REŠICKÝ ZPRAVODAJ
Ohlédnutí za zimou 2016

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás pozdravila v tomto jarním čase. Věřím, že jste v klidu
a také vesele prožili Velikonoce. Jsou to největší křesťanské svátky a zároveň
také vítání jara. Každý slavíme Velikonoce podle našich zvyků. Jsem ráda,
že v naší obci držíme tradice – kluci chodí hrkat, ctíme Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílou sobotu i Velikonoční neděli a pondělí. Právě tradice a společná
setkávání vytváří náš kulturní obecní život. Přesto, že jsme malá obec, snažíme
se. Přesvědčíte se o tom v letošním prvním čísle Zpravodaje. Při pohledu
na minulá vydání je krásně vidět koloběh celého roku. Ke každému období
patří tradiční akce. Přesto, že se konají každý rok, těšíme se na ně. Stejně jako
na opakující se Vánoce, Velikonoce, masopust, ples, pouť.
Děkuji všem, kteří se aktivně podílejí a zapojují do života v obci. Přeji vám
krásné jaro, načerpejte energii ze sluníčka a najděte si čas na procházky či
vyjížďku na kole.
Vaše starostka Petra Jílková
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EDITORIAL
Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři
Vstupujeme do druhého roku existence Rešického Zpravodaje. Kromě již
dlouhodobě ustálených rubrik a důležitých informací z obecního úřadu se
rozhlížíme o něco dále v nové rubrice ZAJÍMAVOSTI Z REŠIC A OKOLÍ.
Budeme průběžně nahlížet jak do sousedních obcí, tak do naší historie. Protože
rešické děti dojíždějí do škol v Dolních Dubňanech a Rouchovanech, nabídli
jsme těmto školám možnost pravidelné prezentace, shrnující činnost a úspěchy
dětí i pedagogů v uplynulém čtvrtletí. Věřím, že tyto informace budou zajímat
nejen rodiny žáků těchto škol, ale i rodiny žáčků budoucích, kteří se k zápisu
v nadcházejících letech teprve chystají. Rodiny s dětmi mohou také najít inspiraci
pro sobotní volnočasovou aktivitu v článku Mysliveckého sdružení Rešice.
V naší obci i okolní krajině je mnoho kulturních, historických i přírodních
zajímavostí, které stojí za bližší prozkoumání – poté, co si o nich přečtete,
dostanete možná chuť sami se na ně vypravit, vždyť jarní počasí k tomu přímo
vybízí. Mnozí z nás donedávna netušili, jaký příběh se pojí s pozoruhodným
dolmenem v nedalekých lesích. Tím se dostáváme k historii Rešic, kterou
budeme letos zveřejňovat na pokračování. Kromě raného středověku se
vrátíme v čase i do moderní historie – vzpomeneme na významnou osobnost
a rodačku Rešic, která doposud při vzpomínkách na Adolfa Opálku stála
zdánlivě nenápadně stranou – na paní Milušku Bílou. Svou tichou, neokázalou
statečností může sloužit jako vzor i nám dnes. V neposlední řadě zmapujeme
událost, kterou váhám nazvat historií, neboť její svědkové jsou většinou v plné
síle. Přesto je to již 40 let ode dne, kdy byl postaven a slavnostně otevřen
Společenský dům Adolfa Opálky. I u této události setrváme z důvodu
množství materiálu ještě v příštím vydání Zpravodaje.
Doufám, že Vás informace v nové rubrice zaujmou, potěší a budou Vám
k užitku. Pokud máte další nápady a přání, o čem si ve Zpravodaji přečíst,
dejte nám prosím vědět.
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení.
Lenka Karlíková
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ č. 13/2016
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 27. 01. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Ing. Annu Čurdovou, paní Zdeňku
Slámovou
• program zasedání
• zápis z 12. zasedání OZ ze dne 16. 12. 2015
• přílohu č. 5 ke Směrnici o cestovních náhradách
• záměr prodeje obecních stavebních pozemků na p.č. 497/50
• pořízení hasičského dopravního automobilu pro JSDH Rešice
• podání žádosti o přidělení dotace na pořízení hasičského
dopravního automobilu z dotačního titulu JmK
• technické zhodnocení obecní budovy požární zbrojnice
• žádost SDH Rešice o finanční dar na činnost na rok 2016
• žádost DFC Rešice o finanční dar na činnost na rok 2016
• žádost o finanční dar na pouť v Korduli
• žádost o bytové úpravy koupelny v obecním bytovém domě
(byt č. 2)
• poplatek za svoz SKO na rok 2016 ve výši 350,-Kč/osoba,
350,-Kč/chalupa, poplatek ze psů na rok 2016 ve výši
50,-Kč/pes
• investiční akce na rok 2016
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• aktuální informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV
v obci
Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 13/2016 schvaluje 9 členů zastupitelstva.

4

USNESENÍ č. 14/2016
ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 21. 03. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu pana Ing. Bohuslava Šumpelu, pana Jiřího Vorla
• program zasedání
• zápis ze 13. zasedání OZ ze dne 27. 01. 2016
• rozpočet obce Rešice na rok 2016
• souhrnnou inventarizační zprávu o výsledku provedených
inventur majetku a závazků obce Rešice k 31. 12. 2015
• záměr prodeje obecního stavebního pozemku v ulici „Zámecká“
na p.č. 497/50
• prodej čtyř obecních stavebních pozemků v ulici „Zámecká“
na p.č. 497/50
• pro pana Jiřího Čurdy a paní Mgr. Lenku Karlíkovou smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést
stavbu (kanalizační přípojky)
• z finančního daru Nadace ČEZ poskytnutého prostřednictvím
DSO Moravskokrumlovsko pořídit do obce v roce 2016
zahradní sety
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• aktuální informace o průběhu výstavby kanalizace v obci
• odložení zprávy kontrolního výboru z činnosti za 2. pololetí
2015
• žádost Lesů ČR o prodej obecních pozemků v k.ú. Rešice p.č.
765/1a p.č. 765/2
• informace o podání výpovědi pana Josefa Hájka z pracovního
poměru a o zájmu o vytvoření pracovních míst v obci Rešice
v rámci VPP na rok 2016
• informace od pana Aleše Pokorného (jednatel REDU, spol. s.r.o.
Horní Dubňany) o provedené údržbě (ořezu) stromů a náhradní
výsadbě ovocných stromů kolem polních cest v k.ú. Rešice
• návrh na odkup pozemků cca v třímetrovém pásu kolem čističky
odpadních vod a souvisejících kontrolních šachet (vytvoření
ochranného zeleného pásma)
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•
•

informaci paní starostky o podaných žádostech o dotace pro obec
opravu veřejného osvětlení v obci

Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 14/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OD VAS, A. S.
12. 4. 2016 od 14:00 do 17:00 hodin navštíví naši obec pracovnice Vodárenské
akciové společnosti, a.s. za účelem sepsání podkladů pro uzavření nových
odběratelských smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod
z Vašich nemovitostí.
Setkání proběhne v budově OÚ, s sebou vezměte vyplněné podklady a všechny
požadované dokumenty a údaje. Tyto podklady a dokumenty jste obdrželi
do svých poštovních schránek v uplynulém týdnu. Děkujeme.
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.
Dodávka bude přerušena dne 2. 5. 2016 a vypnutá bude oblast:
* od 07:30 do 09:00 - Rešice TS ZD pouze areál ZD
* od 09:00 do 11:00 - Rešice část obce napojená z TS ČOV viz schéma
* od 11:00 do 13:00 - Rešice část obce napojené z TS Obec viz schéma
* od 13:00 do 15:00 – Rešice část obce napojená z TS Na Kopci viz schéma
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy
je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení
§ 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat
energetické zařízení za zařízení pod napětím.
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Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny
je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77
nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další
informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://
portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.
UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Na základě opakovaných stížností občanů upozorňujeme majitele psů, že
pohyb psů na veřejném prostranství v obci je možný pouze na vodítku pod
kontrolou či dohledem fyzické osoby.
Rovněž žádáme majitele psů, aby při venčení sbírali psí exkrementy do sáčků.
Při nedodržení těchto povinností majitele psů dochází k porušení obecní
vyhlášky a tento přestupek bude postoupen k přestupkové komisi v Moravském
Krumlově.
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ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROZVOJ OBCE
Ke dni 31. 3. podala Obec Rešice celkem 6 žádostí o dotace na rozvoj obce
v celkové maxmimální výši 1 482 000 Kč. V současné době se čeká na jejich
schválení. Většina žádostí byla podána jednak u Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) v rámci dotačního programu Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova, jednak u Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(JMK) v rámci Dotačního programu Jihomoravského kraje.
Žádosti podané u SZIF – výše dotace tvoří vždy maximálně 70% celkových
nákladů:
1. Vybudování místa pasivního odpočinku v místě u Dubu - jedná se
o zastřešené posezení, vybavené informační tabulí o zajímavostech v okolí,
stojanem na kola, zatravněnou plochou a odpadkovým košem. Celkové
předpokládané náklady: 95 000 Kč; Dotace: 66 500 Kč
2. Restaurování kapličky na Znojemské cestě + zatravněná plocha
Celkové náklady: 85 000 Kč; dotace: 59 500 Kč
3. Restaurování Božích muk u sýpky + zatravněná plocha
Celkové náklady: 80 000 Kč, dotace: 56 000 Kč
Žádosti podané u JMK:
4. Podpoa rodinné politiky v obci Rešice (bezplatná právní poradna pro
občany Rešic)
Výše dotace: 50 000 Kč, dotace pokryje 100%
5. Pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku SDH Rešice
Celkové náklady: 1 000 000 Kč, dotace 500 000 Kč (50%)
6. Stejná žádost (Pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku
SDH) byla podána u Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru a v případě schválení bude čerpána ze státního rozpočtu, přičemž
až 450 000 Kč hradí stát, až 300 000 Kč uhradí JMK, zbytek bude pokryt
finanční spoluúčastí obce Rešice.
O výsledcích schvalovacího řízení vás budeme informovat v červencovém
vydání Zpravodaje.
Lenka Karlíková
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BEZPEČNOST V OKOLÍ JE DUKOVANY
V DUKOVANECH OPĚT STOUPÁ PÁRA
ZE VŠECH CHLADICÍCH VĚŽÍ
Po 150 dnech tak jsou opět v provozu tři bloky Jaderné elektrárny Dukovany.
Odstávek bloků bylo vedle provedení kontrol dokumentace svarů využito také
na provedení dalších servisních a údržbových prací, které byly plánovány pro
následující období. Byly realizovány některé investiční a modernizační akce
a najetím bloků bude umožněno dokončení zkoušek nových ventilátorových
věží.
Potvrzení velmi dobrého technického stavu přineslo také ověření hermetických
prostor 1. reaktorového bloku, na kterém byly provedeny těsnostní a pevnostní
zkoušky. Měření provádělo 4 dny nepřetržitě několik nezávislých odborníků
a do jeho realizace bylo zapojeno přes 100 pracovníků elektrárny, přímo
na místě dohlíželo na celý průběh 13 inspektorů SÚJB. Výsledky zkoušky
jsou součástí dokumentace pro povolení dalšího dlouhodobého provozu bloku,
jehož správní řízení bude do konce měsíce obnoveno. Správní řízení bylo
na žádost ČEZ koncem loňského roku do 28. 2. 2016 přerušeno a stávající
licence na provoz bloku byla prodloužena do 31. 3. 2016.
Publikováno:15. 2. 2016 Zdroj: Aktualita z JE Dukovany
ODOLNOST A BEZPEČNOST DUKOVAN POSÍLILO
12 NOVÝCH OBŘÍCH VENTILÁTORŮ
Nové chladicí ventilátorové věže o výšce necelých 17 metrů byly zbudovány
pro další posílení bezpečnosti JE Dukovany na základě výsledků tzv. stresstestů. Nové věže budou chladit důležité komponenty elektrárny i za extrémních
teplot +/- 46,2 stupňů Celsia, odolají větru až 252 km za hodinu, otřesům země
až 5,5 stupně Richterovy stupnice.
V současné době jsou ventilátorové věže ve zkušebním provozu. Generálním
dodavatelem a projektantem byla Škoda Praha Invest, s.r.o., samotný objekt
a technologii chladicích věží dodala firma REKO Praha, a.s.
Celkové náklady na všechny dodávky a práce pro všechny 4 bloky EDU včetně
projektů a analýz dosáhly 1 mld. Kč. „Kritické práce byly při budování nových
tras potrubí pod stávající technologií v zemi, kdy bylo zjištěno velmi tvrdé
9

Nové chladicí věže v Jaderné elektrrárně Dukovany.
foto: ČEZ - EDU
podloží a prostupy bylo nutno razit podobně jako při ražení tunelů ve skále,
tedy důlním způsobem firmou s patřičným oprávněním,“ říká Karel Ženíšek,
vedoucí útvaru Příprava a realizace projektů JE.
Nové chladicí ventilátorové věže, technicky označované jako koncový jímač
tepla (KJT) obsahují 6 samostatných chladicích buněk (3 buňky pro každý
reaktorový blok). Každá buňka je schopna samostatně zajistit dochlazení bloku
a jeho bezpečnostních systémů. Systém koncového jímače tepla má tak 200%
rezervu, stejně jako všechny bezpečnostní systémy JE.
Publikováno:4 .3. 2016, Zdroj: Aktualita z Jaderné elektrárny Dukovany.
Zkráceno (LK)
JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY
ZVÝŠILA STUPEŇ OCHRANY
Dnes krátce po desáté hodině začal v Jaderné elektrárně Dukovany platit
zvýšený stupeň ochrany. Konkrétně elektrárna přešla do stupně 1 ze tříbodové
stupnice. Stejně jako v Temelíně jde o preventivní krok v reakci na útoky
Bruselu.
Elektrárna patří mezi jeden z nejstřeženějších objektů v České republice
a při její ochraně pružně reagujeme na dění nejen u nás, ale na celém světě.
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Aktuálně jsme proto na základě dnešních událostí v Bruselu přijali soubor
opatření týkající se například monitoringu okolí elektrárny nebo přísnějších
kontrol na vstupu do elektrárny.
Zásahová jednotka Policie České republiky, která sídlí v areálu elektrárny,
přispívá ke zvýšení bezpečnosti nejen v samotné elektrárně, ale také v jejím
okolí. Na počátku roku, byla v elektrárně Dukovany zprovozněna nová vstupní
vrátnice, která splňuje všechny současné bezpečnostní požadavky na fyzické
bariery proti neoprávněnému vniknutí.
Naposledy elektrárna zvýšila stupeň ochrany krátce po listopadových útocích
v Paříži. Ve zvýšeném stupni byla přes dva měsíce. V závěru ledna jsme
po vyhodnocení situace a na základě informací od ostatních bezpečnostních
složek státu přešli do základního stupně.
Stupně fyzické ochrany jaderných elektráren a kdy platí:
Stupeň 0 - základní stupeň;
Stupeň 1 - v případě zhoršené bezpečnostní situaci v zahraničí
Stupeň 2; - při zvýšené pravděpodobnosti teroristického útoku na území ČR;
Stupeň 3 - při vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku v ČR
Publikováno:22. 3 .2016; Zdroj: Aktualita z JE Dukovany. Zkráceno (LK)
ČEZ OBDRŽEL LICENCI NA DALŠÍ PROVOZ 1. REAKTOROVÉHO
BLOKU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY
První blok Jaderné elektrárny Dukovany má povolení pro další provoz.
Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČEZ obdržel včera
v podvečer.
Nové povolení k provozu 1. reaktorového bloku je vydáno na dobu neurčitou
a stejně jako ty předešlé je podmíněno plněním řady provozních podmínek.
„Celý proces žádosti o provoz bloku byl velmi náročný. Získali jsme při něm
velmi cenné zkušenosti, které využijeme při přípravě žádostí pro zbývající
tři bloky naší elektrárny,“ řekl Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny
Dukovany.
Povolení bylo vydáno na základě předložené dokumentace, prokazující
aktuální stav zařízení, a která musela být na základě prováděných kontrol svarů
aktualizována a předána Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k posouzení.
Na konci letošního roku skončí platnost povolení provozu pro 2. reaktorový
blok a v příštím roce pro bloky 3 a 4.
publikováno:31. 3. 2016, zdroj: Aktualita z JE Dukovany
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Další zajímavé informace z webových stránek Občanské bezpečnostní
komise najdete na www.obkjedu.cz nebo na obecním webu www.resice.cz,
kde má svůj odkaz. Další články zahrnují např. Nové moderní vybavení pro
policisty z Jednotky pro ochranu JE Dukovany; Výroba Dukovan loni klesla
o 18 procent a byla nejnižší za 17 let; Socio-ekonomický výzkum (s ohledem
na stavbu a provoz JE Dukovany a scénář vývoje regionu v případě výstavby
i nevýstavby nového jaderného zdroje); Plán B (využití malých jaderných
reaktorů v případě zamítnutí prodloužení licence a nerealizování výstavby
pátého bloku EDU) a mnoho jiných.
Informace z webových stránek Občanské bezpečnostní komise zpracovala
Lenka Karlíková

