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SLOVO STAROSTKY
Tak nám ten rok zase pěkně rychle utekl… Tuhle větu v poslední dny slýchávám velmi často. S blížícím
se koncem roku přichází čas bilancování a ohlédnutí se. Dovolte mi, abych se na celý rok ohlédla společně
s vámi a nastínila rok 2016 z pohledu dění v obci.
Největším projektem v historii obce je letošní realizace kanalizace a čistírny odpadních vod. Druhá
fáze tohoto projektu nás čeká ještě příští rok. Dále by obec chtěla zrealizovat projekt na rekonstrukci
bývalé mateřské školy, který se v současné době zpracovává a já pevně věřím, že se dotáhne do zdárného
konce. Kulturní a společenský život v obci bude jistě stejně bohatý jako letos. Jsme sice malá obec, ale
díky aktivitě nejen mladých lidí se nám daří pořádat mnoho akcí během roku, které nám mohou závidět
i v daleko větších obcích či městysech. Jsou to například ples, dětský karneval, dětský den, dýňová stezka,
pouť, adventní jarmark, Mikulášská nadílka, posezení se seniory apod.
V letošním roce řešíme také méně příjemné věci. Oddělení hospodářské kriminality Policie ČR ve Znojmě
obdrželo anonymní oznámení na obec Rešice týkající se realizace projektů v obci v letech 2010 – 2014.
Šetření stále probíhá a vedení obce je nápomocno vyšetřování. V tuto chvíli nemáme žádné další bližší
informace.
Stejně jako se ohlížíme zpět ve své práci, ohlížíme se také v osobním životě. Do mého života se rok
2015 zapsal jako rok, kdy jsem zažila dvě velké osobní ztráty. Přesto jsem se snažila pro obec dále pracovat
na sto procent. I když to někdy nebylo lehké. Daleko více si uvědomuji, a to i v souvislosti s tím, co se děje
ve světe, jak moc je důležitá rodina a také společný život v obci. Neustále musíme pracovat na budování
dobrých vztahů a učit se být tolerantní a trpěliví. V rodině, v práci i v obecním společenství. Každý z nás
prožívá v práci i doma chvíle příjemné i ty méně příjemné. Jako starostka obce jsem tu pro všechny občany.
Pokud máte nápady, připomínky nebo vás něco trápí, přijďte a budeme hledat společné řešení.
Milí spoluobčané, Vánoce klepou na dveře. Je to čas zklidnění a také si uvědomění našich hodnot. V této
neklidné době je to o to více důležité. Přeji vám, ať jsou Vánoce u vás doma i u nás v obci opravdu svátkem
klidu a pokoje. Vzpomeňme si také na světové události při půlnoční mši svaté. Buďme vděčni za mír a klid
v naší zemi a přejme si radost v našich rodinách.
Vaše Petra Jílková

Vážené a milé spoluobčanky, vážení a milí spoluobčané
Držíte v rukou již pátý výtisk prvního ročníku REŠICKÉHO ZPRAVODAJE – připravili jsme pro
Vás po jednom čísle za každé roční období a jedno nulté hned v letošním lednu, které bylo ohlédnutím
za celým předchozím rokem 2014. Každé vydání Vám přineslo řadu důležitých informací i rozptýlení.
Nám, kdo Zpravodaj připravujeme, přichystalo velké množství práce, která je sice náročná, ale pokud se
ukáže jako užitečná a smysluplná, je zároveň radostná. A zdá se, alespoň podle dosavadní odezvy, která
se ke mně dostala, že vydávání Rešického zpravodaje smysl má.
Zpravodaj zakotvil v pravidelném čtvrtletním rytmu v životě obce a bude nadále sloužit jako zdroj
informací a užšího propojení mezi občany a obcí. Informace z obecního úřadu nyní přinášejí zprávu
o závěru první fáze budování kanalizace a výsledcích její kolaudace. Rubrika Bezpečnost v okolí
JE Dukovany reaguje mj. na opakovanou otázku posledních měsíců „Proč se z věží nekouří?“.
Po po přehledu podzimních událostí v obci se naposledy vrátíme ke vzpomínkám Milušky Hajnové
na Adolfa Opálku.
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Bohužel prozatím končí rubrika Vzpomínky Pamětníků. Mne osobně to velmi mrzí a jistě nejsem sama,
neboť četné ohlasy svědčí o tom, že tato rubrika patřila mezi nejoblíbenější. Velmi si vážím toho, že jsem měla
možnost být prostředníkem mezi vypravěči a čtenáři, a mohla tato neopakovatelná a neocenitelná vyprávění
zaznamenat nejen pro Zpravodaj, ale i pro naše budoucí generace. Velice děkuji našim spoluobčanům panu
Bohuslavu Šumpelovi, paní Miladě Pospíšilové a panu Josefu Maštalířovi za odvahu a ochotu podělit se
s námi všemi o své vzpomínky. Zdůrazňuji slovo „odvaha“, neboť každý z nás si v sobě nese své osobní
prožitky událostí trochu jinak, a proto má také právo sdělit je právě tak, jak si je sám pamatuje.
Samozřejmě, že vzpomíná-li pak více lidí na stejnou událost, nikdy se docela neshodnou, a to mnohdy ani
v rámci nejbližší rodiny. Je proto přirozené, že i ve vzpomínkách našich spoluobčanů na události v Rešicích
mohly vyvstat rozdíly, přičemž pře o tom, kdo má pravdu, mohou být zbytečně zraňující. Nedivím se, že
si to pak další potenciální vypravěči raději rozmyslí a rozhovor pro Zpravodaj odmítnou. Škoda, že místo
toho další svědkové stejných událostí, pokud měli výhrady k přečtenému, nevyužili naší opakované výzvy
a nepodali nám nová svědectví pro změnu ze svého pohledu. Pomohli by nám tak zachovat nenahraditelné
a hodnotné duševní bohatství naší obce v širším záběru. Nezbývá než doufat, že se časem podaří rubriku
obnovit.
Oč méně je tentokrát prostoru pro minulost, o to více jej zaplnila naše budoucnost – děti. Právě ony
nastávající Vánoční období nejsilněji prožívají a právě jich se týkají některé důležité články: Plánovaná
rekonstrukce mateřské školky, Vítání občánků a také pozvánka, kterou uvítají všichni, kdo mají plno
práce s vánočními přípravami a potřebují děti zabavit – již tuto neděli 20. 12. se koná v obecní knihovně
Výtvarné odpoledne pro děti – více v rubrice Informace a pozvánky. Zamyšlení pana faráře v Posledním
slově o diskutabilní přítomnosti dětí v kostele pod názvem Nechte děti přicházet ke mně přichází v pravý
čas, jelikož během Vánoc často do kostela zavítají i ty děti, které se tam běžně nedostanou, např. podívat
se na Betlém.
Do budoucna Zpravodaji stagnace jistě nehrozí, neboť poslední schůze redakční rady přinesla řadu
nápadů na nová a zajímavá témata, ale o nich podrobněji až příští rok na jaře.
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení v tomto výjimečném předvánočním období i v celém následujícím
roce.
Lenka Karlíková

			

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ č. 10/2015
z 10. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 26. 10. 2015 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 9. zasedání OZ ze dne 21. 09. 2015
rozpočtové opatření č.3/2015
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040009685/004
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030001893/001
finanční příspěvek na dokončení  interiérových  oprav v  kapli sv. Jana Nepomuckého
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•
•

v Rešicích ve výši 200.000,-Kč
výrobu a montáž nových sekčních garážových  vrat do požární zbrojnice firmě Roman
Liška, zámečnictví, Lukovany
úpravu dvou sjezdů z lokality „Holý kopec“  na silnici II/396 firmě VALDAstav s.r.o.,
Tulešice  
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
aktuální informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v obci
žádost firmy PARK sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. Dukovany
návrh na rekonstrukci obecní budovy č.p. 52 (bývalá mateřská škola)

2.
•
•
•

Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č.10/2015  schvaluje 8 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 11/2015
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 23. 11. 2015 v KD Rešice
1.

