REŠICKÝ ZPRAVODAJ
Ohlédnutí za zimou 2015

Na Smrtnou neděli vynášely děti pod vedením Michalky Opálkové Smrtolku

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jsou před námi Velikonoce, pro někoho největší křesťanské svátky, pro jiné zase vítání jara.
Přesto, že nemáme velikonoční prázdniny jako děti, můžeme se na chvíli zastavit a zhluboka
se nadechnout. Nedávno jsme slavili Vánoce a Nový rok. A najednou je konec března, začátek
dubna a máme tu Velikonoce. Čas utíká jako zběsilý. Je proto dobře, že máme v roce několik
svátků, díky kterým se můžeme na chvíli zastavit, připomenout si cennou hodnotu rodiny
a také společenství, ve kterém žijeme. Tím je jednoznačně také obec. Na rodinné pohodě se
podílejí všichni, stejně je to i v malých obcích. Jsem ráda, že máme mezi sebou aktivní spolky a sdružení. Přesto, že jsme malá obec, mohou nám mnozí závidět to, že umíme připravit
zajímavé akce a aktivity nejen pro sebe, ale i pro druhé. Umíme se společně pobavit, strávit
spolu čas.
Milí spoluobčané, přeji klidné velikonoční svátky, užijte si radosti z jarního sluníčka, z práce na zahradě a také z mnoha dalších drobností, které dělají náš život bohatým a hezkým.
Vaše starostka
Petra Jílková
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Editorial
Vážené a milé spoluobčanky, vážení a milí spoluobčané
V tomto prvním čísle REŠICKÉHO ZPRAVODAJE, který je již registrován
na Ministerstvu kultury ČR, najdete opět řadu zpráv jak z oblasti komunální politiky, tak
kultury, sportu, přírody a jiných. Nepodařilo se nám dodržet předsevzetí, že zkrátíme rozsah
Zpravodaje, naopak se nám rozrostl na více než dvojnásobek. Ale to je vlastně dobře –
znamená to, že v Rešicích se stále něco děje a přibývá témat, o kterých je nutno informovat.
Zpravodaj tedy vznikl v nejvyšší čas.
Pro lepší přístupnost informací z obecního úřadu zařazujeme pravidelný přehled
Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva. Jako doklad transparentnosti nakládání
s financemi předkládáme schválený rozpočet na rok 2015. Za rok touto dobou uveřejníme
související Přehled plnění tohoto rozpočtu. Velký prostor je věnován otázce kanalizace,
respektive nakládání obce s odpady – hledání toho nejlepšího řešení pro obec v tomto
období vrcholí. Vytvořili jsme novou rubriku Vzpomínky pamětníků a záleží na Vás,
nakolik bude její pokračování úspěšné. Podívali jsme se do rešické zimy v přírodě slovem
i obrazem. Nevynechali jsme bohatou fotogalerii nejrůznějších realizovaných akcí, ani
pozvánky na důležité události, které nás letos na jaře čekají. Z nich bych ráda vyzdvihla
ty, které mají souvislost se 70. výročím konce 2. světové války a obdivuhodnou osobností
vlastence Adolfa Opálky – některé již proběhly (Opálkovy schody, přednáška pana Pavla
Grasgrubera), jiné nás na jaře teprve čekají.
Zároveň Vás vybízíme ke zhodnocení nejen obsahu, ale i zmenšeného formátu A5,
který já osobně vidím jako sice méně reprezentativní, zato ale praktičtější „do kabelky“.
Záleží na Vás, jaký Zpravodaj se Vám bude lépe držet v ruce a číst. Své postřehy a náměty
do dalších čísel můžete zasílat na resickyzpravodaj@seznam.cz.
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení
			

Lenka Karlíková

Informace z radnice
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ
Vážení spoluobčané,
zřejmě jste zaznamenali v médiích informaci o tom, že Policii ČR, Územní odbor Znojmo,
oddělení hospodářské kriminality Znojmo, bylo doručeno anonymní oznámení, podle kterého
byly za doby starostování Petry Jílkové a místostarostování Jiřího Vorla realizovány problematické
akce. Starostka obce k výše uvedenému vydala tiskové prohlášení, které zde zveřejňujeme:
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Vedení obce Rešice odmítá pochybení
Rešice - Oddělení hospodářské kriminality Policie ČR ve Znojmě obdrželo anonymní
oznámení na obec Rešice týkající se realizace projektů v obci v letech 2010 – 2014.
Vedení obce důrazně odmítá jakékoliv pochybení. „Realizované projekty řádně prošly
jednáním zastupitelstva obce Rešice, byly schváleny a prošly nezávislým auditem, který
neshledal žádná pochybení,“ prohlásila starostka Rešic Petra Jílková s tím, že podá trestní
oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu a křivé obvinění.
Vedení obce spolupracuje v této věci s Oddělením hospodářské kriminality Policie ČR
ve Znojmě a poskytne všechny potřebné dokumenty.

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
LISTOPAD 2014 – BŘEZEN 2015
Usnesení poskytují stručný výtah ze zápisů ze zasedání Obecního zastupitelstva.
Zápisy v plné verzi jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce na www.resice.cz
nebo v tištěné podobě v kanceláři Obecního úřadu.

USNESENÍ č. 1/2014
z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 3. 11. 2014 v KD Rešice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Řezaninu, pana Jiřího Vorla
• program ustavujícího zasedání
• do obce zvolení jednoho místostarosty
• funkci starosty obce jako uvolněnou
• volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
• v souladu s § 84, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
starostu obce
paní Petru Jílkovou
místostarostu obce
pana Jiřího Vorla
• v souladu s § 117, odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
tříčlenný finanční výbor
• v souladu s § 117, odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
tříčlenný kontrolní výbor
• předsedy finančního výboru paní Ing. Annu Čurdovou
• členy finančního výboru paní Zdeňku Slámovou a paní Lenku Karlíkovou
• předsedy kontrolního výboru pana Ing. Bohuslava Šumpelu
•
členy kontrolního výboru pana Jana Makeše a pana Ing. Josefa Pošvaře
• v souladu s §72 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněnému místostarostovi obce
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•
•

v souladu s §72 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) měsíční
odměnu za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru
v souladu s §72 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) měsíční
odměnu za výkon funkce řádného člena zastupitelstva

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• složení slibu všech členů zastupitelstva v souladu s §69, odst .2, zákona č.128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení)
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 1 schvaluje 9 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 2/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 24. 11. 2014 v KD Rešice
1.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Šumpelu, Ing. Josefa Pošvaře
• program zasedání
• zápis z ustavujícího zasedání OZ ze dne 3. 11. 2014
• jednací řád obecního zastupitelstva obce Rešice
• darovací smlouvu obce Rešice o poskytnutí finančního daru Římskokatolické
farnost i Horní Dubňany na rekonstrukci místní kaple sv. Jana Nepomuckého
• prodej obecního pozemku p.č. 741/2 , 35,-Kč/m2
• ve výběrovém řízení firmu VALDAstav, s. r. o. Tulešice na realizaci stavby
„Prodloužení inženýrských sítí v ulici Zámecká“
• zřízení obecního zpravodaje
• zástupce obce do DSO pro plynofikaci oblasti Dolní Dubňany a okolí pana
Ing. Bohuslava Šumpelu a pana Jiřího Vorla
• zástupce obce do DSO Ekoregion 5 paní Petru Jílkovou a pana Jiřího Vorla
• zástupce obce do DSO Mikroregion Moravskokrunmlovsko paní Petru
Jílkovou a pana Jiřího Vorla
• smlouvu č. 9414003104/181621 o nájmu plynárenského zařízení mezi DSO
pro plynofikaci oblasti Dolní Dubňany a okolí a RWE GasNet, s. r. o. Ústí
nad Labem
• žádost knihovnice paní Jaroslavy Kudláčkové o navýšení rozpočtu obce
na nákup knih do obecní knihovny
• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti na úseku obecní policie
za účelem zajištění a odchytu volně pobíhajících psů a zajištění odvozu
zvířete do příslušného útulku
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK za účelem „Výdaje
na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok 2014“
• návrh uvádět v zápisech ze zasedání OZ ke každému výsledku hlasování kromě
číselných údajů) i jména zastupitelů ( pokud hlasování není jednohlasné)
5

•
•
•
•
2.

z důvodu pořízení nových židlí do společenského domu vyřazení a prodej
starých židlí za cenu 50,- Kč za jednu židli
poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce předsedy finančního výboru
a předsedy kontrolního výboru ve výši 1.300,- Kč
poskytnutí měsíční odměny za výkon funkce člena obecního zastupitelstva
ve výši 800,- Kč
profinancování daru od ČEZ, a.s.

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• informace zástupce investorské firmy DSO VAK Třebíč Ing. Karla
Nedvědického o průběhu podané žádosti o dotaci na akci „Kanalizace
a ČOV v obci Rešice“
• přehled mzdových nákladů za výkon funkce uvolněného starosty obce
a za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce
• informaci žadatele pana Lubomíra Černého, Rešice 9 o záměru odkoupit
část obecního pozemku p.č.203/1, v k.ú. Rešice
• informaci o opravě mostku „ Na horním konci“
• elektronické zasílání pozvánek ( včetně písemného materiálu určeného pro
jednání obecního zastupitelstva) na zasedání OZ
• konečnou kalkulaci na pořízení nových židlí do společenského domu
• plánované 3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva na den 19. 12. 2014
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 2 schvaluje 8 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 3/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 19. 12. 2014 v KD Rešice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Zdeňku Slámovou, pana Jana Makeše
• program zasedání
• zápis z 2. veřejného zasedání OZ ze dne 24. 11. 2014
• pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015
• rozpočtové opatření č.4/2014
• příkaz starostky obce k provedení inventarizace obecního majetku a závazků obce
k 31. 12. 2014 + plán inventur
• obecně závaznou vyhlášku č.1/2014 k zabezpečení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
• smlouvu s DSO Moravskokrumlovsko o bezúplatném převodu majetku
• odúčtování vynaložených finančních prostředků ve výši 317.109,30 Kč na projekt
výstavby čističky odpadních vod z roku 1993 jako zmařenou investici
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•
•

zařadit do majetku obce stavbu „stavidla“ na Horním Konci
nabídku pana Petra Večeře na tisk obecního zpravodaje