JAK ŠEL ČAS – UDÁLOSTI V OBCI
KBK ORLI REŠICE
aneb ZÁVĚREČNÁ ŘEČ KE KONCI SEZÓNY
Sezóna 2015/2016 pro nás skončila stejně jako loni - ve čtvrtfinále. Nicméně
dovolte, abych se k ní vrátil a několika slovy ji zhodnotil.
Nejprve bych chtěl za celý tým poděkovat zástupcům naší obce za schválení
příspěvku na další sezónu, kdy nám obec pod záštitou DFC Rešice zaplatila
ledy na celou sezónu. Dále chci poděkovat jmenovitě starostce Petře
Jílkové a místostarostovi Jiřímu Vorlovi za vyřízení grantů a tím i příspěvku
na kompletní sadu nových dresů, štulpen a kšiltovek pro celý tým. Tento grant
byl od Nadace ČEZ ve výši 25.000 Kč. A nemalé poděkování patří i zástupcům
obce Dukovany za jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc. Za tento příspěvek
byly hrazeny ledy při přátelských utkáních před sezónou. Pro vysvětlení, obec
Dukovany proto, že za nás hrají také hráči z této obce.
Sezóna 2015/2016 pro nás začala už v loňském roce na konci května (téměř
měsíc po ukončené), kdy jsme jeli na první přátelák do Rosic. Do začátku
sezóny jsme těchto přátelských utkání stihli celkem sedm a většina z nich byla
vítězná. Do sezóny jsme vstoupili zhruba v polovině října. Sezóna se hrála
tříkolově - každý s každým, což znamenalo, že počet utkání vzrostl na 27.
12
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Z těchto utkání jsme letos
vytěžili krásných 36 bodů
za 11 vítězství, 1 výhru
na nájezdy a 1 prohru
v nájezdech, což stačilo
na sedmé místo z celkových
deseti týmů. Letos jsme si
ukázali, že dokážeme hrát
vyrovnanou partii i s týmy,
se kterými jsme to sami
nečekali. O body jsme obrali
i týmy jako jsou Jinošov
(počet bodů 2), Berušky
(3), Nárameč (3), Pyšel
(3), Rakšice (7). A dále
jsme vybojovali „povinná
vítězství“ s Pozďátky (9)
a Zbýšovem (9), která se
rozhodně nerodila lehce.
Před Vánocemi se nám stejně
jako v loňském roce podařilo
uspořádat autobusový výjezd
pro fanoušky, který byl
tentokrát vítězný.
Před zraky necelých devadesáti fanoušků, kteří byli perfektní oporou, jsme
urvali tři body proti výborně hrajícím Rakšicím. Díky postavení sedmého týmu
v tabulce na nás v play-off připadl jako soupeř tým HC Hluboké, který potvrdil
roli favorita a vyhrál sérii hranou na dvě vítězná utkání, a to v poměru 2:0.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat všem hráčům, kteří letos reprezentovali
náš tým a tím i ukázali, že se s námi do budoucna v této soutěži musí počítat a že
nebudeme jenom tým „do počtu“. Dále patří obrovský dík všem fanouškům,
kteří se na nás byli během sezóny podívat a drželi nám palce. I oni k nám
bezesporu patří.
Pavel Čurda (Berry)
Foto IZIK
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA TAKÉ V REŠICÍCH
Tříkrálovou sbírku organizuje po celé republice Charita České republiky.
Prostřednictvím otce Pavla Krče z Horních Dubňan jsme se zapojili k této
celostátní akci také v Rešicích. Tříkrálová sbírka se u nás pořádá od roku
2009. Letos se podařilo vykoledovat nejvyšší sumu za celou historii – celkem
14 357 Kč. Dvě skupinky koledníků - dívčí a chlapeckou - každoročně
doprovází paní Hana Pasulková a paní Marie Hájková, která je také autorkou
kostýmů.
„Děkujeme všem lidem, kteří byli laskaví a ochotni se do sbírky zapojit.
Společnými silami se podařilo na Znojemsku vykoledovat celkovou částku
1 955 496 Kč. Jménem Charity vám občanům Rešic děkujeme,“ vzkázal velké
díky koordinátor Tříkrálové sbírky Oblastní charity Znojmo Ludvík Mihola.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu
záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci
pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a pro další jinak sociálně potřebné. Informace o sbírce a o využití peněz
najdete na webu: www.trikralovasbirka.cz.
Přehled vybraných financí v Tříkrálové sbírce - Rešice
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

12 405			
14 032		
12 830
12 468			
11 912		
13 642
12 062			
14 357

Petra Jílková
SPORTOVNÍ PLES

Každé období má své charakteristické akce. Po rodinně strávených Vánocích nastává
plesová sezóna. V sobotu 30. 1. 2016 se konal tradiční Sportovní ples. Na ples zavítala
v hojném počtu i mládež z okolních obcí (Jamolic a Rouchovan).
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Samozřejmě nechyběli naši domácí. Ples je nejen společenská událost, ale také
kulturní vyžití, kde si člověk může odpočnout a potkat se s přáteli. K tanci
hrála oblíbená kapela Fantazie ve stylu tři na tři. Díky sponzorům byla letos
velmi bohatá tombola. LCD televizor, běžecký pás značky Insportline, úhlová
bruska s příslušenstvím NAREX, tablet, dámské kolo - to je jen malý výčet
z cen. Prvních patnáct cen bylo v celkové hodnotě 40.000 Kč. Výtěžek z plesu
bude použit na organizaci halloweenské stezky odvahy, která se uskuteční letos
v říjnu. A už nyní se těšíme na další plesovou sezónu J.
Petra Jílková
KDYŽ ZAVONÍ MASOPUSTNÍ KOBLIHY
Masopust byl jako každý rok v režii mládeže a hasičů. Deset masek, většinou
vlastní výroby, zbylé vypůjčené z Miroslavských Knínic, obešlo celou obec.
Nejoriginálnější maskou bylo Pivo Hostan v podání Honzy Herzána. Hudební
doprovod obstaral magnetofon.
O masopustních rejích jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když
svátek je zřejmě ještě staršího data. Obchůzky masek neměly závazná pravidla,
záleželo na vtipu a pohotovosti masek, jaké taškařice budou provádět. Masky
byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem,
které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna
(= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska
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s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík
se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Masopust „přežil“ i do dnešních dnů.
Masky jsou někdy modernější, ale pravý smysl stále zůstává.
Petra Jílková
Foto Lenka Opálková
DĚTSKÝ KARNEVAL
Masopustní veselí je spíše pro dospělé.
Aby děti nepřišly zkrátka, uspořádali
jsme pro ně dětský karneval.
Tématem letošního karnevalu byla
farma. Farmář Šimon a strašák do zelí
Pepa zapojili každé dítko do aktivit
a soutěží. Pingpongové míčky se
proměnily ve vajíčka, skákalo se,
běhalo se a děti měly pusu od ucha
k uchu. Sál byl plný nejen dětí.
S každou maskou přišli rodiče,
prarodiče, někdy i praprarodiče.
Děti dostaly balíčky plné sladkostí
a také toast, protože skotačením přeci
vyhládne. Tombolu pro děti připravil
obecní úřad.
17
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Největší zájem dětí byl o dort ve tvaru sněhuláka Olafa z pohádky ledové
království. My starší sice sněhuláka Olafa neznáme, za našich dětských let byl
v oblibě spíše Křemílek, Rákosníček nebo Krteček.
Každá generace má své pohádkové hrdiny a oblíbené postavy. Při odchodu
dětí a rodičů ze sálu domů nás velice potěšila pochvala, které se nám letos
za uspořádání karnevalu dostalo.
Petra Jílková
Foto Václav Vorel