•
•
•
•
•
•
•
•

2.

•
•
•

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
ověřovatele zápisu paní Petru Jílkovou, pana Jiřího Vorla
program zasedání
zápis z 10. zasedání OZ ze dne 26. 10. 2015
rozpočtové opatření č.4/2015
na náklady obce dobudovat obecní komunikaci ( č.p. 63  -  č. p. 140)
zařazení stavby: prodloužení vodovodního a STL plynovodního řádu v ulici
„Zámecká“do majetku obce
dodavatele na zpracování projektové dokumentace na přestavbu obecní budovy č.p. 52
(bývalá MŠ) pana Ing. Romana Chvátala, Jamolice147
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
aktuální informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v obci
přesun projednání prodejní ceny stavebních pozemků v ulici „Zámecká“ (po zasíťování) na příští
zasedání OZ
Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Třebíčsko
- dostavba vodovodů a kanalizací, stavba C Rešice-kanalizace a ČOV, která se bude
schvalovat na příštím zasedání

Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č.11/2015  schvaluje 6 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 12/2015
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 16. 12. 2015 v KD Rešice
1.

•

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

•
•
•
•

ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Pošvaře, pana Jana Makeše
program zasedání
zápis z 11. zasedání OZ ze dne 23. 11. 2015
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce Třebíčsko
- dostavba vodovodů a kanalizací, stavba C Rešice-kanalizace a ČOV
Smlouva o bezúplatném převodu majetku s DSO Moravskokrumlovsko
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016
rozpočtové opatření č. 5/2015
plán inventur na rok 2015
zprávu  finančního výboru o výsledku finanční kontroly účetních dokladů a závazků obce
prodejní cenu zasíťovaných stavebních pozemků za cenu 20,-Kč/m2
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
aktuální informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v obci
příkaz starostky  k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2015
žádost pana Lubomíra Černého, Rešice č.p.9 na odstranění dopravního značení
žádost pana Pavla Grasgrubera, Rešice č.p. 94 o stanovisko obce k výstavbě 5. bloku
JE Dukovany

Přítomno bylo 9 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č.12/2015  schvaluje 9 členů zastupitelstva.

DOKONČENÍ KANALIZACE A ČOV (čistička odpadních
vod) V REŠICÍCH – stav ke dni 10. 12. 2015
Stavební práce na tomto díle v Rešicích prováděli pracovníci firmy HOCHTIEF CZ a. s. Dne 10. 12.
2015 proběhla v řádném termínu kolaudace stavebních objektů. Při kolaudaci nebyly zjištěny nedostatky,
které by bránily využívání stavby ke stanovenému účelu. Nedodělky a opravy porušených místních ploch,
které při výstavbě vznikly, pracovníci odstraní do konce ledna 2016. Jedná se převážně o úpravu výšky
několika poklopů, záměny poklopů za vtokové mříže dle požadavků obyvatel a o rozprostření ornice tam,
kde nebylo provedeno.
Druhá fáze kanalizace je nyní ve fázi úpravy projektové dokumentace dle zjištěných skutečností při
výstavbě první fáze. Bude se týkat části obce, kde v první fázi nebyly provedeny kanalizační přípojky.
Předpokládá se, že v prvním kvartálu roku 2016 by měla být odsouhlasena dotace a zahájena soutěž
na realizaci této druhé fáze. Zhotovitel první části se do tendru přihlásí, aby v případě úspěchu dokončil
dílo jako celek. Zahájení realizace je plánováno na podzim 2016.
Spolu s kolaudací stavby je možné postupné přepojování vašich nemovitostí přímo do připravených
domovních revizních šachet, které byly u vašich nemovitostí zřízeny. Není však možné do nově zbudované
a případně vyvložkované kanalizace přečerpat obsah stávajících septiků. Jedná se o vyhnilý kal, který
by v aktivační části ČOV způsobil úhyn mikroorganismů, nutných k odstranění biologického znečištění.
Tím by došlo k zamezení efektivního čištění i v řádu týdnů, do doby nárůstu nových mikroorganismů.
Vyvarujte se tedy prosím této praxe a poté, co odstavíte septiky, zajistěte si jejich vyvezení fekálním
vozem.
Postupné přepojování vás, obyvatel, umožní optimalizované postupné zatěžování biologického stupně,
ale neotálejte s ním příliš.
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Celkem bylo v obci Rešice zbudováno:
919,79 m nové gravitační kanalizace z PP potrubí
1894,93 m potrubí sanovaného sklolaminátovým rukávcem
693,65 m výtlačného potrubí PE, a to ve dvou oblastech:
•
slepá ulice u koloniálu spolu s 12 ks domovních čerpacích stanic
•
hlavní čerpací stanice obce na návsi s označením ČS2
696,41 m domovních přípojek
115,41 m přeložky dešťové kanalizace
Vícepráce, které se dotkly obce Rešice, se týají hlavně rozšíření opravovaných asfaltových ploch
o ucelený pruh v ulici mezi domy č.p. 63 – č.p. 140. Dle projektové dokumentace mělo dojít k opravě pouze
rýhy, využité k pokládce kanalizačního výtlaku, komunikace by tak byla ze tří vzájemně nesourodých
částí, a tak bylo pro obec značně výhodné provést obnovu celého jízdního pruhu.
Dále byla vyměněna přeložka staré rozpadající se dešťové kanalizace z návsi směrem k poli. Bez
tohoto zásahu by byly marně vynaložené prostředky na realizaci nových asfaltových ploch. Kanalizace
byla v tak žalostném stavu, že by se během několika let, spíše během měsíců, zbortila, a obnova by stála
obec náklady přesahující možnosti obce. Náklady na tyto práce by dosáhly téměř 800 tis. Kč, pokud by
je obec realizovala zvlášť. Díky dohodě s VAK Třebíč však byly provedeny v rámci budování kanalizace
a hrazeny z rezervy, která je součástí rozpočtu dle Smlouvy o dílo (SoD). Takto tvořily pouze 10%
z celkové částky, tj. necelých 80 tis. Kč.
Méněpráce (činnosti, které oproti plánu nebylo potřeba provádět a tudíž ani platit), díky kterým se
celá stavba zrealizovala o cca 1 mil Kč levněji, než je uzavřená SoD, jsou:
•
Asfaltové plochy ve směru na Tulešice – proveden nový kryt jízdního pruhu ve směru z obce místo
celé komunikace
•
Nebylo nutné realizovat přeložku vodovodu v ulici s překládanou dešťovou kanalizací
•
Sanovaná potrubí měla v několika úsecích menší průměr, než předpokládal projekt
Problém se zajištěním dodávek elektrické energie byl na poslední chvíli zažehnán díky přístupu
zhotovitele, který i přes termínový tlak na své vlastní práce provedl pro E.ON zemní práce, podsyp
a následný obsyp se zásypem přívodního kabelu, jinak by elektrický proud a tím pádem ani ČOV nemohly
být v tomto kalendářním roce spuštěny.
ČOV je uvedena v plném provozu a jak již bylo zmíněno, obyvatelé se mohou postupně připojovat.
Občané mohou vlastní přípojky budovat svépomocí nebo prostřednictvím firmy, kterou si sami zajistí. Mohou
se tedy obracet i na firmu, která celou stavbu dosud realizovala a na vlastní náklady si u nich tuto službu v roce
2016 objednají. Připomínáme informaci z minulého zpravodaje: „Ti, kteří se v této problematice neorientují,
mohou se evidovat na Obecním úřadě, který během října 2015 osloví některou stavební firmu se zakázkou
na hromadné vybudování přípojek u všech nahlášených zájemců.“ Doplnění této informace: Evidovat se je
možno ještě v průběhu ledna a února 2016. Poté obec provede výběrové řízení na dodavatele a v průběhu
března – dubna 2016 (v závislosti na příznivém počasí) vybraná stavební firma zahájí budování přípojek.
Projektová dokumentace k přípojkám by měla být hotova do konce tohoto roku.
Znovu opakuji závěr článku z minulého zpravodaje, jelikož je velmi důležitý: „Občané v obcích s nově
vybudovanou kanalizací jsou povinni se na kanalizaci připojit, jestliže jim to obec nařídí rozhodnutím
a je to technicky možné. I v případě, že obec takové rozhodnutí nevydá, jsou v obcích s novou kanalizací
prováděny kontroly pracovníky vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí a občané jsou
povinni prokazovat, jakým způsobem likvidují své odpadní vody. Nebude možné vypouštět odpadní vody
do přírody, neboť zákon vyžaduje odvoz kalů např. ze septiku na čističku. To je nutno prokázat předložením
dokladů od firmy, která provádí odvoz, a to až za tři roky zpětně. Proto je nutno tyto doklady dlouhodobě
uchovávat.“
Ing. Lukáš Anderle, stavbyvedoucí, HOCHTIEF CZ a. s.
Lenka Karlíková
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PLÁNOVANÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Již od roku 2005, kdy byl provoz naší školky ukončen z důvodu nedostatku dětí, jsem slyšela několik
návrhů a nápadů, jak tuto opuštěnou budovu využít. Jedním z nich byl užívat ji jako obecní hospodu, další
například udělat ze školky hasičskou zbrojnici, muzeum či bytový dům. Ale jakkoli byly tyto návrhy myšleny
vážně nebo vyřčeny z recese, nevzpomínám si, že bych někdy zaslechla návrh ponechat školku školkou. Já
se nechtěla této myšlenky vzdát. Vždyť většina z vás si jistě pamatuje, jak báječné bylo mít v obci školku.
Ať už jako rodiče, kteří nemuseli své ratolesti odvážet každé ráno kamsi do jiné vesnice a odpoledne pro
ně zase jezdit, nebo jako ony ratolesti, které ze školky prchaly domů, poznávaly s paní učitelkou svoji obec
a její okolí a poznaly zde všechny vrstevníky z obce, jelikož nebyly rozděleny do několika školek současně.
Při vytváření návrhu jsem si uvědomovala, že budova je velká a naplnit ji celou dětmi by bylo spíše
nereálné. Spojila jsem tedy svoji myšlenku s myšlenkou zřízení bytového domu a vznikl tak nápad, který
řeší zařízení mateřské školy kapacitně vyhovující počtu 15 dětí a vybudování 4 bytových jednotek (3+1,
3+kk, 3+kk, 2+kk) o podlahové ploše 53 až 67 m2.
Zajisté se objeví kritické hlasy, které budou oponovat, že se kapacita 15 dětí v Rešicích nenaplní. Tedy
pro orientaci: v současné době je v Rešicích 9 dětí ve věku do 3 let, jistě to je málo, ale lze předpokládat,
dle zkušeností z minulosti, že by naši školku mohli zvolit i rodiče dětí z okolních vesnic, které svoji MŠ
nemají, jako jsou Horní Dubňany a Tulešice. V Horních Dubňanech je v současnosti 7 dětí ve věku do 3 let
a v Tulešicích jsou 4 děti ve stejném věku. Stane-li se však, že se kapacita nenaplní, současná legislativa
umožňuje zřídit i tzv. dětskou skupinu (0 až 12 dětí). Jak na provoz MŠ, tak na provoz dětské skupiny
přispívá kraj. Mimo jiné v probíhajícím dotačním období 2014 až 2020 mají obce možnost požádat o dotaci
na rekonstrukci či stavbu mateřské školy ve výši až 85 % investičních nákladů.
Na říjnovém zasedání byl Zastupitelstvu obce Rešice předložen návrh rekonstrukce opuštěné budovy
MŠ. O měsíc později bylo zastupitelstvem odsouhlaseno zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení autorizovaným inženýrem Ing. Romanem Chvátalem.
Plně si uvědomuji, že od mé myšlenky k realizaci stavebního záměru a k otevření zrekonstruovaného
objektu je ještě velmi dlouhá cesta, přesto doufám, že se sen jednou stane skutečností a rešické děti budou
opět chodit do rešické školky.
Anna Čurdová

