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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
horké dny jsou důkazem, že tu máme konečně léto. Děti se těší na prázdniny,
dospělí na dovolenou a snad na poněkud klidnější režim.
Dětem a studentům blahopřeji k jejich vysvědčení a pevně doufám, že dělají
svým rodičům a prarodičům radost. Pochvalu si zaslouží jedničkáři, ale i ti, kteří
přinesli nějakou tu dvojku, či jak se říká „za dobře“. Důležitý je přístup, snaha
a především využití teoretických znalostí v praxi. Každý je dobrý v něčem jiném,
důležité je, aby škola pomohla v rozvoji právě silných stránek. Dvouměsíční
prázdniny budou časem odpočinku, brigád a mohu být, a doufám, že také budou,
časem dobrodružným. K létu patří tábory, výlety, koupání. Nezapomeňte však
na opatrnost, ať do nového školního roku nenastupujete se sádrou a odřeninami.
Hezké počasí doslova vybízí trávit čas venku, na zahradě, v přírodě. Využijme
toho a odložme na chvíli televizi, telefony a tablety. Víkendové grilování, letní
táboráky, chození na houby, cyklovýlety a mnohé další aktivity přeci patří k létu.
Rádi pak na ně v zimních večerech budeme vzpomínat.
Přeji vám všem hezké léto, krásnou dovolenou a pěkné prázdniny.
Vaše starostka Petra Jílková
Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři
Aktuální číslo REŠICKÉHO ZPRAVODAJE je po okraj naplněno ekologickými
tématy – nejenže vrcholí 1. fáze budování kanalizace a s tím i přibývá odpovědí
na řadu souvisejících otázek. Navíc – jelikož voda bude v následujících horkých
měsících důležitým tématem - přidáváme zajímavé i překvapivé informace
o kvalitě vody v řece Rokytná. Překvapivé proto, že na pomyslném vysvědčení
této řeky by se neskvěly žádné jedničky, spíše jen dvojky, trojky a čtyřky. O lesy
a zvěř v nich pečují myslivci a jejich neodmyslitelným druhům – pejskům – je
věnován příspěvek Mysliveckého sdružení.
Mimoto se vrátíme k započatým vzpomínkám z předchozích čísel - na paní
Milušku Bílou, na historické Rešice i budování Společenského domu.
Svými příspěvky opět obohatily naše stránky okolní základní školy. A abychom
se hlavními tématy nedrželi pouze při zemi či pod zemí, pozvedneme oči
ke zkrášlené rešické kapli – ve fotografiích, v pověsti, v Posledním slově
a dokonce i v básni.
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení.
Lenka Karlíková
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ č. 15/2016
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 25. 4. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Petru Jílkovou, pana Jana Makeše
• program zasedání
• zápis ze 14. zasedání OZ ze dne 21. 03. 2016
• členství obce Rešice ve Svazu měst a obcí ČR
• záměr prodeje obecního stavebního pozemku v ulici „Zámecká“
na p.č.497/50 v k.ú. Rešice
• záměr prodeje části obecního pozemku na p.č. 203/1 v k.ú. Rešice
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 765/1, 765/2, 768 v k.ú.
Rešice
• zprávu o činnosti kontrolního výboru obce za 2. pololetí 2015
a plán akcí na rok 2016
• dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního
programu „Podpora rodinné politiky na úrovni obcí“ pro rok 2016
ve výši 20.000,-Kč a podpisem smlouvy pověřuje starostku obce
paní Petru Jílkovou
• náhradní výsadbu nové lípy v osadě Kordula ( na původní místo)
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• aktuální informace o kanalizaci v obci a o harmonogramu
napojování domovních kanalizačních přípojek
• aktuální stav podaných žádostí v rámci dotačních titulů pro rok
2016
• přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci pro rok 2016
• zprávu auditorské společnosti o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015
• informace o plánovaných kulturních akcích, které se budou v obci
připravovat do konce května 2016
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 15/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.