CHOZENÍ SE SMRTOLKOU
Se smrtolkou chodíme už mnoho let, snad od mateřské školky nebo od první
třídy. Letos na Smrtnou neděli 13. 3. byly kapitánky Sabina Chybová a Eva
Řezaninová. Dopoledne o půl desáté jsme se sešly na návsi – bylo nás asi
13 a vyrazily se Smrtolkou. Všude jsme zazvonily a zazpívaly tradiční píseň:
Smrtolenko milá, kdes tak dlouho byla? U studánky, u rubánky, ruce, nohy
myla. Čím sis je utírala? Šátečkem, kvítečkem, drobným lupínečkem. Paní
mámo krásná dejte lžíci másla. Bude - li to maličko, přidejte nám vajíčko. Byla
pořádná zima a vlhko, vítr, takže se nešlo lehce, ale hřála nás naše dobrá nálada.
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Žádná z nás neměla rukavice, ale v nesení Smrtolky jsme se poctivě střídaly,
takže nikomu nepromrzly ruce. Měly jsme na sobě bezpečnostní prvky kvůli
autům a dávaly na sebe navzájem pozor, aby se nikomu nic nestalo. Než jsme
obešly všechny domácnosti, uběhly čtyři hodiny.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří nás pozvali dál, abychom se ohřály, rády
jsme si daly i teplý čaj. Byli i takoví, kteří tento obyčej vůbec neznali, a těm
jsme jej vysvětlily – jde vlastně o loučení se zimou. Dřív se slaměná figurina
smrtolky házela do řeky, to už je dnes neekologické, takže si ji schováváme
na další rok. Asi v půl druhé jsme si konečně mohly odpočinout u Řezaninů
a pochutnat si na jednohubkách a jahodových a ovocných řezech, které nám
připravily maminky kapitánek. Ani špatné počasí nás neodradilo a příští rok
půjdeme určitě zase.
Eva Řezaninová,
Sabina Chybová,
Foto Václav Vorel

Pozn.: Ze „Smrtolky“ děvčata z Rešic darovala z Rešic 500,- Kč. Pán Bůh
zaplať!
Farář P. Krč
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HRKÁNÍ ANEB KDYŽ ODLETÍ ZVONY DO ŘÍMA
Po
celé
Velikonoce
nahrazovali zvon v kapli
kluci - hrkači. Na Zelený
čtvrtek totiž zvony odletěly
do Říma. Plnohodnotně
tak kluci zastoupili zvon
ráno, v poledne, odpoledne
a večer. Vedle kluků
měl také „práci“ truhlář
Petr
Sklenář.
„Kluci
si na poslední chvíli
vzpomněli, že potřebují
opravit hrkače. A jak to tak
bývá, přišli za pět minut
dvanáct. „Ale vše jsme
zvládli,“ říká Petr Sklenář.
Na
Bílou
sobotu
chodili kluci po žebrotě
a vyhrkávali. Zastavili se
u každého domu, zahrkali
a vykoledovali si odměnu.
Nenechali si však všechno pro sebe. Předali tisíc korun otci Pavlu Krčovi
na potřeby farního kostela svatého Petra a Pavla v Horních Dubňanech. Hrkání
se zúčastnilo celkem čtrnáct chlapců. Nejstarším byl osmák Tomáš Kubík, který
byl v letošním roce kaprál, nejmladší hrkači byli Miloslav Opálka a Michal
Rádek, kterým jsou teprve čtyři roky.
Hrkače se v rodinách velmi často dědí, z otce na syna, ze strýce na synovce.
Ze všech koutů Rešic tak po Bílou sobotu zaznívala tato říkanka: „Za to naše
hrkání, dejte nám to jmění, hrkali jsme Zelený čtvrtek, Velký pátek a v sobotu
do vůle Boží. Bylo nás tam tolik mnoho, dejte proto, abychom za dveřmi státi
nemuseli.“
Petra Jílková
Foto Václav Vorel
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Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
V lednu proběhla výroční schůze SDH Rešice v kulturním
domě Adolfa Opálky. Na této schůzi se schvaloval
předběžný plán činností na rok 2016:
• čištění Rešického potoka od nánosů bahna,
čištění struh u silnic kolem Rešic, odklízení
klestí kolem Rešic
• pořádání pálení čarodějnic
• pořádání hasičských závodů
• spoluúčast na pořádání dětského dne
• odklízení možného přívalu sněhu
• údržba hasičské techniky
• další spolupráce s obcí (různé brigády), Mikuláš
• zájezd do vinného sklípku

Ve 2. čtvrtletí roku 2016 SDH Rešice bude připravovat tyto akce a brigády:
• 30. dubna - tradiční pálení čarodějnic s občerstvením
• 8. května – držení čestné stráže při pietním aktu v obci
• 4. června ve 20:00 hodin - NOČNÍ ZÁVODY - tradiční hasičské
závody o pohár starosty SDH na místním hřišti
• účast našich týmů v dalších hasičských závodech (v požárním útoku)
• čištění struh u silnic kolem Rešic
• údržba hasičské techniky a požární zbrojnice
• proškolení členů SDH
• další spolupráce s obcí
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Příspěvek za SDH Rešice bych opět
rád zakončil jedním z hasičských
desater J
„Bratry své považuj za rodné,
jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi,
ale hleď se jich povznést“
Josef Pošvař
V OBECNÍ KNIHOVNĚ JE ŽIVO
Poslední předvánoční neděle v rešické obecní knihovně patřila dětem.
Všechny byly zvány na výtvarné odpoledne. Přišlo celkem 7 návštěvníků. Děti
si vyrobily přáníčka, vánoční jmenovky ke stolu pro celou rodinu a jmenovky
k dárečkům. K tomu si samy chodily pouštět své oblíbené koledy z internetu,
občerstvovaly se čajem a vanilkovými rohlíčky. Ze svých výrobků měly děti
velkou radost a všechny si je odnesly ukázat domů.
Týden před velikonocemi si děti zdobily vyfouklá vajíčka: látkou, barvičkami,
barevným papírem, barevnou stužkou. Nakonec děti napadlo, že si z vajíček
vyrobí divadlo. Na vyfouklé vajíčko namalovaly obličej, připevnily špejli,
z barevných papírů vystřihly šaty, přilepily. Ze zeleného papíru byl les,
z červeného a bílého chaloupka. Každý si svou postavičku vodil a hrál s ní.
I papírové květiny hrály.
Petřík Vystrčil vyrobil strašidelného vlka, ale maličká návštěvnice knihovny
Baruška si myslela, že je na hraní, a vlkovi praskla hlava. Nevadilo, vyrobil
se vlk nový. Pak vypravěč začal: Byla jedna holčička, jmenovala se Červená
Karkulka…
Všem se hra líbila (zvláště, když si ji samy vyrobily).Bylo to pěkné a legrační
předvelikonoční odpoledne, všichni se pobavili a zasmáli. Děti se už chystají
na další divadlo. Jen aby jim do toho nového divadlo vydržela chuť a nadšení.   
Dětem něco připravíme také na květnové páteční odpoledne (6. 5.), které
bude předcházet svátku matek (neděli 8.5.). Pokud budou mít chuť něco
vyrábět, přitom se zabavit, mít radost ze svého výrobku, potěšit maličkou
drobností   své maminky i babičky, mohou přijít opět v době mezi 15:00
– 18:00.
Jaroslava Kudláčková
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ZAJÍMAVOSTI Z REŠIC A OKOLÍ
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ DOLNÍ DUBŇANY
Přinášíme krátké reportáže o akcích, které během tohoto školního roku
a v posledním čtvrtletí proběhly.
BRUSLENÍ
V průběhu ledna a února jsme dvakrát uspořádali společné bruslení dětí a rodičů
na zimním stadionu v Rosicích. Potěšila nás velká účast zejména na prvním
výjezdu.