POMOZTE NÁM SESTAVIT PLÁN INVESTIC 2016
S vlastními návrhy na investice, které pomohou zvýšit kvalitu života v obci, se můžete obracet na
nejbližšího zastupitele, nebo je sdělit přímo v kanceláři Obecního úřadu Rešice.

ČEZ POŽÁDAL O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI
STÁVAJÍCÍHO POVOLENÍ K PROVOZU 1. BLOKU
ČEZ, a.s., dne 9. 12. 2015 požádal SÚJB o přerušení správního řízení ve věci povolení dalšího provozu
1. bloku JE Dukovany do 28. 2. 2016. Důvodem pro přerušení je časová náročnost rozšířených
kontrol týkajících se svarových spojů na technologickém zařízení 1. reaktorového bloku JE
Dukovany a zpracování výsledků do průkazné dokumentace LTO. Současně ČEZ, a. s., požádal
o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 1. RB EDU. V současné době probíhají činnosti
související s vyhodnocováním provedených kontrol. O pokračování řízení ve věci dalšího provozu
1. bloku JE Dukovany ČEZ, a. s., požádá bezprostředně poté, kdy budou ukončeny kontroly a doplněny
podklady k žádosti o povolení k dalšímu provozu.
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BEZPEČNOST V OKOLÍ JE DUKOVANY
ČINNOST OBČANSKÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
PODZIM 2015
Mimořádné jednání OBK - „Proč se z věží nekouří?“
Na pátek16.10. bylo svoláno jednání OBK s tématikou neplánované odstávky dvou bloků EDU
pro kontrolu svarů. Proč? Obyvatelstvo v okolí EDU se ptá, co se na EDU již měsíc děje, že se z věží
„nekouří“.
OBK je v kontaktu s vedením EDU a pravidelně informuje o vývoji v této záležitosti na svých stránkách
(http://www.obkjedu.cz/). Média, ČEZ i SUJB se k celé záležitosti moc nevyjadřovaly a až nyní se začínají
objevovat různá prohlášení.
Proto se OBK dotázala vedení Divize výroba ČEZ a následně svolala mimořádné sezení OBK
k informování o aktuálním stavu. Na jednání 16. 10. se členové OBK setkali s vedením EDU a měli
možnost si prohlédnout způsob hodnocení výsledků nedestruktivních kontrol. Také byli zevrubně
informováni o příčinách, aktuálním stavu řešení a předpokládaném dalším průběhu mimořádných kontrol.
OBK zaujala k problematice mimořádných kontrol toto stanovisko:
Ředitel elektrárny potvrdil nedostatečnou úroveň průkazů (dokumentace) o kvalitě některých svarů,
které potřebují také při dokladování při zajištění dalšího provozu. Při prováděné kontrole zjistili, že některé
protokoly nesplňují požadovanou kvalitu. Analyzoval se stav na všech blocích.
Na čtvrtém bloku bylo prokázáno, že zjištěné nedostatky se netýkají bezpečnostních systémů
a bezpečnostní funkce systémů jsou zajištěny. Bylo rozhodnuto na blocích 1, 2 a 3 některé průkazné
doklady zrevidovat. Proto se ředitel elektrárny rozhodl zahájit masivní kontrolu této dokumentace na 2. a 3.
bloku, a posléze i na bloku č. 1, který je nyní v plánované odstávce.
Tyto kontroly vyžadují odstavení bloků a provedení velkého množství nedestruktivních kontrol, zejména
prozařováním. Jedná se cca o 3 tis. kontrol na každém bloku, které mohou provádět pouze pracovníci
s příslušným certifikátem a státním oprávněním. Proto byli povoláni pracovníci dodavatelských firem z celé
České republiky splňující tyto požadavky.
Z výše uvedeného počtu kontrol bylo nutno zhruba polovinu znovu ověřit a provést znovu. Dodnes se
vyskytlo pouze několik desítek případů, kdy bylo nutno provést opravy, a to převážně na méně významných
bezpečnostních systémech (jako jsou malá impulsní potrubí pro měření apod.). Tyto kontroly, jejichž
harmonogram je zpracován, budou dále probíhat v rozsahu několika týdnů. Při jejich zajištění se naráží
na nedostatek kapacit dodavatelských firem pro provedení velkého množství kontrol.
Dále bylo OBK informováno, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost zahájil inspekci dokumentace
a v ČEZ byla ustanovena šetřící komise na úrovní bezpečnostní inspekce ČEZ = vnitřní dozor.
EDU a OBK se dohodly na dalším průběžném informování. Informace bude i nadále OBK zveřejňovat
v této zprávě a na svém webu.
Zdroj: http://www.obkjedu.cz/2015/mimoradne-jednani-obk