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USNESENÍ č. 16/2016
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 13. 06. 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 15. zasedání OZ ze dne 25. 04. 2016
• závěrečný účet obce Rešice za rok 2015
• roční účetní závěrku za rok 2015
• rozpočtové opatření č.1/2016
• prodej obecního stavebního pozemku v ulici „Zámecká“
p.č.497/60 v k.ú. Rešice
• prodej obecního pozemku p.č. 203/10 v k.ú. Rešice
• zápis do obecní kroniky za rok 2014
• v rámci „Malý festival loutky“ uspořádat v obci jedno loutkové
představení za přispění obce 1.000,-Kč
• pro SDH Rešice povolení vybudovat na místním hřišti zpevněnou
plochu pro konání hasičských závodů na vlastní náklady
• komisi pro měření délky domovních kanalizačních přípojek
u jednotlivých nemovitostí
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• výsledky kontrol v obci na skládku inertního odpadu, na bytový
dům č.p.74, na stav rešického potoka
• návrh na změnu umístění nové sondy teledozimetrického systému
TDS2
• aktuální stav podaných žádostí v rámci dotačních titulů pro rok
2016
• ústní žádost paní Zdeňky Slámové o ukončení členství
ve Finančním výboru obce Rešice
• oznámení paní Hany Pasulkové o odstoupení z funkce obecní
kronikář k 31.12.2016.
• plánované mimořádné zasedání v týdnu od 20.06. do 24.06.2016
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 16/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.
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KANALIZACE – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Finanční dar obce občanům
na vybudování domovní kanalizační přípojky
Na mimořádném zasedání OZ dne 23. 6. 2016 zastupitelé odsouhlasili výši
finančního daru občanům ze strany obce na vybudování domovní kanalizační
přípojky. Přípojky bylo nutno nově vybudovat k připojení na hlavní kanalizační
řad obce. Výše příspěvku byla stanovena na 600,- Kč na jeden skutečně
naměřený běžný metr výkopu bez ohledu na druh terénu. Za účelem zjištění
přesné délky výkopu u každé nemovitosti ustanovilo OZ již na předchozím
16. zasedání 13. 6. 2016 tříčlennou komisi, která v následujících dnech provedla
měření délky domovních kanalizačních přípojek u jednotlivých nemovitostí.
Tyto naměřené metry byly odsouhlaseny a podepsány buď majitelem dané
nemovitosti nebo osobou trvale bydlící.
Podmínkou pro obdržení tohoto finančního daru je podpis darovací
smlouvy, kterou vypracuje pan JUDr. Karel Holub, Třebíč, a napojení se
do hlavního kanalizačního řadu nejpozději do 31. 07. 2016 (napojení se
a podepsání smlouvy s VAS Třebíč). Zájemci registrovaní na Obecním úřadě
Rešice k hromadnému zhotovení přípojky stavební firmou, kterou doporučila
obec - v tomto případě se jedná o firmu VALDASTAV s. r. o. - mají nárok
na tento finanční dar i v případě zpožděného vybudování přípojky po termínu
31. 7. 2016, jestliže toto zpoždění bylo způsobené časovou prodlevou na straně
této stavební firmy. Na příspěvek má nárok každý, kdo splnil výše uvedené
podmínky bez ohledu na to, zda si občané nechali přípojku vybudovat stavební
firmou nebo provedli práce svépomocí.
Pro 2. fázi budování kanalizace, která začne letos na podzim, zůstane výše
příspěvku stejná.
Lenka Karlíková

Důležitá upozornění k provozování kanalizace
Vyprázdnění jímek před připojením do kanalizační sítě: Před uvedením
vlastní domovní přípojky do provozu je nutné zajistit odvoz nahromaděného
odpadu z vlastních jímek na libovolnou čističku, nejblíže dostupná je v Horních
Dubňanech. Vzhledem k její omezené kapacitě je nutné objednat si tuto práci
s dostatečným časovým předstihem!
