2151/6, České Budě• Žádost o vyjádření a souhlas
jovice, zastoupen ELSPACE s.r.o.,
s demolicí RD č. p. 24 v RebešoŘípská 1525/11g, 627 00 Brno vicích a využití pozemku parc. č.
Slatina o vyjádření k možné změ78/1 v k.ú. Rebešovice k přístupu
ně Rebešovice, smyčka k. NN,
lehké stavební techniky.
v obci Rebešovice, k.ú. Rebešo• žádost o vyjádření k projektu Bytovice, parc. č. 466/313; 466/319.
vý dům – lokalita Rebešovice HorZ technických důvodů bylo od staky, parc. č. 408/1; 408/2; 408/3;
vební firmy vznesen dotaz, zda je
409/1; 409/2; 410; 413/42, invesmožné místo původního protlaku
torem je Mátl novostavby s.r.o.,
7 m, udělat na stejném místě přeRajhradická 199, 664 61 Rajhrad.
kop. Snadnější varianta je překop,
aby nedošlo k poškození sítí.
Vyjádření bude sloužit k získání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Pokračování na str. 4.
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Pokračování ze str. 4

• Záměr obce Rebešovice, kterým
včetně DPH a firma Flora serse
nabízí
pronájem
místností
pro
vis s.r.o., Faměrovo náměstí 29,
• Smlouvu o zřízení věcného břeveterinární péči (část prodejny
618 00 Brno za oplocení pozinmene č.: HO-1030056715/003
potravin
č.
p.
102
o
výměře
cca
kované stojky a příčníky, dřevěmezi Obcí Rebešovice, Zámec2
)
43
m
né
latě za 116 172 Kč včetně DPH,
ká 12, Rebešovice, 664 61 Rajhrad
fi
rma
Flora servis s.r.o., Faměroa E. ON Distribuce, F. A. Gerst- • Vyhodnocení výběrového řízení
vo náměstí 29, 618 00 Brno dřevěnera 2151/6, České Budějovice.
na svoz komunálního odpadu.
né oplocení v ceně 76 000 včetně
Jedná se o kabelové vedení NN
• Návrhy firem na oplocení dětDPH.
na pozemku, „Rebešovice, smyčského hřiště, kdy firma ACER
ka.k.NN“.
WOODWAY s.r.o., Karáskovo • návrhem pokračování členství
v MAS Podbrněnsko.
• Záměr obce Rebešovice, ktenáměstí 21, 615 00 Brno nabízí
rým se nabízí pronájem sálu
oplocení ze sítě za 96 380 Kč bez • s vybudováním rampy pro
na Zámečku ve čtvrtek za účelem
vozíčkáře a kočárky ke vchodu
DPH, firma MPR Stavby nabízí
cvičení pro rodiče s dětmi
do obchodu.
oplocení ze smrku za 85 000 Kč

Přání ke 100. narozeninám
Dne 15. 9. 2020 oslavila paní Ludmila Klimešová 100 let.
Dovolte nám, abychom jí touto cestou za celou obec Rebešovice srdečně popřáli
mnoho zdraví, štěstí a sil do dalších let.
Sbor pro občanské záležitosti Rebešovice

Paní Klimešová s rodinou a se starostou

Nejstarší občanka z Rebešovic oslavila 100 let
4
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Turnaje v tenise
Výsledky dvouhry Rebešovice 2020

Výsledky čtyřhra Rebešovice 2020

1.
Pavel Tůma– Brno
2.
David Orság – Vyškov – Rebešovice
3.-4. Radek Černý – Rebešovice
Karel Tůma – Žabčice – Rebešovice
5.-8. Libor Černý – Rebešovice
Petr Handl – MS Brno
Vladimír Jeřábek – Slatina
Jiří Sekanina ml. – Rebešovice
Zúčastnilo se 18 účastníků

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radek Černý, Karel Tůma – Rebešovice
Radek Mráček (Výškovice), Radek Švéda (Pivín)
Jiří Sekanina st., Jiří Sekanina ml. (Rebešovice)
Libor Černý, David Orság (Rebešovice)
Viktor Bednář, Lukáš Horký (Rebešovice)
Petr Valeš (Rebešovice), Robert Novotný (Brno)

41. ročník turnaje v nohejbalu trojic Rebešovice 2020
Dne 26. 9. 2020 se uskutečnil
na hřišti pro malou kopanou již
41. ročník turnaje v nohejbalu trojic. Tento rok poprvé změna v počtu
hráčů. Vzhledem k velmi špatnému
počasí se turnaje nakonec zúčastnilo 5 trojic.
Gratulujeme všem zúčastněným
a především vítězům.

Celkové výsledky 41. ročníku nohejbalu trojic Rebešovice 2020
pořadí

jméno

lokalita

1.

Čestmír Šťastný, Mar n Švéda, Marek Wunsch

Oba Hvozdec, Javůrek

2.

Ivo Pikner, Libor Černý, Radek Černý

Rebešovice

3.

Jiří Bednář, Petr Valeš, Rosťa Novotný

Rebešovice

4.

Tomáš Šťastný, Jozef Pohorelec ml, Harašta Dušan

Rebešovice, Chrlice

5.

Petr Hrdý, Jozef Pohorelec st., Stanislav Němec

Rebešovice
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Nevidomí maséři s.r.o.
Ztuhlé svaly, bolavá záda ani tenisový loket
už vás nebudou trápit
•
•
•

Klasická masáž
Sportovní masáž
Masáž lávovými kameny

Navš vit nás můžete v Bohunicích, na Lesné a NOVĚ i v Chrlicích!
Hodinová masáž jen za 400 Kč.
OBJEDNÁVKY A REZERVACE:
Recepce:

773 686 396,
www.maseribrno.cz
Chrlické náměs 2, Brno
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Petr Zemánek
(࢙u;-Ѵb|mझvr;1b-Ѵbv|-o0Ѵ-vঞ!;0;ob1-ohoѴझ

zemanek@pegasreal.cz
+420 608 260 627
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m;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|ĺv;llझv|mझķ|;7Ѵoh-Ѵb|!;0;ob1-ohoѴझ
;Ѵlb7o0ং;m࢙lĺVelmi rád Vám zpracuji analýzu reálné prodejní ceny
(-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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