SFÉRICKÉ KINO
Začátkem února navštívili naši školu pracovníci firmy Mobilní planetárium,
kteří v naší tělocvičně instalovali obrovský stan. Pomocí sférického zrcadla
vznikla uvnitř planetária 360° projekce, díky které se diváci stali přímou
součástí filmu. Děti z MŠ zhlédly vzdělávací pořad o vesmíru, žáci 1. – 3.
ročníku pořad o lidském těle a žáci 4. a 5. ročníku také film o vesmíru.
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
O několik dnů později mezi nás zavítala ředitelka pražského nakladatelství
Thovt, která s mladšími dětmi vedla dílnu čtení, se staršími dětmi realizovala
motivační hry na podporu čtenářské gramotnosti. Rozvoj čtenářské gramotnosti
a zavedení pravidelných dílen čtení je pro nás jednou z priorit letošního
školního roku. V dílnách čtení si děti po stanovenou dobu čtou potichu svoji
vlastní knihu, pak v menších skupinkách sdílejí poznatky z četby a vypracují
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úkol, který jim paní učitelka zadá na začátku hodiny – například: Která věc
byla dnes v příběhu důležitá, pro koho a proč? Která postava z knihy je ti
sympatická a proč? Udělala některá z postav z tvé knihy něco, co není správné?
Napiš dopis některé postavě z knihy, autorovi knihy, atd. Tyto činnosti vedou
děti k pozornému čtení, rozvoji komunikačních dovedností, učí děti zamýšlet
se nad textem, formulovat vlastní myšlenky a přispívají k utváření pozitivního
vztahu k četbě a k dobrým vztahům v kolektivu třídy.
ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI
19. ledna se žákyně 5. ročníku Barbora Borešová zúčastnila okresního kola
matematické olympiády. Mezi 47 účastníky obsadila 2. místo. Barunka získala
potřebný počet bodů k účasti v okresním kole další matematické soutěže
– PYTHAGORIÁDY, která proběhne v květnu.
ÚSPĚŠNÉ RECITÁTORKY
25. 2. se v Miroslavi konala regionální recitační soutěž. Každou zúčastněnou
školu reprezentoval 1 žák z každého ročníku. Oceněnými žákyněmi z naší školy
byly: Anička Vejvalková z 1. ročníku, která s básní Zajíc a slepice obsadila
3. místo a Kateřina Chárová, která byla v kategorii žáků 4. a 5. ročníku oceněna
čestným uznáním za recitaci básně Romance o Karlu IV. Všem soutěžícím
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
VELIKONOČNÍ JARMARK
V úterý 22. března proběhl v prostorách školy Velikonoční jarmark. Děti
na něm nabízely rodičům i zájemcům z řad veřejnosti velikonoční výrobky,
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které vyrobily spolu s vychovatelkami školní družiny – velikonoční květináče,
věnečky, jarní ozdoby na dveře, zápichy do květináčů a další zboží.
Těšíme se na aktivity, které nás do konce školního roku ještě čekají – výlet
do Prahy, Noc s Andersenem, oslavu Dne Matek, školu v přírodě, Jahodový
pohár (soutěž ve vybíjené pro děvčata a v kopané pro chlapce), Atletickou
olympiádu málotřídních škol a Školní akademii. A také se těšíme na prvňáčky,
kteří se nám byli představit během lednového zápisu. Zápis zatím není
definitivně uzavřen.
PaedDr. Zdeňka Procházková
ředitelka
ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ROUCHOVANY
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU pořádala naše škola letos již jubilejní,
desátý rok, a to 10. prosince 2015. Zúčastnily se ho čtyři družstva ZŠ:
Hrotovice, Myslibořice, Mohelno a Rouchovany. Velmi nás těší, že jsme
tento turnaj vyhráli. Putovní pohár, který vítězové získávají, zůstává
v Rouchovanech. Všem našim chlapcům, kteří podali opravdu skvělý sportovní
výkon, blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy
i obce: 8. tř. - Lukáš Dobeš, Pavel Krejčí, Tomáš Kubík, Jan Růžička,
7. tř. - Kryštof Buchtela, Šimon Coufal, Patrik Fiala, Michael Kružík,
Tomáš Tručka, 6. tř. - Petr Jílek, Pavel Musil. Nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Pavel Krejčí.
Irena Kazdová
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DRUHÝ DĚTSKÝ KROJOVANÝ PLES
16. 1. 2016 uspořádal DFS Rouchováček ve spolupráci s obecním úřadem
a Spolkem rodičů při ZŠ dětský krojovaný ples. Letos se konal již podruhé.
Je vždy přehlídkou krojové vybavenosti a tanečního umu souborů z různých
koutů naší země. Pozvané soubory zde prezentovaly zvyky a tradice svého
regionu. Představil se soubor Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Leváranek
z Veľkých Levár (SK) a domácí soubor Rouchováček. K tanci hrála kapela
Songakord. Během odpoledne proběhla i taneční soutěž vybraných tanečních
párů „O róchovanské škrpál“. Součástí plesu byla i dětská tombola.
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O všechny členy
souborů
bylo
dobře
postaráno.
Naše
maminky
a babičky napekly
různé dobroty, které
zdobily
všechny
stoly.
Všichni
odjížděli domů plni
krásných dojmů.
Vlasta Žákovská,
vedoucí souboru

ČINNOST MYSLIVECKÉHO SPOLKU REŠICE
Myslivecký spolek Rešice vykonává mysliveckou činnost v honitbě na katastru
Horní Dubňany a Rešice.
Hlavním posláním členů mysliveckého spolku je zabezpečit dostatek jadrného
a objemného krmiva, převážně v zimním období, abychom udrželi dobrou
kondici a zdravotní stav zvěře. Krmná sezóna probíhá od září do dubna. Každý
z členů má přidělené krmné zařízení, o které se stará a udržuje.
Důležitou činností spolku je tlumení škodné zvěře, převážně lišek, abychom si
udrželi drobnou zvěř, které je poslední dobou málo.
V oblasti kultury Myslivecký spolek Rešice v obci Horní Dubňany pořádá
tradičně Kateřinskou zábavu s bohatou zvěřinovou tombolu. Dále se podílí při
pořádání dětského dne v Horních Dubňanech jedním stanovištěm s mysliveckou
tématikou, abychom zajistili propagaci myslivosti a ochrany přírody a zaujali
mladší i starší děti při poznávání přírody.
V letošním roce svou kulturní činnost rozšíříme pořádáním Zkoušek vloh
loveckých psů, které se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016 v areálu bývalé školky
v Horních Dubňanech. Začátek je v 9,00 hod. Kdo má zájem podívat se na práci
loveckých psů, jste srdečně zváni.
Do budoucna bychom rádi tyto kulturní akce udrželi alespoň na stejné úrovni.
Ing. Pavel Votoupal
Jednatel Mysliveckého spolku Rešice
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40 LET SPOLEČENSKÉHO DOMU ADOLFA OPÁLKY
1. ČÁST
Sedmdesátá léta přinesla výrazné změny do tváře obce. Byla zdemolována
radnice s hasičskou zbrojnicí a na uvolněném stavebním místě byl položen
základní kámen moderní víceúčelové budovy – Společenského domu Adolfa
Opálky. Slavnostní otevření nové dominanty obce se uskutečnilo 9. 5. 1976
za hojné účasti občanů obce a pozvaných hostů.
Stavba společenského domu si vyžádala náklad 1 933 000 Kč. Byl vybudován
v Akci Z* za velké brigádnické činnosti místních občanů, kteří odpracovali

Původní místo
před demolicí
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24 414 hodin. Mezi brigádníky nikdy nechyběli členové nové Osvětové
besedy, lidé, kteří měli na vybudování díla největší zájem. Finančně, materiálně
a technicky se na výstavbě víceúčelové budovy podílelo místní JZD. Přispělo
částkou 600 tisíc korun, poskytlo dopravu a provedlo stavební práce za režijní
cenu (asi 200 tisíc korun).
Do přízemí budovy byly umístěny kanceláře starosty, zasedací místnost
zastupitelstva obce, obřadní a zároveň pamětní síň Adolfa Opálky a Františka
Pospíšila, dále společenská místnost, využívaná v době společenských akcí.
V poschodí je rozlehlý společenský sál pro 250 – 300 lidí. Pro realizaci
divadelních představení bylo přistaveno prostorné jeviště se šatnami pro herce.
V roce 1996 byla zbudována knihovna.
Nové působiště tak získala Osvětová beseda Rešice, která se o kulturní dění
starala již od čtyřicátých let dvacátého století. Hrávala se zde ochotnická
divadelní představení, byly pořádány koncerty, estrádní prohlídky,
výstavky i přehlídky a řada dalších kulturních a společenských akcí pro
dospělé i děti.
Pokračování v příštím čísle
Veronika Florianová: Rešice - seminární práce
Hana Pasulková: Kronika Osvětové besedy
Zdroje:
Mgr. Pavel Grassgruber Rešice - 55. výročí atentátu na R. Heydricha, 1997
Historie a současnost Rešic
PhDr. Marie Slámová: Rešice
* Pozn. odp. red.
Akce Z nebo též akce „Z“ byla v dobách komunistického režimu
v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se
o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly nezvládla (ať
již z finančních důvodů nebo v důsledku špatného plánování). Oficiálně se
jednalo o dobrovolnou, bezplatnou práci. Podle vládního nařízení, kterým se
prováděl zákon o vodním hospodářství znamenalo „Z“ zvelebování.
(wikipedie)
Autor fotografií: Pan Josef Hájek
Rodinný archiv paní Hany Pasulkové
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Budování
Společenského
domu Adolfa
Opálky
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DOLMEN U REŠIC
Dolmen u Rešic je první a jediný kamenný památník oběti jedné z prvních
autohavárií v Československé republice s následkem smrti. Nechal jej postavit
velkostatkář Goldschmidt na památku úmrtí svého syna Lea, který zahynul
při autonehodě na cestě ze Znojma do Tavíkovic dne 13. června 1927. Vede
k němu turistická značka, umístěná u cesty nedaleko za vstupem do lesa.
Dolmen je postaven na místě, kde syn velkostatkáře rád vysedával a kochal se
pohledem dolů do údolí.