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Co do kanalizace NEPATŘÍ: hygienické vložky, tampony, mopy a další
podobné předměty, které obsahují netkanou textilii. Dále do kanalizace nepatří
vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír, a to ani v případě, že je na obalu
uvedeno, že je vlhčený papír vhodný i do kanalizace. Zkouškami bylo zjištěno,
že se ve vodě nerozpadá a ucpává nejen šachty a zařízení ČOV, ale i domovní
odpady.
Bezpečný provoz kanalizační sítě a šachet: Kanalizační síť (kromě
kanalizační přípojky na vašem pozemku po čerpadlo) je majetkem VAS, a.s.
včetně čerpadla. VAS, a.s. tedy také odpovídá za jejich provoz. Šachty, které
jsou umístěny na obecních pozemcích a jsou běžně dostupné, nejsou určeny
k tomu, abyste je otvírali a kontrolovali jejich obsah. Každým takovým
zásahem se zvyšuje riziko poruchy zařízení.
Řešení poruch: Pokud máte poruchu na Vaší šachtě, zavolejte servisního
technika VAS a.s., a nesnažte se ji sami opravovat. VAS a.s. rovněž v případě
potřeby dodá náhradní díly k vašim šachtám.
Věříme, že při zachování všech těchto pravidel nám bude kanalizace
do budoucna sloužit k všeobecné spokojenosti.
Lenka Karlíková

Pozor na odpad ze žump!
Používáte obsah své jímky na odpadní vodu ke hnojení zahrádky či pole?
Brzy už to nebude možné. Ministerstvo životního prostředí chystá v rámci
novelizace vodního zákona v leošním roce úpravu ustanovení § 38 odst. 6,
která jasně vymezí, že odpadní vody z jímek pro splaškové odpadní vody
ze staveb pro bydlení budou moci být vyváženy pouze na čističku odpadních
vod (ČOV).
V loňském roce byla schválena změna zákona o odpadech. Kromě jiných
ustanovení nebyly odpadní vody vyloučeny zcela z jeho působnosti tak, jak to
bylo v minulosti. V praxi to znamená, že pokud zajistíte likvidaci odpadních
vod v souladu s novelizovaným zákonem o vodách (odvozem do ČOV),
nebudou se na ně vztahovat požadavky zákona o odpadech. Jestli budete chtít
fekáliemi pohnojit svou zahradu a tím pádem je nezlikvidujete podle platných
předpisů, můžete dostat pokutu, protože jste neodvezli odpad na místo k tomu
určené.
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V současné době není okolo 1,5 milionu lidí v ČR napojeno na kanalizaci
a používá domovní čistírny odpadních vod nebo bezodtokové jímky. Jejich
majitelé budou povinni schraňovat dva roky dokumentaci o jejich likvidaci
a předkládat ji na požádání kontrolním úřadům. Kontroly budou moci provádět
odbory životního prostředí pověřených úřadů a Česká inspekce životního
prostředí.
Zdroj: ZRCADLO – NEZÁVISLÝ REGIONÁLNÍ ČTRNÁCTIDENNÍK
Se svolením
Autor: PeSl

Jak funguje čistírna odpadních vod
Nejčastějším typem čistírny odpadních vod („čovky“) v ČR je mechanickobiologická čistírna odpadních vod, kde čištění vody probíhá ve třech stupních:
1. Mechanické čištění
Nejprve se z odpadní vody, přiváděné hlavní stokou, odstraní hrubé
nečistoty pomocí lapáků štěrku, tuků, a pomocí a sít. Poté v usazovací nádrži
nerozpuštěné látky klesají ke dnu coby surový kal, plovoucí nečistoty se
stírají z povrchu a jsou skladovány či páleny. Mezi nimi se uprostřed nachází
mechanicky vyčištěná voda, obsahující pouze 10% nečistot.
2. Biologické čištění
Odpadní voda po mechanickém vyčištění vstupuje do biologického
reaktoru. Zde pracují mikroorganismy – aerobní bakterie - které dokáží
z odpadní vody odstranit až 99% organického znečištění i sloučenin dusíku
a fosforu. Ze směsi se odděluje čistá voda, která opouští čistírnu, zbytek kalu
je zpracován v kalovém hospodářství nebo se vrací do biologického reaktoru
a slouží jako zdroj živin pro anaerobní bakterie, které produkují různé plyny.