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• sjednocení investičních akcí na volební období 2014 - 2018
• smlouvu o spolupráci uzavřenou s ČEZ, a.s., na základě které bude obci na rok 2015
poskytnut finanční dar ve výši 2.100.000,-Kč
• obsah prvního výtisku obecního zpravodaje
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 3 schvaluje 8 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 4/2015
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 19.01.2015 v KD Rešice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Mgr. Lenku Karlíkovou, pana Jiřího Vorla
• program zasedání
• zápis z 3. veřejného zasedání OZ ze dne 19. 12. 2014
• přílohu č.4 ke Směrnici č.4/2012 o cestovních náhradách
• na rok 2015 poplatek za svoz směsného komunálního odpadu ve výši 350,- Kč/
obyvatel / chalupa a poplatek ze psů ve výši 50,- Kč
• finanční odměnu ve výši 9.600,- Kč/rok pro obecního kronikáře
• finanční příspěvek na rok 2015 pro SDH Rešice na činnost ve výši 40.000,- Kč
a 20.000,- na pořízení hasičských vycházkových stejnokrojů
• finanční příspěvek na rok 2015 pro DFC Rešice na činnost ve výši 40.000,- Kč
• finanční příspěvek na rok 2015 pro rešickou mládež na konání tradiční rešické pouti
ve výši 20.000,- Kč
• finanční příspěvek na hudební produkci při konání pouti v Korduli ve výši 5.000,- Kč
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 203/1
• pořízení nových el. sporáků do obecního bytového domu č.p. 74
• tiskové prohlášení starostky obce ve věci šetření anonymního oznámení na Policii
ČR, oddělení hospodářské kriminality Znojmo
• zhodnocení nultého vydání Rešického zpravodaje
• aktuální stav projektu výstavby „Kanalizace a ČOV v obci“
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 4 schvaluje 9 členů zastupitelstva.
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USNESENÍ č. 5/2015
z mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 18. 2. 2015 v KD Rešice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu Ing. Řezanina Jan, Ing. Pošvař Josef
• program zasedání
• investiční akce na rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• aktuální stav projektu výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Rešice“
• návrh rozpočtu obce na rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
• zástavu obecní nemovitosti ve prospěch investora stavby VAK Třebíč pro účely
čerpání úvěru na projekt výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Rešice“
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 5 schvaluje 8 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 6/2015
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 16. 3. 2015 v KD Rešice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Ing. Annu Čurdovou a pana Jana Makeše
• program zasedání
• zápis ze 4. veřejného zasedání OZ ze dne 19. 1. 2015
• zápis z 5. mimořádného zasedání OZ ze dne 18. 2. 2015
• rozpočet obce Rešice na rok 2015
• rozpočtový výhled obce Rešice na období 2016 - 2018
• inventarizační zprávu o výsledku provedených inventur majetku a závazků obce
Rešice k 31. 12. 2014
• redakční radu Rešického zpravodaje ve složení: Mgr. Lenka Karlíková, Petra Jílková,
Zdeňka Slámová, Hana Pasulková, Ing. Anna Čurdová, Ing. Josef Pošvař
• zápis do obecní kroniky za rok 2013
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• aktuální stav realizace projektu výstavby „Kanalizace a ČOV v obci Rešice“
• žádost paní Mgr. Lenky Karlíkové o projednání a schválení finanční odměny
za výkon funkce zodpovědné redaktorky Rešického zpravodaje.
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 6 schvaluje 9 členů zastupitelstva.
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Rozpočet obce Rešice na rok 2015
Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001
Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb.,
č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.
PŘÍJMY
PAR POL ORG

Název závazného ukazatele

Kč

0000
Daňové příjmy, přijaté dotace				
1012
Podnikání a restruktur. v zemědělství a potravinářství
1031
Pěstební činnost					
2310
Pitná voda
		
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		
3612
Bytové hospodářství				
3613
Nebytové hospodářství				
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
6171
Činnost místní správy				
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
PŘÍJMY CELKEM							
VÝDAJE
PAR POL ORG
1031
2212
2221
2310
2321		
2333		
3313
3314
3315
3319
3326
3330
3341
3392
3399		
3419
3421
3612
3631
3633
3639
3721
3722
3723
3733

4 167 000,00
30 500,00
50 000,00
20 000,00
15 000,00
153 000,00
6 200,00
2 101 100,00
3 500,00
26 000,00
24 200,00
3 500,00
6 600 000,00

Název závazného ukazatele
Kč
Pěstební činnost					
181 000,00
Silnice
			
16 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy			
17 300,00
Pitná voda					
48 500,00
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5 000 000,00
Úpravy drobných vodních toků			
40 000,00
Film. tvorba, distribuce, kina a shromažď. audioviz. archiválií
1 200,00
Činnosti knihovnické				
69 300,00
Činnosti muzeí a galerií				
30 000,00
Ostatní záležitosti kultury				
9 600,00
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur. nár. a hist. 46 100,00
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
200 000,00
Rozhlas a televize					
5 000,00
Zájmová činnost v kultuře				
117 000,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků		
217 100,00
Ostatní tělovýchovná činnost				
40 000,00
Využití volného času dětí a mládeže			
10 000,00
Bytové hospodářství				
60 000,00
Veřejné osvětlení					
70 000,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		
10 000,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
29 700,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů			
40 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů			
358 200,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (velkoobjemový odpad)
20 000,00
Monitoring půdy a podzemní vody			
22 900,00
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3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 		
5212
Ochrana obyvatelstva				
5512
Požární ochrana - dobrovolná část			
6112		
Zastupitelstva obcí					
6171		
Činnost místní správy				
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
6320
Pojištění funkčně nespecifikované			
6330		
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6402		
Finanční vypořádání minulých let			
VÝDAJE CELKEM							

386 100,00
30 000,00
1 000,00
141 100,00
704 900,00
782 200,00
9 400,00
23 500,00
3 500,00
4 000,00
8 744 600,00

FINANCOVÁNÍ
PAR POL ORG
Název závazného ukazatele
0000 8XXX XXXX							
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kč
2 144 600,00
2 144 600,00

Rozpočet obce Rešice na rok 2015 byl OZ schválen dne 16. 3. 2015, Usnesením č. 6/2015
Na úřední a elektronické desce vyvěšeno dne: 17. 3. 2015
Z úřední a elektronické desky sejmuto dne:
2. 4. 2015