Seminář OBK - Budoucnost JE Dukovany
Každoroční seminář Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany se uskutečnil ve čtvrtek
19. 11. v Dalešicích, v prostorách Akciového pivovaru Dalešice.
Zúčastnilo se ho na 90 představitelů samospráv, firem a institucí u okolí EDU. Vystoupili , Dana
Drábová, předsedkyně SÚJB, Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020, Petra Jílková, předsedkyně
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Ekoregionu 5, Ladislav Štěpánek, ředitel divize Výroba ČEZ, a.s, Miloš Štěpanovský, ředitel JE Dukovany,
Martin Uhlíř, vedoucí projektu Nový jaderný zdroj EDU, Vítězslav Jonáš, předseda sdružení Energetické
Třebíčsko, Miloš Vystrčil, senátor PČR, Josef Zahradníček, poslanec PČR, Róbert Holý, tajemník OIK
Bohunice a Mochovce, starostové měst a obcí a další.
Aleš John sdělil očekávání vlády ČR o prioritě výstavby EDU 5 i prodlužování provozu stávajících
bloků, které zaznělo na konferenci IVD v Praze 18. 11. Divizní ředitel ČEZ, a.s., L. Štěpánek přednesl
sdělení o problémech výroby ČEZ. Předsedkyně SUJB Dana Drábová zdůraznila vysokou úroveň
bezpečnosti vtělenou do robustního projektu současných bloků EDU. Dále představila systémový přístup
k bezpečnosti a na tomto pozadí konstatovala, že současné problémy, kterými EDU prochází, nesnižují
úroveň bezpečnosti provozu, která je vysoká a bez trendových poklesů hodnot. Nicméně poukazují
na malá odklonění od kultury bezpečnosti a také na některé systémové nedostatky v kontrolní činnosti.
Závěrem předsedkyně SUJB konstatovala, že “současný problém je náš společný problém i když formálně
je za něj zodpovědný ČEZ”.
Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský představil historii provozu EDU v roce 2015, ozřejmil
nedostatečné dokladování výsledků rtg kontrol svarů a jeho rozhodnutí (které chválíme) odstavit bloky 2
a 3 a provést opakované kontroly. Jedná se o kontroly cca 1000 – 1700 svarových spojů na každém bloku.
V současné době se chýlí kontroly ke konci na bloku 1 a 3. Předpoklad je, že náběh bloku 1 a 3 by se měl
uskutečnit začátkem prosince a následně bude odstaven blok 4 a zůstane v odstávce blok 2 pro provedení
opakovaných kontrol svarů. Martin Uhlíř informoval o aktuálním stavu prací s přípravou výstavby EDU
5. V současné době se ČEZ připravuje na vypsání zjišťovacího řízení pro EIA.
Další diskuse se vedla na téma aktivit Energetického Třebíčska (V. Jonáš) v souvislosti s novým blokem.
Bylo také konstatováno, že:
- úkoly stanovené Národním akčním plánem JE se neplní,
- není jmenována odborná komise ani vládní zmocněnec,
- také ČEZ dostatečně nahlas neoznamuje touhu a přání zahájit výstavbu nového jaderného zdroje.
V rámci odpolední části semináře bylo možné zavítat do Přečerpávající vodní elektrárny Dalešice.
Aleš John, předseda OBK při JE Dukovany

Dukovany obhájily prestižní ekologický certifikát
Jaderná elektrárna Dukovany chrání životní prostředí podle mezinárodních norem. Takový závěr přinesl
ekologický audit, který ve druhé polovině minulého týdne provedla mezinárodní auditorská společnost Det
Norske Veritas. Prestižní ekologický certifikát EMS Dukovany bez přestávky obhajuje už čtrnáct let.
V Dukovanech se tentokrát auditoři zaměřili na způsob nakládání s vodou. „Auditovali jsme celý systém
vodního hospodářství. Od čerpání surové vody, přes její úpravu, jakým způsobem je použitá voda následně
zpracována,“ popsal zaměření auditu Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti
Det Norske Veritas.
Předloženou dokumentaci auditoři porovnávali s tím, co viděli během kontrol v čerpací stanici surové
vody na řece Jihlavě, v místě vypouštění vody zpět do vodoteče, v chemické úpravně vody nebo čističce
odpadních vod. Jejich pozornosti neunikly ani záchytné nádrže na Skryjském potoce.
Zdroj: Aktualita z JE Dukovany
Výběr textů z www.obkjedu.cz v sekcích Aktuality a Naše činnost. Redakčně upraveno a zkráceno (LK).
Více informací k činnosti Občanské bezpečnostní komise najdete na www.obkjedu.cz
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JAK ŠEL ČAS – UDÁLOSTI V OBCI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 4. 10. 2015 se na Obecním úřadě
v Rešicích konalo vítání nových občánků do života
obce. Sváteční odpoledne začalo vystoupením
rešických dětí, které si pod vedením paní Hany
Pasulkové přichystaly kulturní pásmo básniček
a písniček.
Nově přivítaní občánci naší obce jsou Gabrielka
Gazdíková a Martínek Černý. K tomuto jistě
významnému dni byl předán rodičům dětí pamětní
list spolu s finančním a věcným darem. Celé
slavnostní odpoledne bylo velmi příjemné a mně
dovolte, vážení rodiče, abych Vám i Vašim dětem
ještě jednou popřála hodně zdraví, pohody a radosti
do života.
Chtěla bych tímto poděkovat paní Haně Pasulkové za přípravu kulturního vystoupení, dětem Patriku
Černému, Terezce Černé, Veronice Floriánové, Martince Opálkové, Petříku Jílkovi, Evičce Řezaninové
a Janičce Mládkové za jejich vystoupení, a všem přítomným za příjemně strávené nedělní odpoledne.
Petra Jílková
Foto: Lenka Opálková

HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY
V pátek 23. října se konala v Rešicích
Halloweenská stezka odvahy. Letošní sedmý
ročník byl z hlediska účasti rekordní. Přišlo
96 dětí z Rešic, Horních Dubňan, Rouchovan,
Dukovan, Mohelna a z dalších obcí. Vyšlo krásné
počasí a všichni si to moc užili. Jak děti s rodiči,
tak organizátoři v maskách.
Na startu se děti posilnily čajem a sladkostí,
dostaly svítící náramky a reflexní pásky a vyrazily
na cestu.
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Za stromy a podél cesty na ně čekala čarodějnice, vodník, čertík, bílá paní, kat a také pavouk křižák,
který do svých sítí chytal děti i dospělé. Byla to hodná strašidla a strašila jenom ty zlobivé a dospělé.
A navíc rozdávala dětem sladkosti. Cestu lemovaly svítící dýně, po louce a mezi stromy proskakovala
strašidýlka. V cíli si všichni opekli špekáček, povykládali své zážitky z cesty a pak spokojeně vyrazili
domů. Pořadatelem tradiční dýňové stezky je DFC Rešice a ORLI Rešice.
Ještě jednou děkujeme všem za účast a těšíme se na další stezku odvahy.
Petra Jílková
Foto: Václav Vorel

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pondělí 19. 10. 2015 pořádala obec Rešice zájezd do brněnského divadla Husa na provázku
na derniéru představení Romeo, Julie a Já v režii Jiřího Jelínka. Kdo očekával Shakespearovskou klasiku,
byl možná zklamán. Tato hravá inscenace s mnoha opravdu vtipnými místy mě bavila, stejně jako hudba.
Fajn atmosféra, hercům se podařilo vytvořit příjemno. Toto divadelní představení mělo jistě spoustu svých
obdivovatelů, ale také spoustu kritiků. Já doufám, že pokud bude nějaké příště, tak se nám podaří vybrat
představení, které zaujme širší publikum.
Petra Jílková

POSEZENÍ SE SENIORY
Krásnou podzimní neděli dne 25. října 2015 pořádala obec Rešice posezení se seniory v sále
Společenského domu Adolfa Opálky. Svátečního odpoledne se zúčastnilo více než padesát seniorů, pro
které si obec připravila kulturní program v podobě vystoupení folklórního souboru Rouchováček ze základní
školy Rouchovany a hudebního vystoupení souboru Moravan z Horních Kounic. Na stolech bylo pro naše
seniory připraveno občerstvení a každý si domů odnesl malou pozornost, kterou vyrobil Denní stacionář
Barevný svět v Třebíči.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli, a věřím, že si společné odpoledne užili.
Petra Jílková
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Milí spoluobčané,
Dovolte, abych se s vámi podělila o krásné
zážitky jednoho nedělního odpoledne.
Na neděli 25. 10. 2015 jsme byli zastupitelstvem
obce Rešice pozváni na posezení se seniory.
Při vstupu každého příchozího pozdravila
osobně paní starostka a předala dárek.
Na stolech bylo přichystáno občerstvení,
ve vázičkách růžičky. Pak následoval kulturní
program.
Nejprve se představil soubor Rouchováček s pásmem písní a tanců a měl jako vždy velký úspěch.
Po nich nastoupil soubor Moravan z Horních Kounic. Hráli a zpívali písně z operet i písničky lidové. Jejich
vystoupení je na velmi vysoké, dá se říci profesionální úrovni.
Protože vše krásné ubíhá rychle, skončil také program, i když trval celé dvě hodiny. Ale po oficiálním
vystoupení se „kouničáci“ posadili mezi seniory a hráli a zpívali až do večera. Bylo to velmi příjemné
nedělní odpoledne, které jsme si moc užili. Už teď se těšíme na další – snad zase za rok. Při odchodu se opět
paní starostka s každým rozloučila a ženám předala růžičku.
Touto cestou děkuji za všechny zúčastněné těm, kteří to pro nás připravili. Ze své zkušenosti vím, kolik
práce a času to stojí.
Takže ještě jednou - Díky moc.

Eva Ryšavá
Foto: Eva a Václav Vorlovi

VÁNOČNÍ JARMARK
První adventní neděle – letos 29. 11. 2015 – byla zahájena a první svíčka na adventním věnci zapálena
v Rešicích na již tradičním vánočním jarmarku, který je vyhlášený po celém širokém okolí.
Krásně vyzdobený Společenský dům A. Opálky, ve kterém se jarmark koná, navozoval tu pravou vánoční
atmosféru už od vstupních dveří. Celým schodištěm i sálem se linula vůně svařeného vína, cukroví, a zněly
krásné vánoční koledy. Dominantou letošního vánočního jarmarku byla zlatočerveně nazdobená jedlička,
která sahala až k samému stropu našeho sálu. Pro návštěvníky měli prodejci připraveny vánoční ozdoby,
svíčky, věnce a jiné drobnosti, které si mohli na místě zakoupit. Kdo nechtěl nic kupovat, mohl si posedět
v naší vánoční kavárně, dát si již zmíněné svařené víno či medovinu, dobrou kávu a k tomu vynikající
cukroví.
Program byl připraven i pro malé děti, které si mohly vyrobit přáníčko a vzápětí je pověsit na vánoční
stromeček. Teď už jen musí počkat, až si Ježíšek přáníčko vyzvedne a doufat, že právě to jejich vytoužené
přání jim vyplní.
Letošní vánoční jarmark byl jako vždy krásným zážitkem. S přáním, aby se nám dařilo i v dalších
letech takovéto tradice udržovat a možná i rozšiřovat, Vám všem ještě jednou přeji za celý obecní úřad
krásný čas vánoční.
Petra Jílková
Foto: Eva a Václav Vorlovi
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I letos byly všechny děti tady u nás v Rešicích hodné a možná právě proto za nimi na rešičkou náves přišel
svatý Mikuláš. Ani letos nepřišel sám, doprovázeli ho dva andílci. Děti byly statečné, všechny doma pomáhají,
ve škole se vzorně učí a v žádném případě nezlobí, a proto byly po zásluze od Mikuláše odměněny sladkostí.
Ovšem to by nebyl Mikuláš Mikulášem, aby si s sebou nevzal i čerty. A nebyli to čerti jen tak obyčejní,
připravili si pro všechny spoustu překvapení.
Kdo se nebál, mohl si s nimi v pekle zahrát
karty nebo třeba opéct nad pekelným ohněm
špekáček J. A vyhlášené rešické čertice Jana
Čurdová a Renata Herzánová si pro všechny
připravily vynikající svařáček, medovinu a pro
děti teplý čaj, který přijde v sychravém počasí
vždy vhod.
Velké poděkovaní svatému Mikuláši,
andílkům, peklu, všem hodným lidem, ale
i hříšníkům za přípravu a účast. A pokud
budeme všichni hodní, tak za námi svatý
Mikuláš přijde opět za rok.
Petra Jílková
Foto: Václav Vorel, Kateřina Husáková
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Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
Činnosti a akce za 4. čtvrtletí ke dni 10. 12. 2015
•
•
•
•

úklid hasičské zbrojnice
spoluúčast při pořádání Mikuláše dne 5. 12. i 6. 12. 2015
spoluúčast při pořádaní Halloweenské stezky
zabijačkové hody – soukromá akce pouze pro pozvané
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Plánované akce a brigády na 1. čtvrtletí roku 2016
•
•
•

výroční schůze SDH Rešice – 9. ledna v 18 hod v kulturním domě A. Opálky
různé brigády po domluvě s obcí
údržba hasičské techniky

Jedno z hasičských desater J
„Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,
že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe
činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše“

Sdružení dobrovolných hasičů Rešice Vám přeje
krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku zdravíčko, klidnou ruku
a především klid zápalkám.
Josef Pošvař
Foto: Josef Pošvař