Dolmen, jehož název pochází z keltštiny, je pohřební památník z velkých
kamenných bloků s krytem. Dolmenů není u nás mnoho už jenom proto, že
zvednout několikatunový kámen do výšky a položit jej na svislé sloupy dá
přece jenom více práce. Menhirů se nachází mnohem více, neboť to jsou
kameny zapuštěné jen svisle do země.
Podle vyprávění pana Kohouta z Tavíkovic, který dělal velkostatkáři
Goldschmidtovi dlouhá léta zahradníka a v letošním roce oslaví 101 rok života,
se to stalo takto: Toho dne šla skupina školáků ze školy v obci Mikulovice
domů do Křepic, vzdálených jen 3,5 km. Za polovinou cesty je mostek nad
bezejmenným přítokem Stupešického potoka, který se v Mikulovickém lese
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pod pravěkým sídlištěm spojuje s říčkou Křepička. V tomto místě je chtěl
předjet řidič Leo Goldschmidta pan Jeřábek. Bohužel, jedna dívenka, která
šla na opačné straně silnice, se v tu chvíli rozhodla přidružit se ke skupině
a přebíhala na druhou stranu za spolužáky. Řidič Jeřábek ve snaze zabránit střetu
vozidla s dívenkou strhl volant, auto se převrátilo do příkopu. Řidič zahynul
pod autem na místě, tak Leopold Goldschmidt při převozu do nemocnice.
V důsledku této nehody bylo vydáno nařízení, které přikazovalo výrobci opatřit
automobil varovným zvukovým zařízením. Od těch dob mají auta klaxon.
Silniční automobilové nehody se vedou od roku 1925 a v těchto „dřevních“
dobách automobilizmu jich bylo zaznamenáno ročně cca 250.
Dolmen se nachází na hraně plošiny
nad údolím. Dva kamenné bloky
o rozměrech cca 65 x 55 - 76 x 243
a 72 x 58 x 237 cm nesou na sobě
přicementovaný
kamenný
blok
o rozměrech 53 x 75 x 270 cm.
Na jednom svislém kameni je dosud
zřetelný vytesaný nápis:
LEO 5. XI.1904 13. 6 1927.
Nedaleko odtud přitéká říčka Mocla
do řeky Rokytné. Kouzlo tohoto místa
spočívá právě v tom, že je tak opuštěné,
neznámé, není zaznamenáno ani
na podrobné turistické mapě.
Rodinná hrobka rodiny Goldschmidtů
i tragicky zahynuvšího Lea se nachází
na hřbitově v Běhařovicích.
Ing. Rostislav Novák
Zveřejněno:01. 08. 2012,
Aktivní zóna, se svolením
Foto: Eva Svobodová
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MILUŠKA Z REŠIC
1. část
Vojáci odcházejí do války a zanechávají doma osamělé rodiče, sourozence,
lásky. To jsou hrdinové všedních dnů, kteří se nemohou aktivně zúčastnit
boje, zato svádějí stálé bitvy s obvyklou náloží každodenní práce.
Oslabeni o pár mladých silných rukou, místo toho obtíženi opuštěností
a nepolevujícím strachem o své blízké na neznámých bojištích. Ti, kterým
se jejich drazí nevrátí, pak musí žít dál - s bolestí v srdci a vzpomínkou.
Tento článek věnujeme všem, kdo věrně a vytrvale čekali na ty, kteří
bojovali za náš život v míru a za svobodu – avšak nikdy se svých milých
nedočkali. Těm, kdo pak přijali svůj další život bez reptání a žili jej vděčně
a radostně, ačkoli byl jiný, než si představovali.
V předchozích číslech REŠICKÉHO ZPRAVODAJE jsme měli možnost
seznámit se s posledními měsíci života našeho významného rodáka Adolfa
Opálky, a to díky svědectví jeho bývalé snoubenky paní Bílé. Její vyprávění nám
také zprostředkovalo bližší, osobnější a barvitější portrét Adolfovy osobnosti.
Nebýt paní Bílé a autorů, kteří její vzpomínky včas podchytili, těžko bychom
dnes takové informace získali odjinud. Není pochyb o tom, že také paní Bílá
je významnou rešickou rodačkou, která si zaslouží naši pozornost. Jako dívka
a mladá žena nejednou prokázala svou statečnost, právě k ní válečný hrdina
směřoval své vzpomínky a nenaplněné naděje na poválečný život. S paní
Bílou již bohužel hovořit nemůžeme, naštěstí její osobnost zůstává živá
ve vzpomínkách jejích tří dcer – paní Mileny Peníškové, Libuše Mlynářové
a Evy Urbancové. Ty byly tak laskavy a o své vzpomínky na maminku se
s námi ochotně podělily:
„Naše maminka Rudolfa Bílá, rozená Hainová, většině starších známá jako
Míla, Miluška, se narodila 20. 12. 1912 v Dukovanech. Byla nejstarší ze tří
dcer manželů Hainových (mladší Libuše, nar. 1917 a Věra, nar. 1929). Křestní
jméno dostala maminka, jako prvorozená, po svém otci. Protože Rudolfa
znělo pro holčičku stroze, vybrali jí rodiče zástupné jméno Slavomila, které
s největší pravděpodobností bylo uváděno v některém z dřívějších kaledářů
shodně se jménem Rudolf. Možná sehrálo roli i jeho slovanské vyznění v období
doznívajícího českého národního obrození, kdy sílily naděje na založení
samostatného českého státu v posledních letech před rozpadem rakousko-uherské
monarchie. Slavomila se dívenka všude podepisovala a sžila se s náhradním
jménem natolik, že bylo pro ni maturitní vysvědčení s oficiálním jménem
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velkým překvapením. Rodiče byli čeští vlastenci a stejně tak vychovávali i své
děti. V roce 1925 celá rodina vystoupila z římskokatolické církve a vstoupila
do církve československé. Dětství a mládí prožívala Miluška v Rešicích, kde
byl její otec, náš dědeček Rudolf Hajn, od r. 1920 mnoho let řídícím učitelem.
Jeho dědeček František Hain byl učitelem v Dobřínsku . Rudolfův otec, taktéž
František Hain, byl soudním zaměstnancem ve Fulneku. Našeho dědečka si
pamatujeme jako laskavého pána s brejličkami a smyslem pro humor.
Miluščina maminka Marie, kterou v rodině oslovovali mamička, pocházela
z Dukovan z rodiny drobných domkařů a byla vychovávána pouze matkou.
I když měla jen základní vzdělání, měla vrozenou inteligenci a byla v Rešicích
uznávanou „paní řídící“. Vzorně pečovala o domácnost, ovládala mnohé ruční
práce, šila a věnovala se svým třem dcerám, velmi ráda a krásně zpívala.
Rodinný život byl plný lásky a pohody, v rodině se často četlo, vyprávělo,
zpívalo, otec hrál na housle, a to vše podněcovalo zvídavost a harmonický
rozvoj děvčat. Tato šťastná léta byla vždy na prvním místě v maminčiných
vzpomínkách.
Miluška vychodila obecnou školu v Rešicích. Měšťanskou školu, jako jedna
z mála děvčat a jediná ve své generaci z Rešic, navštěvovala v Rouchovanech,
kam děti docházely denně pěšky. Mladší sestra Libuška byla citlivá a křehká
dívka, která měla zálibu v různých ručních pracech. Své dovednosti si rozšířila
při studiu na Rodinné škole ve Světlé nad Sázavou. Působila jako učitelka
ručních prací. V roce 1942 se provdala za Františka Bílého.
Sestra Věra byla o 17 let mladší než Miluška. Vystudovala také Rodinnou školu
ve Světlé a pracovala jako vychovatelka. Byla temperamentní, společenská
a moderní žena. Provdala se za lékaře a vychovala s ním tři dcery.
Miluška studovala po ukončení povinné školní docházky v Olomouci
na Učitelském ústavu, který ukončila maturitní zkouškou v r. 1931. Byla vzornou
studentkou a škola ji připravila velmi dobře pro povolání učitelky. Zvláště ji
zajímal dějepis, především dějiny českého národa. Přečetla mj. všechna díla
Aloise Jiráska. Také z přírodopisu měla bohaté znalosti, zejména z botaniky.
Později svým přehledem často udivovala jak nás dcery, tak svá vnoučata.
Zpívala ve školním sboru a byla pravidelnou návštěvnicí olomouckého divadla.
Jako studentka viděla z „bidýlka“ všechny opery, operety a činohry uváděné
v té době. Ráda zpívala a celý život si pamatovala řadu melodií z oper a operet.
Byla vášnivou čtenářkou a zájem o literaturu a hudbu ji spojoval s Adolfem
Opálkou. Nejčastějším dárkem pro oba bývala kniha.
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V této době Adolf studoval v Brně a poté v Hranicích na Moravě. A tak se
vídali zřídka, zato si často psali, stejně tak jako s rodinou.
Při studiu na Učitelském ústavu vzniklo Miluščino hluboké celoživotní
přátelství se spolužačkou Mílou Papežíkovou z Vyškova. Společně bydlely
v Olomouci na privátě. Domů do Rešic jezdívala asi jen třikrát do roka:
na Vánoce, Velikonoce a letní prázdniny, a to kvůli složitosti dopravního
spojení. Častěji jezdila se svou kamarádkou do blízkého Vyškova k její rodině.
Na oplátku pobývala v létě o prázdninách Míla z Vyškova v Rešicích, kde se
setkala i ona s Adolfem Opálkou (nazývaným nejbližšími Adik). Proto bylo
pro nás překvapením, když jsme se v některých zdrojích dočetly o Adolfově
pojmenování Dolfa. Takové jméno jsme od maminky nikdy neslyšely.
Jako začínající učitelka prošla Miluška řadou škol. Krátkou dobu učila
v Lískovci u Frýdku, poté v Pavlicích a Olbramkostele na Znojemsku,
v Újezdě, v Biskupicích a v Dalešicích. Posledním působištěm byly Hrotovice.
V Dalešicích učila několik let na dvoutřídní škole a plně se zapojila do života
obce. Hrála ochotnické divadlo, byla cvičitelkou v Sokole, kde vedla žákyně,
dorostenky i ženy. Bydlela v budově školy, kde žila i rodina řídícího učitele
Máchy, který jí byl profesním vzorem. Jako mladá a pohledná učitelka si
získala důvěru a oblibu u žáků i veřejnosti. Domů do Rešic dojížděla kromě
zimního období na kole.
V Dalešicích učila ráda, ale šťastné období jejího života krutě poznamenala
smrt její mamičky, která zemřela na tyfus v pouhých 41 letech. Tehdy bylo
Milušce 25 let.
Posledním jejím působištěm byly Hrotovice, kde učila od roku 1942. V tomto
místě se musela také vyrovnat s největší životní tragedií – ztrátou milovaného
Adolfa Opálky. Nikdy si nepotrpěla na okázalost a pro řadu lidí zůstalo skryto,
co prožívala po odchodu Adolfa do zahraničí a po celou dobu Heydrichiády,
kdy se mohla ze dne na den ocitnout na listině popravených spolu s dalšími
tisíci nevinných lidí. V následujícím roce jí zemřela mladší sestra Libuška
na těžkou srdeční vadu v 26ti letech. Se všemi těžkými životními zkouškami
se musela smířit. Život šel dál…“
Dokončení v příštím čísle Zpravodaje.
Vzpomínky paní Mileny Peníškové, Libuše Mlynářové a Evy Urbancové
zpracovala Lenka Karlíková
Foto: Soukromý archiv paní Libuše Mlynářové
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Rodiče Rudolf a Marie Hainovi