Petra Jílková, starostka obce Rešice

ŽUMPY, DOMÁCÍ ČISTIČKY (ČOV)
NEBO KANALIZACE?
PŘEHLED MOŽNOSTÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI
Argumenty pro i proti u každé z výše uvedených tří možností jsem hledala v Zákonu
o vodách č. 254/2001 a dostupných dokumentech na internetu, odborných článcích
a webech jiných obcí, které toto téma aktuálně řeší, a poté je konzultovala s odborníky
na životní prostředí a specializací na problematiku nakládání s odpadními vodami
v našem regionu. Zjištěné výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.
„Směrnice Rady EU o čištění městských odpadních vod č. 91/271/EHS ukládá v ČR
povinnost vybudovat v obci kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Ta se ovšem týká aglomerací
nad 2000 obyvatel. I malé obce (do 2000 obyvatel) přitom mají povinnost plnit závazky
dané unijní legislativou v oblasti přiměřeného čištění v případě odvádění odpadních vod
stokovými soustavami.“ (1) Avšak „Povinnost likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem
leží primárně na jejich producentech, tj. majitelích jednotlivých nemovitostí. Vybudování
kanalizace v obci je službou obce směrem k občanům a zároveň významným přínosem pro
další rozvoj obce. U obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel je však zatím zcela na rozhodnutí
zastupitelstva obce, zda se do této investice obec pustí. S rozšířenou možností získat finanční
prostředky prostřednictvím dotačních titulů se i řada menších obcí začala zajímat o možnosti
výstavby kanalizace a ČOV.“(2)
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SOUČASNÁ SITUACE – ŽUMPY, SEPTIKY
V menších obcích, kde splašková voda není odváděna kanalizačním systémem do čistírny
odpadních vod, neboť není vybudována kanalizace, „je každý povinen nakládat s vodami
v souladu se zákonem. Technicky nejjednodušší, ale provozně poměrně nákladnou záležitostí
je bezodtoká jímka neboli žumpa. Ta musí být koncipována tak, aby pojala veškerou produkci
splaškových vod, které se potom vyváží fekálním vozem do vhodného místa, nejčastěji
do čistírny odpadních vod. Dříve byly na venkově budovány septiky, ty už dnes nejsou
považovány za dostatečné čisticí zařízení, takže pokud mají fungovat nadále legálně, je nutné
je doplnit dalším stupněm čištění, například zemním filtrem. To je vhodně vybudovaná nádrž
naplněná pískem nebo jiným materiálem, přes kterou se voda ještě dodatečně filtruje. I septik
vyžaduje nějaké provozní zásahy. Kumuluje se v něm kal, který musí být vyvážen. Vyváží se
pouze tento kal, nikoli všechna odpadní voda, takže pokud je septik dostatečně veliký, stačí
vyvážení řekněme dvakrát do roka.
Občan, který tato zařízení používá, je povinen uchovávat po dobu tří let doklady firmy,
která provádí odvoz, aby mohl prokázat, že opravdu zajišťuje vyvážení pravidelně.“ (3)
Dříve vývoz žump a septiků obstarávala na vesnicích zemědělská družstva, která kaly
vypouštěla na pole. Dnes za takový postup hrozí sankce jak majitelům zařízení, tak vývozci,
neboť zákon vyžaduje odvoz kalů na čističku. Vývoz se tím pádem značně prodraží o cenu
dopravy. „Kvůli vysokým cenám, které se specializovaným firmám platí za vývoz žumpy či
septiku, se někteří obyvatelé uchylují k vypouštění odpadní vody do přírody. Za takové jednání
hrozí občanům vysoké sankce, a to až 50.000 Kč u soukromých osob. Osoby oprávněné
k podnikání a právnické osoby mohou být potrestány sankcí od 10.000 Kč až do 10.000.000
Kč.“ (3) Ke kontrole jsou oprávněni pracovníci vodoprávních úřadů a České inspekce
životního prostředí. Kontroly neprobíhají zatím plošně. Otázka je, zda jejich intenzita zůstane
i v budoucnu na stejné úrovni, či zda se časem nezvýší spolu s rostoucím tlakem na péči
o životní prostředí.
DOMÁCÍ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD
Alternativou k připravované obecní kanalizaci v Rešicích je návrh vybudovat sérii
domácích čističek odpadních vod. Výhodou této varianty by bylo zachování stávající
dopravní komunikace v obci (odpadá nutnost narušení vozovky, bez výkopů, hromad
hlíny a všudypřítomného bahna, bez obtěžujícího hluku od stavebních strojů, bez omezení
osobní a autobusové dopravy po dobu mnoha měsíců i let), nehrozí rozboření již hotových
předzahrádek, vstupů do domů a vydlážděných dvorků.
Na dřívějších zastupitelstvech byla navrhnuta i možnost podílení se obce na financování
domovních ČOV. K jedné čističce se může připojit až 50 osob, tj. sloužila by uživatelům
několika rodinných domů naráz. Během několika let by tak obec vyřešila problematiku
nakládání s odpadními vodami plošně formou domácích čističek pro celou obec. V obci by
sice nadále chyběla kanalizace, ale i tak se tato možnost na první pohled jeví jako elegantní
a jednoduché řešení.
Praktické zkušenosti s užíváním domácích čističek však zdaleka nejsou jen pozitivní
a odhalily potenciální vážné problémy, na které si majitelé domácích ČOV zadělávají
na desítky let dopředu. Zde jsou některé argumenty:
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Požadavky zákona
Zůstává problém, kam vypouštět vody z ČOV – voda na výstupu z ČOV je pořád vodou
odpadní nesoucí cca 10% zbytkového znečištění. Pokud není v místě možnost vypouštět
odpadní vodu do vod povrchových (do vodního toku), je nutné řešit jejich zasakování, příp.
zachytávání přečištěné vody v akumulační nádrži s následným využitím na zavlažování.
Rešice vodoteč mají, takže ne každý by musel řešit zasakování, ale je důležité vědět i o těchto
aspektech. Výše uvedený zákon o vodách povoluje vypouštění odpadních vod do půdních
vrstev (zasakování) z domovních ČOV k nemovitostem pouze ve výjimečných případech,
pokud není vypouštění odpadů možné řešit jinak (neexistuje kanalizace ani ji nebude možno
vybudovat např. z důvodu odlehlosti a nepřístupnosti stavby v těžkém horském terénu; také
rozptýlená zástavba s domy na samotách a přilehlými rozsáhlými pozemky, jakou nalezneme
např. v obcích na Vysočině, se kanalizace nikdy nedočká, neboť by znamenala příliš vysoké
náklady na vybudování desítek kilometrů kanalizační sítě, proto je zde budování domácích
ČOV namístě). To se netýká obcí našeho regionu, kde stojí většina domů těsně u sebe.
Jelikož naše obec nesplňuje výše uvedená zákonná kritéria, nedá se předpokládat úspěšnost
záměru vybudování sítě domovních ČOV. Také je nutné upozornit na skutečnost, že tento
záměr není v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského
kraje. Užití domovních ČOV by mohlo být smysluplné z hlediska likvidace odpadních vod
v osadě Kordula, jejíž vzdálenost od plánované centrální obecní ČOV je příliš velká a napojení
osady na tuto ČOV by bylo značně nehospodárné. Zákon povoluje vypouštění odpadních vod
do půdních vrstev zasakování pouze pro objekty určené k bydlení či poskytování ubytovacích
služeb. Jakákoli provozovna jiného typu (např. hospoda bez ubytovacích služeb, autoopravna
či čistírna textilií) by povolení pro domácí ČOV nedostala.
Podkladem pro povolení vypouštění odpadních vod do půdních vrstev (zasakování) pro
každou ČOV je posudek hydrogeologa, což je náročný a zdlouhavý proces.
Nižší výkon a jeho důsledky
Stabilita výkonu každé čističky je přímo úměrná její velikosti, tzn. větší ČOV, která
zpracovává odpadní vody z celé obce, čistí odpadní vody v daleko vyšší kvalitě, než malá
domácí ČOV. Do vsaku na vlastním pozemku pak majitel domácí ČOV vypouští vodu
s vyšším stupněm znečištění. Vsak je přitom nejhorší variantou pro vypouštění odpadní vody
právě v obcích s vyšší hustotou osídlení, jako jsou Rešice – hrozí kontaminace vlastní nebo
sousedovy půdy či studny. V důsledku toho pak často vyvstane nutnost vybudovat dodatečně
záchytnou stokovou síť, což s sebou nese stejné nepříjemnosti, jako budování dříve zavržené
kanalizace. Vsak také nevadí u rozptýlené zástavby, kde vzhledem od vzdálenosti jednotlivých
nemovitostí nehrozí kontaminace sousedního pozemku.
Technické problémy
Domácí ČOV jsou citlivá zařízení s reálnou poruchovostí jako každé technické zařízení
(např. membránová dmychadla), jedná se ovšem navíc o „živý“ biologický proces, takže
jsou háklivé na přítomnost některých látek, běžně se vyskytujících v domácnostech, např.
desinfekční prostředky, tuky. ČOV vyžadují pravidelnou péči – udržování správného množství
kalu, kontrolu správné funkce provzdušnění, nakládání se shrabky (mechanicky zachycené
nečistoty) a kalem, což jsou odpady. Je potřeba zajistit dodávku elektřiny. V případě poruchy
je prvním signálem zápach, který obtěžuje nejen majitele, ale i jeho okolí, takže může narušit
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sousedské vztahy. O správnou funkci velké ČOV se stará obsluha ve spolupráci s technologem,
u domovní ČOV zastává obě tyto funkce sám konečný uživatel.
Povinnosti majitelů
Kromě povinnosti zabezpečit provoz ČOV musí majitel zajistit každý druhý rok revizi
od osoby mající oprávnění od Ministerstva životního prostředí. Cena kontroly je v řádu tisíců
korun a není finální, neboť v případě zjištění závad pracovníkem je majitel povinen tyto
závady na vlastní náklady odstranit. Není bohužel výjimkou, že pro vysokou náročnost péče
o svou ČOV majitelé na údržbu rezignují, nebo se pečovat o ni ani nenaučí. Po čase se vracejí
k původnímu stavu, tj. vypouštějí splašky, jak se dá, čímž se vystavují riziku vysokých
finančních postihů.
Problémy v rovině právní
Pokud se ČOV použije pro více domů, kdo bude plnit povinnosti vlastníka, kdo ponese
náklady na provoz, opravy a případné sankce? Jak zajistit provozní kázeň majitelů (nikdo
z nás neví, jakého bude mít zítra souseda)? Čert spolky stvořil, ale sám je nemiloval…
KANALIZACE
Vybudování obecní kanalizace klade obrovské nároky na trpělivost a toleranci občanů vůči
dlouhodobému nepohodlí během období výstavby. Také finanční náklady pro vybudování
kanalizačních přípojek do jednotlivých domácností mohou nepříjemně zasáhnout rodinné
rozpočty, stejně jako nutnost každý rok platit stočné, a to společnosti, která bude mít nejméně
po dobu 10 let od uvedení kanalizace do provozu na zpracování našich odpadů monopol.
Neexistují záruky na to, že se cena stočného nebude v budoucnu zvyšovat. Pokud se v obci
nově vybuduje kanalizace s čistírnou vody, občané jsou povinni na obecní kanalizaci připojit,
jestliže jim to obec nařídí rozhodnutím a je to technicky možné. Týká se to i těch občanů,
kteří mají na svém pozemku řádně povolené stavby pro nakládání s odpadní vodou, např.
žumpu, septik nebo domovní čistírnu odpadních vod. Navíc vzniká povinnost septik nebo
jiné zařízení odstavit, protože by svým způsobem fungování narušovaly chod obecní čistírny.
Náklady hradí ten, kdo se připojuje, pokud se s obcí nedohodne jinak. Ale je na vůli obce, jestli
se rozhodne majitelům nemovitostí část nákladů uhradit. Na druhé straně, uživatel připojený
na kanalizaci vypouští své odpadní vody bez jakékoli újmy na vlastním pohodlí. Náklady
spojené s údržbou a haváriemi na hlavním kanalizačním řadu a samotné ČOV nese správce
kanalizace (např. VAS Třebíč).
Nevýhodou je prozatím ne zcela jasně legislativně vyřešená otázka, kdo zodpovídá
za opravy závad na zařízení v oblasti domovní přípojky (kdy ještě nese náklady spojené
opravami přípojky správce sítě a kdy už za opravu odpovídá vlastník připojené nemovitosti).
Občan však není zatěžován starostmi, jak pečovat každý o svou domácí ČOV, ani jej netrápí
starosti o disciplínu sousedů. Modernizace bydlení a zvyšující se úroveň životního stylu
s sebou přináší povinnosti platit poplatky za služby, o kterých se dříve ani nesnilo nejen našim
předkům, ale ani nám. Nejedná se vždy o výhody životně nezbytné, považujeme je však už
za samozřejmé. Hodnota obecních pozemků bez napojení na kanalizaci klesá, zvláště v očích
mladších občanů, kteří venkov opouštějí a míří za prací a pohodlnějším životem do větších
aglomerací.
Lenka Karlíková
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Odkazy:

(1) Pavel Drahovzal, Kancelář Svazu měst a obcí ČR: Obce, nakládání s odpadními vodami a fondy EU
(2) Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/likvidace-odpadnich-vod/8135-vyhody-a-nevyhody-provozovani-cov-obci
(3) OTÁZKY A ODPOVĚDI K LIKVIDCI ODPADNÍCH VOd, ing. Jiří Kučera, pracovník oddělení
vodhospodářské infrastruktury Výzkumného ústavu vodohospodářského, v.v.i, místostarosta města Hostivice,
26. 3. 2014, www.obec-vendoli.cz
Odborná korektura textu: Ing. Anna Čurdová