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO V REŠICÍCH
REKONSTRUKCE
V OBDOBÍ DUBEN – PROSINEC 2015
V dubnu 2015 bylo postaveno lešení kolem kaple, firma Zamazal s.r.o. provedla fasádní nátěr kaple
bílým odstínem barvou KEIM. V květnu byly instalovány nové dubové okenní žaluzie do věže kaple, při
této akci byla ukončena funkce přeposílání internetového signálu.
V letních měsících odstranila mládež Rešic obložení soklu v interiéru kaple, aby mohlo zdivo vyschnout.
V září byly za odborného dohledu památkové péče provedeny omítky soklu v kapli a opraveny podstavce
bočních oltářů za pomoci pana Doležala z Jamolic a firmy Valdastav Tulešice. Po vyschnutí byla kaple
v listopadu vymalována firnou Josef Rouzek, Křepice u Brna. V listopadu nám také pan Pelán – klempíř
z Rouchovan - namontoval na nová okna zevnitř odpařovací misky, aby nestékala voda ze skel oken
po malbě.
V příštím roce bude položena nová podlahová krytina na podlahu kaple, dokončena úprava okolí kaple,
a to do pouti – svátku Sv. Jana Nepomuckého 16. 5. 2016. Také je v plánu prací mimo jiné instalovat nová
svítidla v kapli, dále obnovení slunečních hodin na fasádě a snad dojde i k nasvětlení fasády kaple, ale
termín realizace těchto prací bude záležet více na obci Rešice.
Ing. Karel Hlávka,
technik stavebních investic Biskupství brněnského
pro děkanství Moravský Krumlov
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ADOLF OPÁLKA JAKO CHLAPEC A MLADÝ MUŽ
VE VZPOMÍNKÁCH JEHO SNOUBENKY
RUDOLFY BÍLÉ (MILUŠKY HAJNOVÉ)

V jarním a letním čísle Rešického zpravodaje
jsme se věnovali událostem z jara a léta 1942
a znovu prožili prostřednictvím osobních
vzpomínek paní Bílé cestu Adolfa Opálky z Anglie
do Rešic a do Prahy, což byla také jeho cesta
poslední. Tentokrát předkládáme portrét ještě
osobnější – díky Miluščině vyprávění si můžeme
zkusit představit Adolfa Opálku jako blízkého
člověka, který mohl žít mezi námi.
S Adolfem Opálkou jsem se poprvé setkala,
když byl ještě malý kluk, měl asi osm roků. Já jsem
byla o tři roky starší. Později jsme chodili společně
do měšťanky v Rouchovanech – z Rešic, odkud
jsme pocházeli, ji navštěvovalo 12 kluků a jediným
děvčetem z vesnice jsem byla já. Chlapci mne mezi
sebou neviděli rádi, báli se, že na ně budu žalovat.
Hned byli na třešních, pak se trefovali do Sv.
Sarkandra a dělali další klukoviny. Nakonec byli
rádi, že s nimi chodím do školy, protože jsem jim
nechávala ve škole opisovat.
Mezi Adolfem a mnou to nebyla láska na první
pohled, náš vztah se rozvíjel, když Dolfa začal
studovat a dojížděl do Brna do obchodní akademie.
Chodili jsme se v létě společně s mojí sestrou
koupat. Adolf měl velice rád přírodu a já také. Třeba
jsme šli společně podél říčky Rokytné z Rešic až
do Biskupic, kde jsem učila.
Paní Bílá při vzpomínkovém setkání
Dolfa byl tak trochu samotář, málo kamarádil s vrstevníky. Velice rád chodil sám nebo se mnou do lesa.
Nekouřil, nepil, nechodil do hospody, netancoval. Na druhé straně hrál krásně na mandolínu a znal všechny
možné šlágry té doby. Také hodně četl, miloval literaturu, knížky. Miloval kino. Když jsem za ním jezdila
do Brna, chodili jsme často na představení. Neměl zájem o veselohry, vybíral si spíše filmy vážné.
Po maturitě nastoupil dobrovolně vojenskou službu, pak byl ve škole pro důstojníky v záloze a nakonec
studoval Vojenskou akademii. V té době jsme se již vídali skutečně velmi málo. Měli jsme zvyk, že jeden
týden psal on mně a další týden naopak, a tak jsme byli vlastně stále spolu.
Když se Adolf s Františkem Pospíšilem dostali přes Polsko po moři do Francie, rozloučili se. Adolf
se přihlásil do cizinecké legie do Afriky. Když čekal ve Francii na odsun do Afriky, učil se francouzsky.
Do půl roku si už dokázal přečíst knihu ve francouzštině. Již dříve na vojenské akademii studoval angličtinu
a španělštinu. Mimoto uměl mluvit polsky, rusky a německy.
V Africe se mu líbilo. Nejdříve byl v Sidi-bel-Abbes, potom v Oranu. Velel samým černochům,
kamarády mu byli Poláci a Francouzi. O Francouzích nemluvil příliš v dobrém tónu, konstatoval, že
nejsou vůbec vlastenci. Černoši prý byli zajímaví, jak malé děti. Říkali mu Opa, v jejich řeči to bylo
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Adolf Opálka ve splavu na Rokytné
něco hloupého a směšného. Byl u domorodců velmi oblíben a chtěli, aby tam zůstal. Na rozdíl od jiných
důstojníků cizinecké legie byl vůči domorodcům přátelský. Lákali ho, ať s nimi potom jde do Afriky
k jejich kmenům, že bude náčelníkem a dostane tolik žen, co bude chtít. Sluha ho vždy budil lechtáním
na chodidle. Velmi ho mrzelo, že se civilní bílé obyvatelstvo dívalo na černochy s pohrdáním. Podnebí
v alžírských horách bylo drsné. V noci strašná zima, ve dne úmorné vedro. Pak se vrátil do Francie,
kde bojoval proti Wehrmachtu.
Zpracovala Lenka Karlíková
Použitá literatura:
Jiří Eisenbruk: Rozhovor s Rudolfou Bílou (Miluškou Hajnovou), snoubenkou Adolfa Opálky
Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha, vydalo PANORAMA
Zapůjčení materiálů a odborná korektura: Mgr. Pavel Grassgruber
Fotografie: Archiv Mgr. Pavel Grassgruber

INFORMACE A POZVÁNKY
VÝTVARNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
pořádá Obecní knihovna v Rešicích již tuto neděli 20. 12. 2015 od 13:00 do 16:00. Děti si vyrobí
jmenovky na dárečky a malý betlémek.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ REŠICE
V sobotu 26. 12. 2015 pořádá Myslivecké sdružení Rešice v úseku Rešice - Kordula hon na škodnou
(liška). Myslivci vycházejí v 9:00 hod. z rešické návsi. Předpokládané ukončení honu je 15:00 hod.
LK
Zdroj: Miroslav Jílek, předseda Mysliveckého sdružení
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HLAVNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Bohoslužba, místo a hodina konání:
čt
čt
pá
pá
so
so
ne
ne
čt
čt
pá
pá
so
ne
ne
út
st
st
ne
ne

24. 12.
24. 12.
25. 12.
25. 12.
26. 12.
26. 12.
27. 12.
27. 12.
31. 12.
31. 12.
1. 1.
1. 1.
2. 1.
3. 1.
3. 1.
5. 1.
6. 1.
6. 1.
10. 1.
10. 1.