Maminka s dcerami Miluškou
a Libuškou
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Miluška s kamarádkou Mílou

Miluška a její dopravní
prostředek
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Vdovec R. Hain s dcerami Libuškou, Věrou a paní,
která vypomáhala v domácnosti

HISTORIE REŠIC
1. ČÁST
Malebná obec Rešice (ještě na přelomu 19. a 20. století nazývaná Ryšice) leží
v nehlubokém dolíku v severozápadním cípu znojemského okresu, půl cesty
mezi Moravským Krumlovem a Hrotovicemi. Oblast byla zřejmě osídlená již
od pradávna, neboť po obou stranách řeky Rokytné, na skalnatých ostrožnách
nad Spáleným Mlýnem, existovala pravěká hradiska.
Jako administrativně evidovaná obec jsou Rešice poprvé připomínány
v Deskách Brněnských* roku 1358 (za doby vlády Karla IV.), a to v souvislosti
s prodejem dvora, půl lánu a dvou čtvrtí v Čermákovicích Martinem Svebusem
z Ryšic novému majiteli Brandusovi. Některé artefakty, které se čas od času
nacházejí v katastru obce, svědčí o tom, že vznik obce sahá o několik desítek
až století dříve.
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Dá se tak usuzovat, i když nepřímo, z názvu obce. Název Rešice je
odvozený od jména oteckého (též patronymického nebo čeledního),
tj. vzniklý z osobního jména zakladatele nebo majitele obce. V našem
případě to byl zakladatel s osobním jménem Řek, název pro místní osadníky
pak byl Řečici. Koncovka –ici se ve 13. století měnila na –ice. Tak se
vyvíjel název obce přes Řečice a Ryšice k dnešnímu Rešice.
Po celý pozdní středověk se postupně rešický statek dostával do povolaných
i méně povolaných rukou, a to jak formou prodejů, dědictví, darování,
tak svatebních smluv. Často se stávalo, že jej vlastnilo i několik majitelů
najednou. Dvůr byl v té době samostatným hospodářstvím a často patřil
jinému majiteli než panství. Nezřídka patřily Ryšice nebo jejich část
do rukou žen. Jednou z prvních majitelek byla jistá paní Dobrana, vdova
po Oldřichovi z Ryšic, další byla Dorota, žena Martina z Ryšic. Mezi
zajímavé majitele ryšického panství patřil v polovině 15. století i král Jiří
z Poděbrad. Roku 1466 Jiří z Poděbrad daroval Rešice Janovi z Rouchovan
a jeho bratřím dva dvory u Rešic.
V letech 1480 – 1496 vlastnil Rešice Mikuláš z Peče, který je prodal
Jindřichovi Jankovskému. Rod Jankovských z Vlašimi vlastnil Rešice
téměř dvě století, zřídil zde samostatný statek a vystavěl zámek.
* Desky zemské jsou předchůdcem pozemkových knih, tj. sloužily jako
rejstřík a doklad o dědičném vlastnictví půdy a jiných nemovitostí pro
šlechtické rody. Moravské zemské desky jsou nyní uloženy v Moravském
zemském archivu v Brně.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje
Veronika Florianová: Rešice – seminární práce, 2008
Zdroje:
Mgr. Pavel Grassgruber Rešice - 55. výročí atentátu na R. Heydricha, 1997
Historie a současnost Rešic
PhDr. Marie Slámová: Rešice
Zpracovala a doplnila Lenka Karlíková
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INFORMACE A POZVÁNKY
SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
30. 4. 		

Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti + lampiónový průvod

6. 5. 		
		

Výtvarné odpoledne v knihovně od 15:00
(výroba dárečků pro maminky)

7. 5. od 9:00 Zkoušky vloh loveckých psů v areálu bývalé školky
		
v Horních Dubňanech
8. 5. 		

Pietní akt u pomníku padlých

14. - 15. 5.

Tradiční pouť, dechová hudba Mistříňanka

15. 5. v 8:00 Pouťová mše svatá v nově zrekonstruované kapli
		
sv. Jana Nepomuckého
4. 6. 		

Noční hasičské závody o pohár starosty SDH

18. 6. 		

Mikroregionem Moravskokrumlovsko na kole

2. 7. 		

Hlavní pouť do Hlubokých Mašůvek
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HLAVNÍ POUŤ V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 2. července 2016

* pěší poutníci vychází z Rešic v 7 hodin *
* další poutníci se mohou připojit po telefonické domluvě *
* odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin *
* z Mašůvek odjezd po ukončení mše svaté, asi ve 21.30 hodin *
(přesný odjezd bude upřesněn)
* autobus pro poutníky je zdarma *
* zájemci se mohou nahlásit
u paní Zdeňky Slámové, Rešice č.40, tel:723 753 251
a paní Anny Husákové, Rešice č.59, tel: 732 621 783 *