Nakládání s odpadními vodami není horkým tématem pouze v obci Rešice, ale v rámci
celé České republiky. Se svolením je přílohou Zpravodaj leták našich severních sousedů.
Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE A ČISTIČKY ODPADNÍCH
VOD (ČOV) V OBCI REŠICE - AKTUÁLNÍ STAV
Touto otázkou se vedení obce Rešice zabývá již dlouhou řadu let. Původní záměr vybudovat
kanalizaci v obci byl zastupitelstvem obce zamítnut z důvodu velké finanční zátěže pro obec.
Jednalo se o částku převyšující 20 milionů (více než 15 milionů by musela naše obec řešit
úvěrem).
Začátkem května 2014 dostalo vedení obce nabídku od dobrovolného svazku obcí VAK
Třebíč, jehož je obec Rešice členem, spojit náš projekt v jeden společný projekt „Dostavba
kanalizace a ČOV Třebíčsko“, spolu s projekty obcí Dukovany, Štěmněchy a Horní Heřmanice,
a jménem DSO VAK Třebíč podat novou žádost o dotaci na SFŽP (státní fond životního
prostředí). Obec tuto nabídku zvážila a na svém 40. zasedání Usnesením č. 40/2014 ze dne
26. 5. 2014 schválila dohodu o převodu investorství a postoupení práv a povinností ke stavbě
„Kanalizace a ČOV v obci Rešice“. Tím předala práva a povinnosti k realizaci této stavby
společnosti VAK Třebíč, která bude hlavním investorem této stavby.
Celkové náklady na I. fázi tohoto projektu jsou dle vysoutěžené nejnižší nabídky
42.852.511,39 Kč. Podíl naší obce je zhruba 10% z této částky.
V současné době už proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této stavby a čeká se
na uplynutí odvolací lhůty, která končila 31. 3. 2015. Pokud se žádný z vyřazených uchazečů
neodvolá, stavba kanalizace a ČOV začne v naší obci ve druhé polovině dubna letošního roku.
V případě podání odvolání bude společný projekt definitivně ukončen (nebyly by dodrženy
podmínky stavené dotačním titulem SFŽP)!!!
Při ukončení výše zmíněného projektu se dalším postupem rekonstrukce stávající
kanalizace v obci bude zabývat obecní zastupitelstvo.
V době, kdy čtete tento článek, obec již zná definitivní rozhodnutí. V případě kladného
rozhodnutí připraví Obec Rešice ve spolupráci s hlavním investorem VAK Třebíč a spolu
se zástupci vysoutěžené stavební firmy připraví besedu s občany na toto téma, kde se občané
dozví, jaké budou podmínky připojení na kanalizaci, jak bude obec „finančně pomáhat“
občanům, jak bude celková výstavba probíhat a v jakém časovém horizontu bude celá stavba
dokončena.
Petra Jílková
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Změna pro nakládání s odpady, zejména BRKO v roce 2015
(čtěte až do konce)
Od 1.1.2015 platí nové ustanovení „Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob
při nakládání s komunálním odpadem - paragraf č. 17 zákona č. 185/2001 o odpadech,
vyhlášená zákonem č. 229/2014.
Proti původnímu znění se mění povinnost obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování
složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů
a biologicky rozložitelných odpadů.
CO OBEC MÁ A PLNÍ:
Současné odpadové hospodářství obce zajišťuje 4 místa pro sběr papíru, skla a plastů,
na návsi před OÚ, U křížku u hlavní silnice (ZA ZAHRADOU P. Maštalířové), u rozcestí
u bývalé mateřské školy a v Kordule, všichni občané je znají a ve značné míře i využívají.
Dvakrát ročně – na jaře a na podzim – je řízeně prováděn mobilní svoz nebezpečných
odpadů a jedenkrát ročně svoz velkoobjemového odpadu.
Nově je obec povinna zřídit místa pro sběr kovového odpadu a biologicky rozložitelného
komunálního odpadu, zkráceně BRKO.
Sběrné místo kovového odpadu je stanoveno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014. Pro
ty, kteří chtějí kovový odpad zpeněžit, je to Kovošrot ve Vémyslicích (POZOR! Od 1. 3. 2015
není za kovový odpad platba v hotovosti, pouze na složenku nebo na bankovní účet), zdarma
jej lze odevzdat ve sběrném dvoře v Rouchovanech. Pro drobný kovový odpad plánuje obec
zakoupit jeden kontejner, který bude umístěn na sběrném místě na návsi před OÚ.
CO SE MĚNÍ A CO JE NOVÉ:
MINULOST: BRKO, zejména trávy, traviny, zahradní odpad ze zeleně, keře a větve
ze stříhání a prořezu stromů, byli občané zvyklí neřízeně kupit na hromadu na Holém kopci.
To je dnes již nepřípustné, ZAKÁZÁNO. Aby bylo splněno znění zákona, stará zátěž
ze starých dob byla zlikvidována. Celkem bylo z Holého kopce odstraněno 69,14 t směsného
odpadu za 93 412 Kč. Vznikla tak vyklizená, rovná plocha, místo pro sběr BRKO v nových
podmínkách.
SOUČASNOST A BUDOUCNOST:
Obec je povinna toto nově vytvořené místo pro shromažďování BRKO spravovat, řídit
nakládání s BRKO, vést evidenci množství a způsobu nakládání. Nově vyklizená rovná plocha
zůstane, vzhledem k přetrvávajícím zvyklostem a s co nejmenším dopadem pro občany,
staronovým místem pro sběr BRKO. Nově je s vymezujícími tabulkami určen prostor podle
dalšího způsobu zpracování na odkládání měkkého (trávy, traviny) BRKO ke kompostování
a zvlášť tuhého (větve, křoviny) ke štěpkování. Žádáme tímto občany, kteří budou nově
vytyčené sběrné místo používat, aby respektovali nové uspořádání, chovali se při odkládání
BRKO zodpovědně a svým jednáním zbytečně nepřidávali práci pracovníkům, kteří nové
sběrné místo spravují. Děkujeme.
Věříme, že se díky vzájemnému respektu spolupráci mezi občany a zástupci odpadového
hospodářství obce nových povinností zhostíme ke spokojenosti všech.
Ing. Jiří Dufek
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Co se děje (nejen) v obci
ZIMA V REŠICÍCH

Letošní zima, ač teplotně
poměrně mírná a na sníh
skoupá, udeřila 1. prosince
zlomyslnou
nadílkou
mrznoucího mrholení, které
zkomplikovalo
dopravu
a poškodilo větve zejména
na okraji lesa. Na fotkách
můžete vidět spoušť v okolí
Dubu.
(LK)
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ REŠICE
Hodnocení let 2012 - 2014
Práce Mysliveckého sdružení (MS) má v naší obci dlouholetou tradici. Občany
obce Rešice by mohly zajímat jednotlivé roky činnosti sdružení, tak jak jsem je mohla
zaznamenat během tří let vedení Obecní kroniky.
2012
Myslivecké sdružení nechovalo v roce 2012 bažanty pro lovce ani pro svou potřebu. Myslivecký
rok byl normální, větší sucho se projevilo i na lovné zvěři v jejich nižších stavech.
Myslivci ulovili 7 ks srnců, 5 ks srn, 4 ks srnčat, 36 divokých bažantů, 91 zajíců.
Zvyšující se stavy černé zvěře - divokých prasat - se projevily i v našem sdružení, bylo uloveno
9 kusů.
Dosti zajímavá statistika je v lovu lišek, uloveno 20 kusů dospělých lišek, což je v našich
podmínkách nebývalý počet.
Vydra se vyskytuje na povodí řeky Rokytné běžně. Byla viděna i na Olešné, na nádrži zámku.
V Korduli na vodní nádrži se objevil bobr. Má postavené hráze a daří se mu tam vcelku dobře.
2013
Chov bažantů byl i tento rok přerušen. Schváleny nové smlouvy s Honebním společenstvím
na dalších 10 let. Výměra snížena o 80 ha.
Starý výbor MS skončil a byl zvolen nový výbor:
Předseda:
Jílek Miroslav
Místopředseda:
Opálka Miloslav ml.
Myslivecký hospodář:
Ing.Řezanina Jan
Finanční hospodář:
Ing.Šumpela Bohuslav
Jednatel:
Ing.Votoupal Pavel
Kynolog:
Buchtela Ladislav
Člen výboru:
Hájek Aleš
Raritou bylo ulovení srnce Jílkem Miroslavem v lokalitě Rešic v místě Rybníček, jehož paroží
má dle hodnocení 170,08 bodů. Jde o zlatého srnce, který se umístil na 9. místě v historii České
republiky. Tato událost přispěla k dobré propagaci MS Rešice.
Stavy drobné zvěře klesly, zato škodné zvěře - lišek je stále dost.
MS Rešice se podílela na pořádání Kateřinské zábavy v Horních Dubňanech.
Členové se pravidelně během roku věnovali svým krmným zařízením.
Sloveno 18 kusů srnčí zvěře, 11 ks prasat divokých, 19 ks lišek.
2014
Již druhým rokem pracuje nově zvolený výbor.
Rok jako takový rychle uplynul a žádné velké změny se nekonaly.
Drobné zvěře dále ubývá, ale s tím bohužel myslivci nic nenadělají.
Uloveno bylo 18 bažantů, 60 zajíců, 20 lišek, 18 kusů srnčí zvěře.
Pro zpestření mysliveckého vyžití je možné částečně obnovit odchov bažantů a jejich následné
vypuštění. Mnohem důležitější je však důsledná péče o divokou populaci.
Hana Pasulková, kronikářka obce Rešice
podle podkladů od MS Rešice
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BOBŘÍ DÍLO

Na jedno bobří ukousnutí...
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OKÉNKO DO PŘÍRODY
V průběhu března jsme zaznamenali přílet prvních poslů letošního jara:
Čejka chocholatá
Špaček obecný
Konipas bílý
Rehek domácí

Spatřeni dne
10. 3.
10. 3.
10. 3.
18. 3.

Místo výskytu
Rybníček
Pole u sýpky
Na hrázi ve dvoře, na potoku Olešná
Zahrady u bytovek

Do Velikonoc očekáváme přílet prvních vlaštovek.
Vypravte se ven a zkuste je také zahlédnout!
Foto: Zdroj - Wikipedie

Čejka chocholatá

Konipas bílý

Rehek domácí

Špaček obecný
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Bohuslav Šumpela

OPÁLKOVY SCHODY ANEB…
V sobotu 10. ledna uspořádal Jaroslav Sláma akci s trochu zvláštním názvem „Opálkovy
schody, aneb výstup na Sněžku a jiné vrcholy“.
Proč Opálkovy schody a proč právě v lednu? Protože, jak všichni rešičtí vědí, máme
našeho slavného rodáka, plukovníka in memoriam Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT
DISTANCE, účastníka atentátu na R. Hendricha, který by letos 4. ledna oslavil sté narozeniny.
A protože Adolf Opálka byl velký sportovec, hrdina a obětavý vlastenec, chtěli jsme i my
občané Rešic zkusit svou zdatnost a svým sportovním výkonem vzpomenout na našeho
slavného rodáka.
Princip výstupu na hlavní vrcholy
moravských, českých i slovenských hor
spočíval ve výstupu i sestupu po schodech
v kulturním domě, a to od sklepa až
do prvního podlaží.
Od výšky daných vrcholů byla odpočítána
nadmořská výška Rešic, která se vydělila
výškou schodiště v KD, a výsledek stanovil,
kolikrát celkem se musí schodiště zvládnout
na jednotlivé vrcholy. Za každý výstup
a sestup jsme si zapsali čárku za zdolané
metry. Vrcholy hor a pohoří byly stanoveny
podle náročnosti, takže se mohl zapojit
každý, malé děti, sportovci i netrénovaní
jedinci. Nejjednodušší bylo zvládnout vrchol
Leskoun - celkem 9x po schodech dolů

i nahoru, nejnáročnější Gerlachovský štít
ve Vysokých tatrách celkem 369x. Dále třeba
Pálava 35 x, Ještěd 108 x, Lysá Hora 158 x,
Orlová v Nízkých Tatrách 239x a samozřejmě
Sněžka 202x.Výstupy na dané vrcholy nebyly
časově omezeny, záleželo na každém z nás,
jak rozložíme síly a jak dlouho budeme svůj
vytyčený vrchol zdolávat.
V průběhu celé akce byla v prostorách
schodiště a chodby kulturního domu
instalovaná výstava věnovaná Adolfu
Opálkovi.
Nejmladším účastníkem výstupu byl
osmiměsíční Vít Karlík (vynesen a snesen
po schodech střídavě svou maminkou
a samotným organizátorem Jaroslavem
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Slámou) a nejstarším účastníkem byl Mirek
Tesař z Dukovan, 55let.Celkem se výstupu
zúčastnilo 31 „sportovců“, kteří svým
výkonem vyšlapali dohromady 146 580
schodů a to si zaslouží opravdu velký obdiv.
Také velké díky divákům a návštěvníkům,
kteří nás přišli podpořit.
Zdeňka Slámová
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VZPOMÍNKY REŠICKÝCH PAMĚTNÍKŮ
„Dřeváky mne zachránily!“
Rozhovor s nejstarším občanem Rešic
a zároveň pamětníkem na Adolfa Opálku,
panem Bohuslavem Šumpelou (95 let)
Pane Šumpelo, kdy jste se narodil a odkud pocházíte ?
Narodil jsem se 20. 8. 1920 v Ostašově u Třebíče jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Sestra
Anežka žila s rodinou v Ústí nad Labem a zemřela v 54 letech. Bratr Jan žije s rodinou v Ostašově,
letos bude mít 90 let, a bratr Miloslav žije s rodinou v Kuřimi a bude mu letos 77 let.
Jak jste se dostal do Rešic ?
Když mi byly asi tři roky, dali mne rodiče do Rešic na vychování tetičkám, otcovým
sestrám, které zůstaly úplně samy. Františka Prokešová byla moje kmotra a její jediný syn
Jindřich zemřel v r. 1916 v pouhých 16 letech. Její manžel Jan Prokeš se vrátil z 1. světové
války těžce zraněný a brzy zemřel. Teta Marie Šumpelová byla svobodná a žila se sestrou
v doškovém stavení, které si koupili v r. 1911 od rodiny Hrůzových, kteří odjeli do Ameriky
za prací.