Štědrý večer, D. Dubňany, 16:00
H. Dubňany, 21:00
Slavnost Narození Páně (Boží Hod vánoční), H. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00
Svátek prvomučedníka sv. Štěpána, D. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00
Svátek Svaté rodiny, H. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00
Památka sv. Silvestra I., papeže, H. Kounice 14:00
D. Dubňany, 16:00
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, H. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00
D. Dubňany, 17:00
2. neděle po Narození Páně, H. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00
Vigilie slavnosti Zjevení Páně, H. Dubňany, 17:00
Slavnost Zjevení Páně, H. Kounice, 16:45
D. Dubňany, 18:30
Svátek Křtu Páně H. Dubňany, 8:00
H. Kounice, 10:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka bude v ČR probíhat od 1. 1. do 14. 1. 2016. Konkrétní data v každé farnosti a obci si
stanoví vedoucí skupinek podle časových možností svých a dětí. V Rešicích to budou opět paní Pasulková
a paní Hájková, termín sbírky bude včas zveřejněn na letáčcích a vyhlášen obecním rozhlasem.
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TERMÍNY DALŠÍCH AKCÍ:
20. 12. 2015		
30. 1. 2016		
2. 2. 2016		
21. 2. 2016 			

Hokej HC Rakšice x KBK Orli Rešice, odjezd autobusu v 17 hodin od hospody.
Ples DFC Rešice + KBK Orli Rešice
Masopust
Dětský karneval

OBECNÍ KNIHOVNA REŠICE
VÝSLEDKY SOUTĚŽNÍHO KVÍZU
Tentokrát se soutěže na téma pohádek Jana Drdy aktivně zúčastnili pouze 4 řešitelé: Markéta Hájková,
Petr Hájek, Darina Marešová a Klára Makešová. Protože byli všichni úspěšní, rozhodla se redakční rada
odměnit všechny. Blahopřejeme a s rodiči dohodneme termín převzetí odměny.

VÁNOČNÍ LUŠTĚNÍ
Během Vánočních svátků jistě uslyšíte nebo si dokonce zazpíváte spoustu koled, proto bude tato doplňovačka
hračkou. Do vodorovných políček doplňte názvy známých českých koled a vánočních písní. Nápovědou je vždy
jedno slovo z úvodní věty. Vyplněnou křížovku odevzdejte v knihovně, v kanceláři obecního úřadu nebo vhoďte
do schránky kulturního domu. Nezapomeňte se podepsat! Všichni účastníci dostanou odměnu a vylosovaný
výherce i drobný dárek.
Jak si luštění ulehčit: Jistě rádi pomohou rodiče, ale kdo je zvídavý a chce objevovat sám, na www.youtube.
com stačí zadat heslo „koledy“. Hned vám vyskočí bohatá nabídka těch nejznámějších i méně známých. Mnohý
odkaz obsahuje přímo písemný seznam koled, který úspěšně použijete jako nápovědu pro tuto doplňovačku, ale
nejlepší bude si co nejvíc koled poslechnout a třeba si i nějakou zazpívat!
LK
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná jubilea oslavili tito naši spoluobčané:
Hájková Milena			

70 let 		

( 5. 10.)

Hájek Zdeněk 				

75 let 		

(29. 10.)

Juránek Zdeněk 			

75 let 		

(18. 11.)

Šmarda Bohumil 			

75 let 		

(22. 11.)

Pislcajtová Marie 			

70 let 		

(29. 11.)

Rozloučili jsme se…

V uplynulém období nás bohužel zarmoutila svým odchodem naše spoluobčanka, paní
Pospíšilová Marie 			
20.11. 2015

Její rodině a blízkým vyjadřujeme naši upřímnou účast.
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CO MOŽNÁ NEVÍTE
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
JAK DLOUHO TRVÁ VÁNOČNÍ OBDOBÍ
Křesťané ve 21. století vnímají vánoční svátky jako druhý nejdůležitější svátek, hned
po Velikonocích. Vánoce se slaví jakožto svátek narození Krista. Doba přípravy na Vánoce se
nazývá Advent, jenž může začínat nejdříve 27. listopadu a náleží do něj vždy 4 adventní neděle, ale
k samotnému vánočnímu období ještě nepatří. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí,
např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec), Slavnost Panny
Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. 12.) a sv. Lucie (Světluše,13. prosinec). Období
Adventu by mělo provázet ztišení, rozjímání, přiměřený půst. V žádném případě se nejedná o čas
bujarých oslav a nepatří sem ani zdobení stromků či zpěv koled, jejichž poslech nám předčasně
vnucují nákupní řetězce. K adventním písním patří např. staročeské roráty.
Doba adventní končí 24. prosince a největším svátkem vánočním je tzv. Boží hod vánoční
– slavnost Narození Ježíše Krista 25. prosince. Před liturgickou reformou, která nastala
po II. vatikánské koncilu v 2. pol. 20, století, končívala doba vánoční až 2. února dnem zvaným
Hromnice. Nyní končí v neděli na svátek Křtu Páně, jehož datum je pohyblivé, je to však vždy
v 1. polovině ledna. V průběhu tohoto období se připomínají další křesťanské svátky, které se během
těchto několika dnů až týdnů tematicky koncentrují, ačkoli ve skutečnosti mezi danými událostmi
uplynulo třeba mnoho týdnů, měsíců či let.

CO ZNAMENAJÍ JEDNOTLIVÉ DNY
24. 12. – Předvečer narození Ježíše (Štědrý den, Štědrý večer)
25. 12. – Slavnost narození Páně (Boží Hod, 1. svátek Vánoční) – vlastní den oslavy narození Ježíše
Krista
26. 12. – Svatý Štěpán (2. svátek Vánoční) - byl členem první křesťanské komunity v Jeruzalémě,
který neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován mimo jiné za tvrzení, že čelní
představitelé židovského národa zavinili Ježíšovu smrt a že Ježíš je roven Bohu. Rozsudek byl vykonán
před Damašskou bránou do Jeruzaléma.
27. 12. Sv. Jan Evangelista – tento apoštol a jeden ze čtyř evangelistů byl nazýván „miláčkem Páně“
a po jeho ukřižování pečoval o Pannu Marii. Tento den prý Jan požehnal a vypil otrávené víno od svých
nepřátel, nic se mu však nestalo, a tak se pak od 12. století nechávalo toho dne žehnat víno.
28. 12. Svátek Mláďátek – dětí, zavražděných na Herodův příkaz. Údajně jich bylo 4 444.
1. 1. - slavnost Matky Boží Panny Marie, do roku 1960 svátek Obřezání Páně. Římskokatolická
církev také toto datum spojuje se Světovým dnem modliteb za mír.
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, svátek Tří králů nebo též Epifanie připomíná sebesdělení či sebezjevení
Boha lidstvu v osobě Ježíše Krista.
8. 1. Svátek Křtu Páně připomíná křest Ježíše Krista v řece Jordán prorokem Janem Křtitelem.
2. 2. – Hromnice - Svátek Uvedení Páně do chrámu (do roku 1960 svátek Očišťování Panny Marie)
připadá na 40. den po slavnosti Narození Páně, dříve jím končívala doba vánoční. Ježíšova matka
Maria podle židovských předpisů byla po narození chlapce 40 dní rituálně nečistá (srov. „šestinedělí“).
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Po uplynutí této doby bylo její náboženskou povinností navštívit jeruzalémský chrám, podrobit se
očistným obřadům a přinést Bohu zástupnou oběť za prvorozeného syna. Vše prvorozené totiž náleželo
Bohu, zástupnou obětí mohlo být např. živé zvíře, zvolené dle majetnosti obětovatele. Při návštěvě
chrámu došlo k setkání se starcem Simeonem a prorokyní Annou. Simeon prorockým výrokem označil
přinesené dítě za světlo k osvícení pohanů a slávu izraelského lidu.
Bývá také starodávným zvykem odstrojit vánoční stromeček až právě na Hromnice. Do kostelů se
přinášejí k požehnání svíce. Tyto „hromničky“ měly chránit úrodu před hromobitím a dům před
neštěstím. Báby kořenářky jimi léčily – dávaly je do rukou nebo křížem pod krk nemocnému.
Rozžatými svícemi, které symbolizují očistu, se také obcházely včelí úly. O tomto svátku se obzvlášť
nemá pomlouvat, klít, tancovat ani žertovat. Podle lidové víry by hospodyně neměla brát do ruky
jehlu – přitáhla by na stavení blesk a mohlo by vyhořet. V pohanských dobách byly Hromnice spojeny
s bujnými oslavami jako předzvěstí jara.
Lenka Karlíková,
odborná korektura Mgr. Pavel Krč
zdroj: Wikipedie

OTÁZKY A ODPOVĚDI
K VÁNOČNÍMU PŘÍBĚHU
Proč se narodil Ježíšek v Betlémě ve chlévě (dle jiných zdrojů v jeskyni), když Maria a Josef
bydleli v Nazaretě?
Celou krajinu ovládali Římané, kteří vynikali jak ve vojenství, tak v administrativě. Často prováděli
sčítání lidu, které mj. umožňovalo přehlednější výběr daní. Na základě císařského příkazu ke sčítání lidu
se Josef a Marie vydali z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova jménem Betlém,
kde se konal zápis. Lidí k zápisu se ovšem dostavilo velké množství. Tu noc porodila Marie svého
prvorozeného syna v chlévě, kde nocovali, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Král králů se
tedy nenarodil v královském paláci. To je významné Boží poselství pro všechny, kdo mají pocit, že nic
nemají, cítí se chudí, osamělí a smutní.