HÁDANKY Z KNIHOVNY
Výsledky Vánoční křížovky
S názvy koled si úspěšně lámalo hlavičky hned 10 účastníků. Redakční rada
vylosovala 3 výherce, kteří si mohou na obecním úřadě převzít odměny
v termínu, který dohodneme s jejich rodiči. Jsou to Baruška Makešová, Darina
Marešová a Patrik Černý. Vítězům srdečně blahopřejeme a ostatní čtenáře
zveme k účasti na dalším úkolu od obecní knihovny:
Víte co jsou pranostiky?
Pranostiky jsou lidová rčení, založená na dlouhodobé zkušenosti a pozorování
meteorologických jevů v souvislosti s roční dobou a počasím. Zvláště
v souvislosti s jarním a letním počasím. Určitě nějaké znáte z knížek, ze školy,
z televize, nebo je slýcháte i doma. Můžete si nějaké vyhledat na internetu.
Například
Duben - Na sv. Jiří ( 24. 4.) vylézají hadi štíři
Květen - Studený máj, ve stodole ráj
Červen - Medardova kápě 40 dnů kape
Napište 3 pranostiky a odevzdejte v knihovně. Nezapomeňte se podepsat.
Jaroslava Kudláčková
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NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI…
Také se vám někdy stalo, že jste dostali úřední dopis a neporozuměli
jste mu, nebo se vám pokazil domácí spotřebič a vy ho již poněkolikáté
reklamujete a nevíte, jak dál správně postupovat? Nebo vám snad
zaměstnavatel nevyplatil včas mzdu a hrozí vám exekuce nebo výpověď
z nájmu, protože jste bez výplaty? Na tyto otázky a mnoho dalších celkem
z 18 oblastí odpovídají odborní poradci lidem, kteří se rozhodnou požádat
o pomoc při řešení své situace pracovníky v občanské poradně.
Jelikož ale tato služba bývá zpravidla jen ve velkých městech, stává se pro
obyvatele menší měst a obcí téměř nedostupná. Některé občanské poradny
nabízejí také telefonické nebo internetové poradenství, ale přece jenom osobní
kontakt je pro řešení některých případů nezbytný. Občanské poradny jsou
registrovanou sociální službou, které poskytují sociálně právní poradenství
anonymně a bezplatně.
Občanská poradna v Třebíči ve spolupráci s Obcí Rešice pro vás – čtenáře
Rešického zpravodaje připravila v letošním roce sérii příběhů z naší poradny.
Možná, že některý z nich vám pomůže řešit situaci, ve které se zrovna nacházíte
vy nebo někdo z vašich blízkých. Dnes přinášíme příběh mladé ženy, která žije
společně s přítelem, se kterým mají spolu již 7 leté dítě a nyní spolu čekají
další dítě. Mladá maminka se obrátila na naší poradnu s dotazem:
„Jak je to s volnem pro mého přítele po porodu, na co má nárok? Může si
můj přítel po porodu vzít ošetřovné?“
Váš přítel má nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy na dobu
Vašeho převozu do zdravotnického zařízení k porodu a zpět. Dále má nárok
na volno, ale už bez náhrady mzdy, k účasti při Vašem porodu.
Okruh tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, při kterých náleží
zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy či bez náhrady, upravuje příloha
nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
Pokud se přítel jako zaměstnanec domluví se svým zaměstnavatelem, může již
v tuto chvíli čerpat dovolenou nebo pracovní volno bez náhrady mzdy.
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Během doby, kdy budete s miminkem v porodnici, může Váš přítel čerpat
tzv. ošetřovné a zůstat tak se starším dítětem doma. Ošetřovné je nemocenská
dávka, na kterou má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu, že
musí ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo pečovat o zdravé dítě mladší
10 let z důvodů, že školské či předškolní zařízení bylo uzavřeno, dítěti byla
nařízena karanténa nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Podpůrčí doba ošetřovného činí maximálně 9 kalendářních dní. Potřebné
tiskopisy vydá Vašemu příteli ošetřující lékař osoby, která onemocněla, Váš
přítel je poté předá zaměstnavateli, který je následně odešle na okresní správu
sociálního zabezpečení (OSSZ).
Nárok na volno a příspěvek (ošetřovné) by mohl vzniknout i v případě, pokud
byste byla nemocná a partner by musel pečovat o Vás. Pokud lékař shledá
důvody, pro které nemůže matka po propuštění z porodnice pečovat o starší
dítě, vzniká nárok na ošetřovné po dobu prvního týdne po návratu z porodnice.
Občanská poradna Třebíč
člen Asociace občanských poraden
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
Telefon 568 845 348, 724 304 718

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Přivítali jsme…
V Rešicích jsme přivítali nově narozené nejmenší občánky:
Otakar Peňáz 		
Lukáš Opálka

18. 12. 2015
5. 4. 2016

Šťastným rodičům srdečně blahopřejeme a Vám milé děti přejeme, aby se
Vám mezi námi dobře žilo.
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Významná jubilea oslavili naši spoluobčané, kterým srdečně blahopřejeme:
Lapešová Alena
Makeš Jan 		
Krejča Antonín
Hájek Milan 		
Řezaninová Růžena
Popp Milan 		

80 let
70 let
70 let
75 let
75 let
65 let

(4.1.)
(12.1.)
(19.1.)
(1.2.)
(20.2.)
(30.3.)

POSLEDNÍ SLOVO
PRVNÍ SVATOŘEČENÝ BYL LOTR
(VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ)

Když se režiséra Jiřího Stracha (mj. pohádka Anděl Páně) ptali v jednom
rozhovoru, jakou historickou postavou by si přál být, odpověděl: „Lotrem
po pravici.“
Co ho k této odpovědi asi vedlo? Na to by každý z nás mohl najít jistě svůj
názor. Předložím i ten svůj, i když nemůže být zdaleka zcela vyčerpávající.
Jiří Strach se svou odpovědí dotýká postavy jednoho ze dvou zločinců,
kteří byli ukřižováni zároveň s Ježíšem. Podle tradice jde o sv. Dismase.
A to je možná nejvíc šokující, že prvním, přímo vlastně samotným Ježíšem
svatořečeným člověkem, byl tento zločinec.Ve velkých bolestech se dokázal
zastat nevinného Ježíše, když se mu rouhal ten druhý z ukřižovaných lotrů.
S upřímnou lítostí pohlédnul na svůj život a s důvěrou v moc Ježíšova
milosrdenství pronesl naléhavá slova: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš
do svého království.“ A dočkal se od Ježíše možná velmi překvapivé
odpovědi: „Amen, pravím, ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
Sv. Terezie z Lisieux se odvážila směle napsat, že tento lotr „ukradl“ nebe.
Dokázal se ve víře skutečně otevřít Ježíšově zachraňující lásce. Téměř
všichni se Ježíšovi vysmívali a pokyvovali hlavou, kam to tenhle nazaretský
tesař dopracoval. Tento lotr se však nakonec s plnou důvěrou svěřil Mesiáši,
kterého drtivá většina už odepsala a přes nadějné začátky definitivně
považovala za ztroskotance.
48

Znamená-li nebe věčné společenství s Ježíšem, přál bych si, ať se to splní
jednou nejen Jiřímu Strachovi, ale každému z nás. Aby se nám skličující smrt
stala díky Kristu branou do života. Každému z nás pravděpodobně udělá
radost, když na nás někdo nezapomene nebo na nás myslí. Snad se panu
režisérovi líbila právě lotrova víra, že je Ježíšovou touhou, abychom chtěli
zůstat v jeho paměti.
Nikdo z nás není dokonalý, každý máme nějaký hendikep. Bible příliš
neoplývá svatoušky, zato je plná barvitých charakterů, plných silných
i slabých stránek. Kdyby tito hrdinové tušili, že budou v budoucnu
dáváni věřícím za vzor, jistě by se tomu velmi podivili, vždyť třeba:
„Noe se občas opil do němoty; Abraham byl příliš starý; Sára byla neplodná;
Izák byl přehnaně důvěřivý; Jákob byl úskočný; Lea byla ošklivá; Josef
Egyptský prožil těžkou šikanu; Mojžíš měl trauma z dětství a nedokázal
dobře mluvit; Samson byl rozmazlený klacek, který nedbal na dobré rady;
Gedeon měl strach a chtěl utéct; Rachab, Ježíšova praprapra... babička, byla
prostitutka; Jeremiáš a Timotej byli příliš mladí; David měl na kontě cizoložství
a úkladnou vraždu; Jonáš utekl před Hospodinem a svým posláním; Noemi
byla vdova; Jób přišel o rodinu, o majetek a propadl depresi; Jan Křtitel byl
bezdomovec a pojídal hmyz; Panna Maria místy nechápala, jak to Pán Bůh
myslel; Ježíš v pubertě utekl rodičům a ještě se divil, co mají za problém;
Učedníci usínali při modlitbě; Petr byl rváč, vytahoval se a pak zapřel Krista;
Marta byla workoholička; Její sestra Marie zas nebyla zrovna akční; Marie
Magdalena byla posedlá; Samařská žena byla několikrát rozvedená a žila
„na hromádce“; Zacheus byl malý, zakomplexovaný a živil se daňovými
podvody; Pavel byl cholerik a občas si neviděl do úst; Timotej míval žaludeční
potíže; První svatořečený byl lotr po pravici; atd., atd.“
(internet)
TAK SE NELEKNI, KDYBY PÁN POČÍTAL I S TEBOU!
I KVŮLI TOBĚ VSTAL Z MRTVÝCH!
Pavel Krč
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