Marie Černá a Bohuslav Šumpela na procházce u památného dubu
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Marie Černá na skále nad Valovým mlýnem

Bohuslav Šumpela ve vojenské uniformě

Doškové stavení čp. 37 (v r. 1949 je B. Šumpela zboural a postavil nový dům)
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Měl jste jako malý pracovní povinnosti?
Jako malý moc ne, až později. Kmotra Františka Prokešová zaměstnávala pana Dusíka
z Dukovan, který se staral o dobytek a obdělával pole. Spával na palandě ve chlévě u krav,
dávala mu jídlo a platila mu 80 korun za týden. Když jsem vyrostl, tak jsem tu práci zastával
já a kmotra Dusíka propustila.
Nechtěl jste se třeba jako školák vrátit ke svým rodičům a sourozencům ?
Měl jsem se tady dobře, tetičky se o mne hezky staraly, nebylo mi smutno. Za rodinou
do Ostašova jsem jezdil každý rok na celé prázdniny, ale vždy jsem se k tetičkám vrátil a zůstal
jsem v Rešicích celý život.
Kam jste chodil do školy?
Základní školu jsem navštěvoval v Rešicích. Učil jsem se dobře, bavilo mne to. Později
jsem chodil do Rouchovan na zemědělskou školu – vyučování trvalo jen od podzimu do jara,
abychom mohli pomáhat doma na poli. Do Rouchovan jsme chodili pěšky, za každého počasí,
i ve sněhu. Chodili jsme společně, scházeli jsme se brzy ráno v Rešicích na návsi a hvízdali
na sebe. Rešický pan ředitel Hain měl dceru Rudolfu, říkalo se jí Míla. Ta byla později
snoubenkou Adolfa Opálky.
Znal jste se s Adolfem Opálkou osobně?
Jistě. Jsem o pět roků mladší a vzpomínám si, že jeden rok na velikonoce dělal Adolf při
hrkání „kaprhála“. Hrkali jsme bosí a já jsem si píchl do paty akátový trn, moc mne to bolelo.

Marie a Bohuslav Šumpelovi s dcerou Marií a synem Pepíkem na dvoře
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Bohuslav Šumpela s vnučkou Hanou a pravnučkou Šarlotkou
Musel jsem se mu z hrkání omluvit a o to jsem potom dostal méně peněz na bílou sobotu při
rozdělování.
Jaké máte vzpomínky na druhou světovou válku?
Nejsilnější vzpomínky mám na ten den, kdy byl nálet na Rešice, 7. května 1945. Pumpoval
jsem u společné studny se sousedem Josefem Husákem vodu pro dobytek a Josef mi říkal:
„Půjdu se podívat ke kapli, jak poletí letadla, pojď také.“ Měl jsem na nohou jen rozbité
dřeváky, špatně by se mi do kopce stoupalo, tak jsem odmítl. Ty dřeváky mne zachránily!
Josef šel ke kapli sám a během náletu po dopadu bomby zahynul. Bylo mu teprve 35 let a měl
dvě malé děti. Další sousedka Josefa Jílková přišla o ruku, a to měla doma pět synů a dceru.
Myslím, že to snad byla ruská letadla a piloti si mysleli, že lidé u kaple jsou němci. Manželka
byla během války totálně nasazená v Mnichově, ale to jsme ještě nebyli spolu.
Jak jste prožil celý dlouhý život, kde jste pracoval?
Celý život jsem pracoval v zemědělství, nejdříve soukromě a potom v JZD. Začínal jsem
jako zásobovací referent, sháněl jsem, co bylo potřeba, a měl jsem na starosti přidělování
potravinových lístků. Také jsem pracoval pro obec jako tajemník a později několik let jako
starosta. V r. 1949 jsem se oženil s místní dívkou Marií Černou, dům z došků jsem zboural
a postavil nový. Vychovali jsme tři děti. Manželka mi v r. 2011 zemřela, děti se o mne dobře
starají. Mám radost ze šesti vnoučat a devíti pravnoučat. Také rád vzpomínám na duchovní
pouti do Hlubokých Mašůvek. Chodili jsme pěšky, přenocovali tam a druhý den zase pěšky
zpátky. Cestou jsme se modlili a vyslovovali přímluvy za různé účely. S úsměvem vzpomínám,
jak pan farář už si ke konci cesty samou únavou nemohl vzpomenout, zač bychom se měli
modlit, a tak prohlásil: „A teď se pomodlíme – za všelicos!“
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Jak se cítíte a co děláte?
Ráno čtu noviny, které denně odebírám. Kolem deváté hodiny mi přivezou oběd. Dívám se
na televizi, musím ji mít hodně nahlas, protože špatně slyším. Chodím o holi. Ještě loni jsem
se staral o slepice a dvě kočky. Teď se o ně stará syn. Těším se, až bude teplo a budu chodit
na dvůr a na zahradu.
Proč si myslíte, že jste se dožil tak vysokého věku?
Něco mám možná dědičné, můj otec se dožil 90 let a matka 88 let. Celý život jsem pracoval
v zemědělství. Když jsem byl jako kluk, měli jsme maso jen v neděli. Jedli jsme jenom to,
co jsme si vypěstovali a potom v zimě byla každý rok zabíjačka, což jsem všechno z ní rád
jedl. Dnes si pochutnám na chlebu se sádlem, česnekem a tvarůžky. Po obědě jsem si dal pivo.
Každý den ráno do čaje si dávám trochu domácí slivovice, to je pro mne lék!
Děkujeme panu Šumpelovi za inspiraci k dlouhověkosti a přejeme mu mnoho
šťastných chvil v rodinném kruhu.
Zdeňka Slámová, Lenka Karlíková

MÁTE DOMA PAMĚTNÍKA?
Vážení a milí spoluobčané,
Máte doma dědečka nebo babičku, kteří ledacos pamatují a rádi o tom vypráví?
Pomozte zachytit jejich vzpomínky pro budoucí generace!
Sepište jejich vyprávění a zašlete nám je,
nebo nás kontaktujte a my se k vám vypravíme s diktafonem.
Také hledáme k zapůjčení staré fotografie Rešic a jejich obyvatel i okolních míst
– okopírujeme je a vrátíme.
Můžeme společně zachránit cenné kulturní dědictví,
které by jinak zůstalo zapomenuto.
Zdeňka Slámová, Lenka Karlíková,
resickyzpravodaj@seznam.cz

Společenská kronika
Přivítali jsme…
V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme v Rešicích přivítali nově narozené nejmenší občánky:
Gazdíková Gabriela
8. 2. 2015
Černý Martin
30. 3. 2015
			
Milá Gabrielko, milý Martínku, blahopřejeme Vašim šťastným rodičům a vítáme Vás mezi
námi. Přejeme Vám, všem, ať se Vám v Rešicích dobře žije!
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Významná jubilea oslavili tito naši spoluobčané,
kterým srdečně blahopřejeme:
Poppová Vlasta
Hájková Stanislava
Kočár Miloš
Maštalířová Růžena
Šumpela Bohuslav

70 let
80 let
65 let
80 let
65 let

Rozloučili jsme se…
V uplynulém roce nás bohužel zarmoutil svým odchodem náš spoluobčan, pan
Miroslav Jílek

7. 2. 2015

Jeho rodině a blízkým vyjadřujeme naši upřímnou účast.

Z důvodu společenské závažnosti zveřejňujeme se svolením autora následující zprávu,
přejatou ze Znojemského DENÍKU (redakčně zkráceno):

ZNOJMO MÁ BABYBOX
Lidé jej najdou u vrátnice, nemocnice zaručuje anonymitu
Nemocnice Znojmo má od 2. března 2015 babybox. Nenápadnou kovově lesklou schránku
se zeleným tlačítkem a logem s červenou zavinovačkou má po letech snahy zakladatele
babyboxů v České republice Ludvíka Hesse také druhé největší město na jižní Moravě Znojmo.
V pondělí babybox nainstalovali technici u vjezdu do nemocnice. Schránka pro odložené děti
by měla stoprocentně fungovat už od 19. března.
Bedýnka na nechtěná lidská mláďata je v nerezovém provedení s dvoudílnými dvířky, jež
se otvírají a zavírají automaticky, s klimatizací a dokonalou signalizací. Vše v nejnovějším
elektronickém provedení,“ uvedl v pondělí Hess.
Prakticky by měl babybox fungovat tak, že při vložení dítěte do schránky dostane signál
personál sloužící novorozenecké jednotce intenzivní péče. Přestože je babybox umístěn
ve stěně prosklené vrátnice, lidé se podle mluvčí nemocnice o anonymitu nemusí bát. „Vrátní
mají povinnost provádět kontroly mimo vrátnici, takže obavy o anonymitu opravdu nejsou
na místě,“ slíbila mluvčí nemocnice Marcela Půčková.
Silné diskuze o nutnosti zřízení babyboxu ve Znojmě vyvolalo nalezení odloženého
novorozence před čtyřmi lety v jednom z paneláků v Gagarinově ulici.
Za devět let pomohly babyboxy v Česku vstoupit do života sto čtrnácti novorozencům.
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3.3.2015
Autor: Dalibor Krutiš, se svolením

Z kultury a sportu
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 15. února se konal ve Společenském domě A. Opálky dětský maškarní ples.
Letos
poprvé
přijel
do
Rešic
klaun
Laky
s princeznou Kalupínkou, který
provázel celým maškarním
odpolednem. Každá dětská
maska dostala občerstvení,
dárkový balíček se sladkostmi.
Pro děti organizátoři připravili
také velkou a malou tombolu,
o kterou je u dětí velký zájem.
Všechny dětské oči zaujaly
krásné, sladké a barevné dorty
ve tvaru chobotnice, žížaly
a pohádkových postav. Tyto
dorty vyrobila paní Jarka
Sklenářová, za což jí velmi
děkujeme.
Děti se bavily
celé odpoledne v krásně
vyzdobeném a barevném sále.
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Odměnou všem pořadatelům byly rozzářené oči dětí a také úsměvy a příjemné zážitky
rodičů a všech, kteří přišli společně strávit nedělní odpoledne.
Pořadatelem maškarního karnevalu byla obec Rešice, Dívčí fotbalový klub (DFC) Rešice
společně s hokejovým klubem Krasobruslařský klub Rešice Orli Rešice (KBK)		
a Sbor dobrovolných hasičů (SDH).
Petra Jílková
foto Václav Vorel
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ŠIPKOVÝ TURNAJ
V sobotu 17. ledna se uskutečnil v pohostinství „U Miloše“ už 12. ročník šipkového turnaje
O pohár starostky obce. Každý rok se hraje v předvánočním čase, letos byl termín posunut
na leden. První putovní pohár v průběhu konání získal Roman Opálka, druhý Jan Čurda a letos
opět obhájil Roman Opálka.
Putovní pohár získává ten, který má v uplynulých třech letech nejvíce bodů. „Může ho
získat i ten, který během tří let nevyhrál, ale byl například na druhé, třetím místě,“ popisuje
princip Roman Opálka. Vedle tradičního turnaje O pohár starostky obce pořádají další turnaje
jako je turnaj dvojic, Cricket a Open 501 dubble out.