Jakou úlohu mají v příběhu o narození Krista pastýři? Proč se o něm dozvěděli jako první?
Zdejší pastýři v té době pásli pod širým nebem.Této noci se jim zjevil anděl a oznámil jim narození
Spasitele. Je významné, že tuto novinu obdrželi jako první právě pastýři, kteří náleželi k okrajové,
méněcenné, dnes bychom řekli sociálně slabé společenské skupině. To znamená, že v Božích očích
nehraje roli, jaké zastáváte společenské postavení. Naopak, Boží syn se choval zvlášť laskavě a velkoryse
právě k opovrhovaným a opomíjeným skupinám – prostitutkám, zločincům, chudým a nevyléčitelně
nemocným.

Co znamená hvězda nad Betlémem?
Narození Ježíše předpověděla hvězda, která sloužila jako orientační bod všem, kdo se přišli
novorozenému králi Židů (Ježíšovi) poklonit, včetně mudrců z východu, později označovaných jako Tři
králové, ačkoli jejich počet není přesně znám.
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Jakou roli hrál král Herodes?
Herodes byl židovským správcem Judska, který byl podřízen římské nadvládě. Zprávy o narození
židovského krále si interpretoval tak, že se připravuje povstání k jeho svržení. Protože se cítil ohrožen,
nechal po Ježíši pátrat, aby dítě zabil, ale bezvýsledně. Proto nechal v betlémském kraji vyvraždit všechny
chlapce mladší dvou let (vojáci by zřejmě nedokázali věk velmi malých dětí s jistotou odhadnout, proto
tak velké rozpětí). Josef s Marií a dítětem včas utekli do Egypta.

Vánoční příběh v podstatě nebyla žádná idyla, jak si ji představujeme dnes, když hledíme
na figurální betlémek doma či v kostele, plný oveček a andělíčků. Stejně jako lidský život je plný
bolesti, krve a násilí. Zvlášť významným prvkem je téma ztráty domova – nejenže Marie nerodí
v pohodlí a bezpečí, ale ještě se ani nezotavila z porodu a už se stává uprchlicí, plnou strachu o svou
rodinu. Mysleme tedy s radostí a vděkem na to, že každý z nás, kdo může slavit vánoční svátky
v dostatku, klidném zázemí domova a v rodinném kruhu, je velmi bohatý.
Lenka Karlíková,
odborná korektura Mgr. Pavel Krč

POSLEDNÍ SLOVO
NECHTE DĚTI PŘICHÁZET KE MNĚ…
Tato slova řekl Ježíš poté, kdy jeho vlastní učedníci děti od něj odháněli. (1) Možná v dobré víře chtěli
uchránit svého mistra od jejich spontánnosti a dotěrnosti. Ježíšovi však taková situace nikoliv poprvé dala
příležitost, aby se dotkl jádra celého evangelia, které hlásal. Děti s jejich otevřeností pro přijímání toho, co
je nové a co je přesahuje, byly dány za vzor.
Tu a tam vzniká i v církvi i v katolickém periodiku debata o tom, jak to má být s účastí malých dětí
na bohoslužbě a s jejich chováním. Má vůbec cenu je tam brát? Nebudou druhé jen otravovat a nechceme
také po nich něco, čím jim ubližujeme, když je do kostela vodíme?
Osobně si nemyslím, že by nebylo dobře čekat, až děti vyrostou a předpokládat, že to má cenu, až když
člověk nějak chápe, co tam v kostele probíhá. Mnohdy děti nejen rodiče překvapí, jak „něco“ pochytí nebo
prožijí, i když se zdá, že celou tu např. hodinovou bohoslužbu jen prozlobily a nedávaly pozor.
Pamatuji si, že dávno předtím než jsem musel nastoupit povinnou školní docházku, jsem v kostele
„zaháněl nudu“ sledováním stropní fresky, křížové cesty nebo obrazů nad bočními oltáři. Něco mi naši
vyvětlovali, když jsem se stále dokola na něco ptal. Ale během času, který jsem tam měl, jak se mi tehdy
zdálo, přečkat, Bůh měl ještě „spoustu příležitostí“, jak i skrze tyto vjemy oslovovat dětské nitro a budovat
vztah k němu.
Dnes existují ještě daleko širší možnosti, jak to dětem v kostele usnadnit – vycházejí různé knížečky,
vysvětlující misálky nebo si dítě vezme svého oblíbeného plyšáka. A když by chtělo dítě příliš povídat,
zachraňuje to starý osvědčený trik – zacpat pusu rohlíkem nebo nějakou dobrotou.
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Jiný kraj, jiný mrav. V roce 2006 jsem měl možnost na pozvání jednoho kněze pobývat půldruhého
měsíce v Texasu. Tam mě v jejich kostelích zaujala u nás nevídaná místnost – crying-room. Doslova pokoj
na vyřvání. Byl to průhledný, leč zvukově dokonale izolovaný pokoj přilehlý ke kostelu. Uvnitř skotačily
nezvladatelné děti, vedle nich seděli nebo postávali rodiče a poslouchali z reproduktoru, co se děje v kostele,
a ostatní účastníci bohoslužby nemuseli být vytrženi ze zbožné pohrouženosti. Takové možnosti bývají
v naší republice asi málokde.
Otec Jan Balík jednou komentoval své zážitky z Brazílie. Místní nesmírně rozesmála jeho otázka, co
s dětmi při bohoslužbě. Co že to vlastně řešíme. Tam nebyl nikdo nervózní z neustálého šumu a živelně
nadšeného prožívání ostatních. Podobně by se dalo mluvit o Africe a jiných místech planety, a přesto
patříme do jedné katolické církve. A děti v neposlední řadě, podle Ježíše právě asi spíš v té první… I ony
samozřejmě potřebují hranice a důslednost, což klade nárok především na rodiče, které je doprovázejí.
Kostel není hřiště.
Jako však ve všech vztazích a soužití, velkorysá trpělivost a ohleduplnost se očekává od všech. Rodiče
musejí dbát na své děti, i když to bude na úkor jejich soustředěnosti, a my ostatní se snažme neřešit každé
pípnutí. Nakonec to bývá spíše naše vlastní nesoustředěnost, nezpracované prožitky a řešení problémů,
které nás odvádějí vlastního vnitřního prožitku.
Buďme rádi, když ještě slyšíme broukání nebo pláč dětí uvnitř kostela, než abychom měli sterilně zbožné
prostředí, kde už příští generace bude chybět, neboť tam od počátku nemohla najít cestu. Jak to říkal jeden
kněz: „Děti opravdu nejsou obtížný hmyz!“ Ježíš však mířil mnohem výše, když nám je dal za vzor v tom,
že právě „takovým patří Boží království“. (2)
Pavel Krč
1Srv. Mk 10,13n
2Mk 10, 14
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Foto: soukromý archív Josef Maštalíř
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