Tyto plyny jsou čištěny a označují se jako bioplyn, který využije čistírna
k produkci energie. Zbylý tzv. vyhnilý kal se zpracovává a využívá jako
hnojivo, je skládkován nebo spalován.
.
3. Terciární čištění
Při dočištění odpadních vod dochází odstranění fosforu, nerozpuštěných
látek a odstranění škodlivin. Čistírna odpadních vod funguje jako předčištění
a dočištění probíhá po návratu vody do přirozeného vodního toku.
Zpracovala: Lenka Karlíková
Zdroj: Internet, wikipedie
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Usazovací nádrž
Foto: Lenka Karlíková

VÝSLEDKY ŽÁDOSTÍ O DOTACE NA ROZVOJ OBCE
Ze šesti žádostí o dotace, podaných obcí Rešice, o kterých jsme informovali
v minulém Zpravodaji, máme prozatím s jistotou schválenu jednu,
a to titul Podpora rodinné politiky v obci Rešice. Obec obdrží 20 000 Kč
a je na ní, zda a o kolik tento příspěvek navýší z vlastních zdrojů. O výsledcích
schvalovacího řízení ostatních žádostí vás budeme informovat v říjnovém
vydání Zpravodaje.
Lenka Karlíková

PODPORA RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA
V OBCI REŠICE
Obec Rešice získala z prostředků Jihomoravského kraje v rámci
dotačního programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí dotaci ve výši
20 000 Kč na projekt Podpora rodinného a profesního života v obci Rešice.
Prostřednictvím tohoto projektu bude pro občany naší obce ve spolupráci
s Občanskou poradnou v Třebíči uskutečněno několik aktivit podporujících
slaďování rodinného a profesního života.
9

Jednotlivé části projektu se zaměří na několik oblastí. Připraveny jsou
aktivity volnočasové, vzdělávací a poradenské. V úvodu projektu si mohou
děti vyrobit pískové mandaly, a to v srpnu na akci Rozloučení s prázdninami,
kterou pořádá obec Rešice v sobotu dne 27. 8. 2016 na místním fotbalovém
hřišti. Od září do konce listopadu je připraveno cvičení rodičů s dětmi
s netradičními pomůckami, cvičení pro ženy s overbally (velkými míči)
a muzikoterapie.
V rámci poradenství bude možno navštívit kariérové poradenství, kde
se dozvíte, jaké povolání by bylo pro Vás vhodné, pokud zvažujete změnu
povolání, jak správně napsat životopis nebo motivační dopis, jak se připravit
na pracovní pohovor a další otázky z pracovního práva a zaměstnanosti.
Dále pro Vás bude připravena přednáška na téma Konflikty v rodinách se
zaměřením na témata mezigenerační soužití, dluhy v rodině a domácí násilí.
V závěru roku je připravena opět rukodělná činnost, a to výroba vánočních
dekorací. Bližší informace o aktivitách projektu se dozvíte na webových
stránkách obce, prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu a na vývěsce
obecního úřadu.
Petra Jílková

KONTROLY V OBCI
V posledním čtvrtletí proběhly na obci dvě inspekce ze strany veřejné
správy:
7. 6. 2016 Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zjišťoval naplnění podmínek
smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů
v obcích, hospodaření s veřejnými prostředky. Při kontrole nebylo zjištěno
žádné porušení příslušných nařízení vlád ani případných vyhlášek.
9. 6. 2016 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontrolovala
dodržování zákona o odpadech při provozování zařízení k odstraňování odpadů
„Skládka S-IO Rešice“. Dle závěru kontrolního zjištění nebyl z hlediska ČIŽP
porušen zákon o odpadech.