V letošním dvanáctém ročníku se umístily ženy takto:
1. místo Renata Herzánová
2. místo Anna Čurdová
3. místo Petra Jílková
Umístění mužů:
1. místo Roman Opálka
2. místo Jan Čurda
3. místo Tomáš Vorel

Petra Jílková
foto Lucie Dušánková
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SPORTOVNÍ PLES
Dívčí fotbalový klub (DFC) Rešice společně s hokejovým klubem Krasobruslařský klub
Rešice Orli Rešice (KBK) pořádali v sobotu 7. února již sedmý sportovní ples ve Společenském
domě A. Opálky. Letos se pořadatelé rozhodli pro změnu hudební skupiny. Na plese poprvé
hrála skupina Fantazie z Polánky pod vedením Jiřího Švába ml. Tradičně jsme připravili malou
i velkou tombolu. V průběhu večera vystoupil se svými ukázkami společenských tanců Petr
Mládek se svojí partnerkou. Byl odměněn bouřlivým potleskem. Na plese panovala dobrá
nálada, všichni se bavili, tančili. Na ples přišlo přes 150 lidí. Velké díky patří sponzorům,
partnerům a přátelům sportovních klubů.
Petra Jílková

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční
středy. Tou pak začíná doba postní, která vrcholí Velikonocemi.
Masopustní veselí se dnes slaví ve vybraný víkend. U nás v Rešicích má masopustní průvod
dlouhou tradici. Letos jsme si ho užili v sobotu 14. února.
Všechny masky se ráno sešly v klubovně pro mládež k důkladné přípravě svých převleků.
Bylo zapotřebí se namaskovat, nalíčit, poupravit kostýmy. Poté masky vyrazily za hlasitého
smíchu, hlaholení a za doprovodu harmoniky po celé obci. U každého domu se zastavily,
zašprýmovaly, pozdravily se se sousedy a zazpívaly. Za odměnu dostaly na zahřátí dobrou
pálenku a na hlad tradiční koblížky smažené na másle. Samozřejmě nechybělo uzené, gulášek
a další dobroty, které přišly vhod.
Masopust zorganizovala naše mládež, výtěžek půjde na organizaci poutě. Je dobře, že se
nám stále daří držet tyto tradiční akce. Velké díky patří všem maskám, ale také těm, kteří
připravili občerstvení, průvodu otevřeli své dveře a přispěli darem i dobrým slovem.
Petra Jílková,
foto Jiří Grasgruber
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BEZ FANOUŠKŮ BY SE HOKEJ HRÁL HŮŘE
Vše začalo před třemi lety, a to přátelským utkáním s týmem z Rouchovan. Byla to zábava
a legrace zároveň. V roce 2013 si hráči na své vlastní náklady pořídili hokejové dresy. Hokej
je doslova pohltil. Skládali se na nájem ledu, na dopravu i na rozhodčího. V říjnu loňského
roku se klub zaregistroval do Náměšťské hokejové ligy - Divize B a odehrál tak svůj první
oficiální zápas.

Od této registrace se začala obec prostřednictvím sportovního klubu DFC Rešice
finančně podílet na nájmu ledové plochy. Od samého začátku má klub neskutečně velkou
fanouškovskou základnu, dokonce jako jediný klub má i oficiální „fan club“ a svoje stránky
na Facebooku. Cílem letošní úvodní sezony byl postup do PLAY OFF, který se podařilo
splnit. Čtvrtfinálové utkání sehráli kluci s týmem Nárameč, který po obrovském boji,
nadšení a elánu nakonec prohráli. Ale i tak sklidili od fanoušků za svůj výkon obrovský
potlesk.
Na zápas, který se konal 28. 12. 2014 s týmem Zbýšova, vypravili fanoušci dokonce celý
autobus, který byl zaplněn do posledního místečka. Fanoušci přijeli na stadion vybaveni
klubovou vlajkou, bubny a vším co k pořádnému hokejovému utkání patří.
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Celá tribuna skandovala „Kdo neskáče,
není Rešák“. Byla tam úžasná atmosféra,
až mráz běhal po zádech. A o tom to také
je. Ať už zápas dopadl jakkoliv, vždycky
byli kluci odměněni hlasitým potleskem
a pokřikem Hoši, děkujem, a Pro nás jste
mistři.
Myslím, že takové fanoušky nám mohou
ostatní kluby závidět. Poslední tečkou
za letošní hokejovou sezónou bylo přátelské
utkání, které se konalo v neděli dne 22. 3.
2015. Toto utkání bylo výjimečné tím,
že se proti sobě postavili hráči KBK Orli
Rešice a jejich fanoušci. Byla to neskutečná
podívaná – oku lahodící. Byli zde objeveni
neskuteční talenti, kteří si možná v příští
sezóně zahrají v základní sestavě klubu.
A kdo vyhrál??? Vyhráli všichni, kteří se
zúčastnili. Ale o gól víc dal tým, za který
hrál pan trenér Roman Opálka osobně J.
Odkaz na web: http://mujweb.cz/nhlcup/
odkaz_kontakty.htm
Petra Jílková
foto Jiří Grasgruber,
Renata Herzánová ml.
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NEJEN O KNIHOVNĚ A KNIHÁCH
Rešická knihovna prošla řadou rekonstrukcí a usiluje o získání další dotace
Vedoucí Místní knihovny v Rešicích, paní Jaroslava Kudláčková, měla knížky ráda
odjakživa. Uvažovala dokonce o studiu na knihovnické škole, ale protože v bývalém
Československu tehdy v Brně otevírali pouze jedinou třídu ročně a zájem žáků o tuto
školu byl obrovský, volila nakonec studium s ekonomickým zaměřením. Často se jí
ale dařilo spojit své povolání se svým koníčkem. Na půl úvazku pracovala v knihovně
v Moravském Krumlově, své pracovní zkušenosti nyní uplatňuje každé páteční odpoledne
u nás v Rešicích.
Kolik čtenářů využívá služby knihovny?
Celkem asi dvacet, z toho polovina dospělých a zbytek děti. Oproti minulosti je to velký
pokles, bývalo tu plno a pamatuji se, jak se děti rvaly o knížky. Doba se změnila, lidé čtou
méně. Přitom členství je zdarma.
Je knihovna dobře zásobená?
Máme plno zajímavých a hezkých knih pro dospělé i děti s krásnými ilustracemi. Nově
vydané knihy od Petišky a o Josefu Ladovi s nádhernými ilustracemi by měly být v každé
knihovně. Žákům a studentům vycházíme vstříc se zásobou povinné četby, přestože každá škola
i učitel má jiné požadavky. Většinou jde o knihy všeobecně známé, klasické, které se v žádné
knihovně určitě neztratí a budou studentům i ostatním čtenářům budu k dispozici po dlouhá léta.
Kromě toho každý rok doplňujeme knihovnu o tituly v hodnotě několika tisíc korun.
Jak vybíráte knihy do knihovny?
Dříve jsem nakupovala v knihkupectví v Moravském Krumlově, kde jsme měli 15% slevu.
To ale už neexistuje. Nyní využívám nabídek na internetu, kde se dají sehnat spousty krásných
a užitečných knih. O dětské knihy je právě největší zájem. Pak se snažím vycházet vstříc
požadavkům dospělých a k tomu také využívám výměnného fondu Knihovny Znojemska –
od nich zapůjčujeme pravidelně bohatou zásobu moderní populární beletrie, ze které se pak
dají vybrat knížky do knihovny i nastálo.
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Jaké knihy se nejvíce
půjčují?
Děti mají nejvíce zájem
o zmíněnou povinnou četbu,
kterou právě potřebují do školy.
Něco od Oty Pavla, Nerudy,
Němcové, Arbese, Olbrachta, Petr
a Lucie od R. Rollanda, Robinson
Crusoe od Plevy, Harry Potter,
a mnoho jiných. Dospělé zajímají
knihy pro chovatele, detektivky,
literatura faktu, historické romány
a knihy od Daniely Steelové.
Která kniha v poslední době
zaujala Vás, a doporučila byste
ji dalším čtenářům?
Určitě nejzajímavější bude
kniha Žítkovské bohyně, která je
v současné době velice populární
a způsobila velký rozruch. Je
o podivuhodných ženách, které
žily většinou v ústraní. Obývaly
v kopcích prostá stavení, kde
sušily své bylinky (zelinu), toulaly
se po loukách a lesích, hledaly
prameny „ščastné vodzičky“ a pozorovaly přírodní děje. Pokud je chtěl člověk vyhledat
a žádat jejich služby, musel se za nimi vydat vysoko do strmých strání.
Mnoho lidí se o toto téma zajímá, o knize se pořádají besedy, divadlo ve Zlíně hraje
divadelní představení, v novinách vyšly články o bohyních na Žítkové, i v České televizi se
vysílalo o bohyních. Je známo, že i Hitler se dozvěděl o schopnostech žen v Bílých karpatech
a chtěl využít jejich služeb. Poslední bohyně Irma Gabrhelová umřela před jedenácti lety.
Jakými změnami knihovna během Vašeho působení prošla?
Původní knihovna bývala hned v přízemí kulturního domu, tam kde je teď zasedačka.
Tady dole byla klubovna rešické mládeže, která dostala před několika lety opravený domek.
Narůstající zásoba knih se přesunula do suterénu.
V roce 2002 jsme sem nainstalovali počítač a internetové připojení, Obci Rešice zastoupené
panem Grasgruberem se na to podařilo získat dotaci od VISK (Veřejné informační služby
knihoven) pod záštitou Ministerstva kultury. V některých obdobích byla knihovna nuceně
dlouhodobě zavřena z technických důvodů. V letech 2008-2009 prošla celkovou rekonstrukcí,
dělala se zde nová elektřina, světla, měnila se okna, dveře. Museli jsme také řešit zatékání
do stropu z trubek, kdy v chodbě stála voda – sem ke knihám se naštěstí nedostala. Nebo se
řešily problémy s padající omítkou ze stropu a téměř celý rok 2011 byla činnost knihovny
přerušena z důvodů mé nemoci. Poslední, jak doufám, bylo dlouhodobé uzavření kvůli
nedávnému zateplení budovy, a v létě budu mít samozřejmě pár dní dovolenou.
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Co čeká knihovnu v budoucnu?
Průběžně obohacujeme činnost o různé akce knihovny – hry pro děti, zábavné soutěže,
křížovky, hádanky. Ty mají úspěch. Momentálně připravujeme s panem Grasgruberem
dvě historické přednášky v souvislosti se 70. výročím konce 2. světové války. (první
přednáška o Adolfu Opálkovi již proběhla 27. 3. 2015). Ráda bych uspořádala pro děti
různé poznávací exkurze do okolí, např. na výstavu Moravská vesnička v Brně u Kapucínů
(www.moravskavesnicka.com). Obec Rešice podala podala v zastoupení paní starostky
Petry Jílkové i letos další žádost o dotaci na VISK, peníze bychom využili na nákup nového
počítače. Dále budu doplňovat sbírku knih, teď jsem například zjistila, že nemáme nic
od Ondřeje Sekory.
Provozní doba knihovny zůstavá i letos beze změny?
Každý pátek od 15.00 do 18.00. Někdy provozní dobu pozměníme z důvodu úspor
při vytápění – např. při sobotních Opálkových schodech v lednu se v budově topilo,
tak byla i knihovna otevřena v sobotu místo v pátek. A kdo potřebuje nutně knihu nebo
nějaký konkrétní titul do školy a v pátek se do knihovny nedostane, může mne kontaktovat
i mimo provozní dobu. Knihu, pokud je v knihovně, mu donesu, anebo s ním zajdu přímo
do knihovny.
Přejme tedy rešické knihovně i paní knihovnici hodně spokojených čtenářů, kteří
se budou moci těšit z literárních zážitků v radosti a bez komplikací, ať už technických,
zdravotních či jakýchkoli jiných. Nakonec jsem knihovnu opouštěla s úlovkem dvou
vyřazených knih, určených k rozebrání, i já sama – obě byly z mého oboru. Jedna
americká klasika a k tomu roztomilá ilustrovaná učebnice ruských říkadel v azbuce.
Člověk nikdy neví... Rešická knihovna je opravdu dobře zásobená! J
Lenka Karlíková

VÝMĚNNÝ FOND KNIHOVEN – NABÍDKA V REŠICÍCH
Rešická knihovna nenabízí pouze neměnnou skupinu knih, ale využívá pravidelné
nabídky z výměnného fondu knihoven, který se průběžně obměňuje. V současné době je u nás
k dispozici 80 knih českých i zahraničních autorů z různých oblastí, např. naučné, beletrie,
detektivky, pro mládež, pro ženy, a jiné.
Jen namátkou uvádíme:
Maria Froydová – Kluci v akci 4, Arnošt Vašíček – Záhady Orientu,
Jo Beverly – Tajemství noci, Agatha Christie – Vánoce Hercula Poirota,
P. D. Jamesová – Povolání pro ženu, Simona Monyová – Matka v krizi,
Bára Nesvadbová – Brusinky, Danielle Steelová – Velká holka,
Stella Blómkvist - Bronzová socha, Angie Westhoff - Amélie v Paříži… a desítky jiných.
Jaroslava Kudláčková
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sobota Velikonočního týdne
žena, která první potkala zmrtvýchvstalého Ježíše
hora, kde se Ježíš modlil
poselstvím Velikonoc je víra ve…

žena, která podala Ježíšovi roušku
římský místodržící, který si nad Ježíšem "umyl ruce"
vládce Galileje

zelený den Velikonočního týdne
popravčí vrch, kde byl Kristus ukřižován
učedník, který uťal vojákovi ucho, když přišli Ježíše zatknout
muž, který pomohl Ježíšovi nést kříž
nápoj při Poslední večeři

VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKA PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKA

Rodinná křížovka pro všechny generace – děti mohou potřebovat pomoc rodičů
či prarodičů, ale možná právě naopak!

Vyluštěnou a podepsanou křížovku přineste do obecní knihovny, kde dostanete ihned sladkou
odměnu. Každý řešitel dále postupuje do červnového slosování o krásnou a hodnotnou
knihu na prázdniny! Vylosovaného vítěze zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje.

BESEDA V KULTURNÍM DOMĚ
27. března kolem deváté hodiny večerní opouštěla skupinka příslušníků československého
zahraničního odboje letecky Velkou Británii, aby se na území Protektorátu Čechy a Morava
zapojili aktivně do boje proti nacismu. Parašutisté o několik hodin později uprostřed noci
seskočili u Ořechova blízko Telče. Mezi nimi byl i Adolf Opálka, původem z Rešic. Tato událost
proběhla v r. 1942 a vedla později k provedení atentátu na říšského protektora R. Heydricha.
Ve stejný den, avšak o mnoho desítek let později, se večer v rešickém Kulturním domě,
nesoucím jméno A. Opálky, sešla skupinka zájemců o historii. U příležitosti nedožitých stých
narozenin této mimořádné osobnosti uspořádala Místní knihovna Rešice, zastoupená paní
Jaroslavou Kudláčkovou, v pátek 27. 3. 2015 besedu. Historická fakta, obohacená o množství
poutavých a málo známých detailů nejen o Adolfu Opálkovi, připomněl posluchačům odborník
na tuto tematiku pan Pavel Grasgruber.
Návštěvníci
si
tak
připomněli skvělého člověka,
velkého vlastence, příkladného
vojáka, velitele, parašutistu,
hrdinu, účastníka západního
odboje v době druhé světové
války, plukovníka in memoriam,
člověka, který v dobách pro naši
vlast nejtěžších byl připraven
obětovat za její svobodu svůj
život. Součástí besedy byla
prohlídka tematické výstavy
o jeho životě, souvisejících knih
a medaile od britské královny.
Kdo chtěl, mohl a přišel, jistě
nelitoval.
Do budoucna zvažuje
rešická knihovna rozšíření
nabídky
přednášek
pro
veřejnost,
a
to
nejen
v souvislosti se 70. výročím
konce 2. světové války. Nová
témata mohou být zaměřena
prakticky, zábavně a pro různé
věkové i zájmové skupiny.
Jejich přínosem bude nejen
poučení, ale také osobní setkání
a oživení vazeb v rámci místní
komunity. Vše záleží na zájmu
veřejnosti a také na silách
organizátorů.
Lenka Karlíková
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POCHOD Z OŘECHOVA DO REŠIC
V sobotu 25. dubna od 13 hodin se v Ořechově u Telče koná vzpomínkové setkání pořádané
k seskoku paraskupiny OUT DISTANCE, jejímž velitelem byl Adolf Opálka.
Po slavnostním aktu se vydá skupina rešických nadšenců cestou, kterou šel Adolf Opálka
do milovaných Rešic, k domečku tetěnky. Do nedělního večera bychom měli zdolat
asi 55 km.
Každého, kdo by se k nám chtěl připojit a svou účastí podpořit vzpomínku na našeho
rodáka, vítáme, pořádá Jaroslav Sláma, tel: 607 910 335.

VYCHÁZKA DO KORDULY
„… jak může někdo mluvit o kráse, kdo neviděl Rešice a polní cestu z Korduly do Rešic
… … kdo neviděl naši kapli v mléku bílých třešní …“ Adolf Opálka
V neděli 3. května Vás zveme na odpolední vycházku do Korduly.
Ve 14 hodin nám u kaple požehná p. Pavel Krč, poté se vydáme polní cestou do Korduly,
tak jak o tom píše Adolf Opálka ve svém deníku.
Do Rešic se budeme vracet také pěšky, kdo bude chtít, zajistí si na zpáteční cestu odvoz.
Jaroslav Sláma

PŘÍPRAVY KE VZPOMÍNKOVÉMU SETKÁNÍ
Obec Rešice pořádá v pátek 8. 5. 2015 u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války
a 100. nedožitých narozenin našeho rodáka Adolfa Opálky vzpomínkové setkání. Zde je
předběžný program:
13.00 – 14.30

pietní akt u pomníku padlých
posvěcení busty Adofa Opálky
slovo pana faráře Pavla Krče
přehlídka Veteran Vehicle Club (VVC) Březník Jana Sokola z Lamberka

14.30 – 16.30

koncert Big Band MR Swing Brno
(koncert se uskuteční před místním pohostinstvím, při nepříznivém počasí
v sále Společenského domu A. Opálky)

Po celou dobu vzpomínkového setkání bude ve Společenském domě A. Opálky tematická
výstava o životě plk. in memoriam Adolfa Opálky a rtn. Františka Pospíšila.
V jednání jsou další možnosti rozšíření slavnostního programu, na jejichž potvrzení zatím
ještě čekáme. Proto si je necháme v záloze jako překvapení do oficiální pozvánky.
I tak ale bude program bohatý a zajímavý. Srdečně zveme nejen občany z Rešic, ale
i z okolí, aby spolu s námi přišli uctít památku padlých, zavzpomínat, vzdát hold…
Obec Rešice
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SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(SDH)
Zpráva o činnosti a plán na 2. čtvrtletí
V prosinci proběhla výroční schůze SDH Rešice v kulturním
dome Adolfa Opálky. Na této schůzi se schvaloval předběžný plán
činností na rok 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čištění Rešického potoka od nánosů bahna
čištění struh u silnic kolem Rešic
odklízení klestí kolem Rešic
čerpání jímek
pořádání pálení čarodějnic
pořádání hasičských závodů
spoluúčast na pořádání dětského dne
odklízení možného přívalu sněhu
údržba hasičské techniky
další spolupráce s obcí (různé brigády)

Ve 2. čtvrtletí roku 2015 SDH Rešice bude připravovat tyto akce:
•
•

30. 4. – tradiční pálení čarodějnic s občerstvením
2. 5. – okrskové závody konané na místním hřišti v 13 hod

Muži tým „A“ budou obhajovat loňské prvenství z Horních Dubňan.
Prosíme spoluobčany Rešic „podpořte naše chlapce ať získají i letos standartu“
Dále v lednu proběhla v Rešicích okrsková schůze tzv. 15 okrsku.
Byly přítomny SDH:
Dobřínsko			
Dolní Dubňany
Horní Dubňany		
Horní Kounice
Jamolice
Polánka
Rakšice
Rokytná
Rešice
Na této schůzi se shrnuje veškerá činnost SDHček a plánují se různé akce, např. hasičské
závody v požárním útoku, různá výročí, námětová cvičení atd…
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Naplánované hasičské závody v požárním útoku v 15. okrsku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rešice – 2. května 2015 v 13 hod na místním hřišti - okrskové závody
Rešice – 18 července v 14 hod O pohár starosty SDH
Dobřínsko – 6. června v 10 hod O pohár starosty SDH
Horní Dubňany – 13. června v 14 hod O pohár starosty obce
Horní Dubňany – 5. září v 14 hod Memoriál Jana Maštalíře
Horní Kounice – 14. června v 10 hod a 15. srpna v 21 hod O pohár starosty SDH
Polánka – srpen (bude upřesněno) v 21 hod O pohár starosty SDH
Jamolice 1. srpna ve 20 hod O pohár starosty SDH
Rakšice - 28. srpna pořádají pouze hasičskou slavnost

Příspěvek za SDH Rešice bych vždy rád zakončil jedním z hasičských desater J
„Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy,
nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí“
Josef Pošvař
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
• 30. 4. 2015 Obec Rešice ve spolupráci s SDH Rešice pořádají na hřišti pálení čarodějnic
s lampiónovým průvodem obcí.
• 8. 5. 2015 vzpomínka na den osvobození naší vlasti od fašismu spojená s uctěním památky
100. nedožitých narozenin rešického rodáka A. Opálky – bojovníka za svobodu národa
a vlasti
• 16. - 17. 5. 2015 tradiční pouť, na kterou všechny zve stárek, stárková a celá chasa

43

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO V REŠICÍCH
…aneb co se nám již povedlo a co nás ještě čeká…
Vše podstatné kolem opravy naší kaple začalo již v roce 2008, kdy firma KOCIÁN-tesař,
památkář provedla celkovou opravu střechy této nemovité kulturní památky. Byly vyměněny
některé špatné trámy, latě a byla položena nová taška. Zároveň s tím byly vyměněny veškeré
svody. Na této opravě se finančně podílela i Obec Rešice částkou 200 000,00 Kč.
V roce 2014 bylo provedeno erudovanou firmou Zamazal ml. a spol., statické zajištění celé
kaple dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Aleš Čeleda. Předmětem opravy bylo
statické zajištění, byly sejmuty vnější nesoudržné omítky a dle pokynů pracovníků památkové
péče naneseny nové. Dále byla vyměněna dřevěná okna kaple, které vyrobil a usadil pan Petr
Pospíšil z Dolních Dubňan. Oprava vnějších omítek se uskutečnila i na věžičce kaple, kterou
ještě čekají dřevěné venkovní žaluzie.
Tyto provedené práce výrazně napomohly k odvrácení havarijního stavu kaple – nemovité
kulturní památky, která je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Horní Dubňany. Veškeré
práce probíhaly v souladu se závaznými stanovisky a pod odborným dohledem zástupců
Národního památkového ústavu ÚOP v Brně a Odboru školství, kultury a památkové péče
MěÚ v Moravském Krumlově. Také byly veškeré tyto práce konzultovány s vedením
Obce Rešice.
Součástí této opravy je i výměna pamětní desky, která je umístěna na zákristii na památku
pana Josefa Husáka, který zde tragicky zahynul. Nátěr venkovní fasády bude firmou
Zamazal ml. a spol. proveden nejpozději do 30. 4. 2015 a bude v bílé barvě.
V rámci dokončovacích prací bude provedeno odvedení dešťové vody / řízenou regulací/.
Celkový rozpočet na tuto akci /včetně výměny oken a žaluzií/ byl 900.000,00 Kč. Doposud
se podařilo získat tyto prostředky:
Obec Rešice
Jihomoravský kraj
Ministerstvo kultury ČR
Římskokatolická farnost Horní Dubňany
Biskupství brněnské

360.000,00
159.000,00
105.000,00
50.000,00
45.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

CELKEM

719.000,00 Kč

V letošním roce nás mimo jiné ještě čeká obnova slunečních hodin, což byla jedna
z podmínek památkové péče.
Dále vypracování znaleckých posudků, vyjádření památkového ústavu a cenové nabídky
na výmalbu interiéru. Realizace této výmalby by měla proběhnout v roce 2016.
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Pan farář Pavel Krč děkuje všem za finanční podporu a těší se na další spolupráci při
pokračování obnovy této nemovité kulturní památky, která tvoří dominantu širokému okolí.
Petra Jílková

BRIGÁDA – ÚKLID KAPLE
18. 4. 2015 proběhne brigáda – úklid kaple před poutí. Čas bude upřesněn a včas
zveřejněn. Všichni dobrovolníci jsou srdečně zváni.
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PRODEJ ŽIDLÍ A STOLŮ
Obec Rešice nabízí k odkupu vyřazené jídelní židle a stoly. Prodej se koná v sobotu
18. 4. v budově mateřské školky od 8:00 do 12:00 hod. Cena: židle 50 Kč/ks, stůl 100 Kč/ks

COOP – TŘI NOVINKY V JEDNOTĚ REŠICE
K bočním schůdkům do samoobsluhy byly nainstalovány tři dřevěné můstky, které usnadní
příjezd maminkám s kočárky. I když mohly být o pár centimetrů širší, při troše opatrnosti svůj
účel splňují. Děkujeme J Naše nová paní prodavačka se jmenuje Lucie Rozmahelová.
Nová otvírací doba:
PO 6.30 – 12.30		
ČT 6.30 – 12.30		

ÚT
PÁ

6.30 – 17.00		
6.30 – 17.00		

ST
SO

6.30 – 12.30
6.30 – 10.30

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015:
Velký pátek:
Horní Kounice
Horní Dubňany

16.00 křížová cesta a v 16,30 velkopáteční obřady
18.30 křížová cesta a v 19.00 velkopáteční obřady

Bílá sobota:
pro soukromou pobožnost u Božího hrobu kostel v H. Kounicích otevřen od 9 do 17 h
pro soukromou pobožnost u Božího hrobu kostel v H. Dubňanech otevřen od 9 do 18 h
Velikonoční vigilie
4. 4. 2015 v 18 h v H. Kounicích a ve 21 h v H. Dubňanech
Neděle – Boží hod velikonoční (Slavnost zmrtvýchvstání Páně):
Horní Dubňany
Horní Kounice

8.00 mše sv. a na konci žehnání pokrmů
10.00 mše sv. a na konci žehnání pokrmů

Velikonoční pondělí:
Horní Dubňany
Horní Kounice

8.00 mše sv.
10.00 mše sv.
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POSLEDNÍ SLOVO
Drazí farníci, občané Rešic,
chtěl bych vás všechny ještě před Velikonocemi tímto způsobem pozdravit. Krátce před
těmito svátky mě napadá, že pokud by vznikla nějaká anketa, které svátky mají lidé u nás
nejraději, suverénně by spíše vyhrály Vánoce než „dramatické“ Velikonoce.
Přesto jsou pro křesťany právě Velikonoce těmi nejvýznamnějšími svátky a vrcholem
v celém roce. Od počátku církev hlásá zcela zásadní zvěst o vítězství svého Pána, která přináší
živou naději lidem všech pokolení. Dala by se shrnout i do této jediné věty: „Ježíš Kristus,
který byl ukřižován, byl třetího dne vzkříšen!“
Jaký význam ale mohou mít i pro moderního člověka události, které se zdají být pouze
provinční záležitostí, tím spíše, že se odehrály téměř před 2000 lety kdesi v Palestině? Dalo
by se namítat, že všechno tenkrát skončilo poněkud záhadně nešťastně a brutálně. Hrozná
justiční vražda, které ostatně bylo v dějinách tolik a tolik. Co zvláštního se stalo, že poprava
jedince, kterého nazývali Mesiášem, by měla přinést něco opravdu mimořádného? Právě
tamní vladař Pontius Pilát nechal po vykonaném rozsudku v hlavních jazycích tehdejšího světa
– hebrejsky, latinsky a řecky, napsat tabulku o Ježíšově provinění: „Ježíš Nazaretský, židovský
král“.1
Tato obžaloba je však ve skutečnosti pro křesťany i paradoxním vyznáním víry. Vyznáním
o tom, že On skutečně vládne, ale tím, že se obětuje za nás na kříži, že se daruje, že se odevzdává
lidem až do krajnosti. Je králem, který neodsuzuje a neposílá na smrt jiné, nýbrž sám jde
i na smrt za jiné, za všechny. Takový král nemůže být z našeho světa. Dokonce v podstatě
nikdo o takového krále ani nestál. Jak dosvědčují evangelia, ještě i pod křížem se mu mocní
tohoto světa i židovská náboženská smetánka cynicky smáli, učedníci většinou dezorientováni
a zklamáni utekli. Přesto Ježíšova oběť v potupě na kříži se stává největším činem lásky,
odpuštěním, záchranou, tedy spásou. Jeho rozepjaté ruce na kříži jako by chtěly ukázat
nezměrnost jeho lásky ke všem lidem a byly připraveny je obejmout. Rozum nad tím zůstává
stát a dalo by se říci, že je to pro něj čiré bláznovství. Ten, kdo miluje, však toto bláznovství
lásky může přijmout a začíná mu i rozumět. Různá náboženství ve světě přinášela tušení, že je
třeba něco udělat, abychom usmířili Boha, že neseme svou vinu. Tady však Bůh zjevuje, že je
to On, kdo nás chce smířit se sebou, vytrhnout z hříchu a darovat nám život mocí této nečekané
a překvapivé lásky. 2
I pro Ježíšovy učedníky znamenal kříž jejich Mistra hrozné rozčarování, můžeme mluvit
o jakémsi konci nadějí. Jeho vzkříšení proto pro ně nebylo vůbec samozřejmé. Evangelia nám
to nezamlčují a pokoušejí se ukázat, jak vzkříšený Pán se jim zjevuje, přichází za nimi a znovu
buduje jejich rozbitou víru. Mimo jiné i proto, aby se potom mohli stát jeho svědky a nesli světu
radostnou zvěst o zmrtvýchvstání Ježíše, který se vydal v lásce všanc až tak, že byl ochoten čelit
zlu a smrti, abychom z nich mohli být vysvobozeni. Proto vám všem přeji požehnané a pokojné
Velikonoce.
P. Krč, farář v H. Dubňanech
1
2

Srv. Jan 19,19.20
Srv. J. Ratzinger, Úvod do křesťanství, Křesťanská akademie, Řím 1982, s. 132n.
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PŘÍŠTĚ VE ZPRAVODAJI:
•
•
•
•
•
•

Nakládání obce s odpady – vývoj situace
Pietní akt u příležitosti 100. výročí narození Adolfa Opálky
Prodej stavebních pozemků na ulici Zámecká
Nakládání obce s odpady
Kanalizace – vývoj situace
Prodej stavebních pozemků na ulici Zámecká
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