Lenka Karlíková
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PLÁN ÚPRAVY TERÉNU HŘIŠTĚ
Dne 13. 6. 2016 schválilo zastupitelstvo obce záměr SDH Rešice provést
na místním travnatém hřišti zpevněnou plochu ze zámkové dlažby na náběh
a základnu pro požární útok. Rozebiratelná dlažba dostala přednost před jiným
povrchem (asfalt, litý beton) z důvodu snadnějšího uvedení do původního stavu
pro případné obnovení jiné sportovní činnosti na hřišti. Předpokládaná plocha
je 82 m2. Současně bude proveden odvodňovací kanál s napojením na stávající
drenáž víceúčelového hřiště. Termín zahájení prací se přepokládá na září 2016,
po ukončení letních aktivit.
Anna Čurdová

BEZPEČNOST V OKOLÍ JE DUKOVANY
Zemětřesení v Rakousku
Dnes 25. dubna 2016 bylo ve 12:28:23 v Rakousku pod Vídní
zaznamenáno silné zemětřesení. Pocítěno bylo i na našem území. Zemětřesení
neohrozilo žádnou z našich jaderných elektráren. Bližší informace najdete
na Seismologickém informační displeji Ústavu fyziky Země MU v Brně.
(http://sid.ipe.muni.cz)
publikováno: 25. 4. 2016
Cvičení pro zajištění bezpečnosti v JE Dukovany
(Den bezpečnosti, Cvičení havarijní připravenosti, Havarijní cvičení)
Ve dnech 11. a 12. 5. 2016 se konal Den bezpečnosti útvaru fyzické ochrany
JE Dukovany, kterého se zúčastnili i členové Občanské bezpečnostní komise.
V prostorách krytu CO v suterénu Administrativní budovy 1 probíhala prezentace
bezpečnostní služby G4S Secure Solutions (CZ), a. s., prezentace Speciální
jednotky Policie ČR a prohlídka Záložního řídícího centra TSFO. Program
pokračoval představením pracoviště Náhradního mobilního řídícího centra
TSFO umístěného ve vozidle, praktickou ukázkou činnosti bezpečnostní
služby, včetně ukázky slaňovací techniky a dynamickou ukázkou zásahu
Speciální jednotky Policie ČR. K připravené prezentaci byli přizvání i zástupci
Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany a starostové nebližšího okolí
z 5km pásma. Možnosti seznámit se blíže se zajištěním bezpečnosti elektrárny
využilo i 137 zaměstnanců a dodavatelů.
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Cvičení havarijní připravenosti, které se konalo ve čtvrtek 19. 5. 2016,
přihlíželo šest expertů jaderné energetiky z NAEK Energoatom v Kyjevě
a Chmelnické a Záporožské elektrárny, kteří zde byli na misi WANO
a seznamovali se s rozsahem zavedených opatření pro zvládání těžkých havárií.
Prvotní událostí, která postupně vyústila až ke ztrátě vlastního napájení
a blackoutu elektrárny, bylo nouzové přistání vojenského letadla z nedaleké
letecké základy na silnici vedoucí před elektrárnou. Při neúspěšném přistání došlo
k poškození linek vysokého napětí 400 kV a 110 kV a jeho následnému požáru,
u kterého zasahovali hasiči z elektrárny i profesionální a dobrovolné jednotky
hasičů z okolí. Celý prostor před elektrárnou byl Armádou ČR neprodyšně
uzavřen. Obě události byly klasifikovány jako mimořádné se stupněm č. 2,
v rámci kterých nedošlo k úniku radioaktivních látek do životního prostředí.
Požár letadla poškodil evakuační autobusy, které jsou trvale připraveny před
elektrárnou a z důvodu vyhlášení evakuace osob bylo nutno zajistit a povolat
náhradní. Na místě zasahovala i lékařská služba, došlo ke zranění 9 osob
a událost si vyžádala životy osádky letadla.
Prověřování zaměstnanců dukovanské elektrárny z připravenosti na řešení
neobvyklých nebo mimořádných událostí se v letošním roce uskuteční celkem
devětkrát. Z toho čtyři cvičení jsou plánována jako tajná a pokyn k jejich spuštění
vydává ředitel elektrárny jen pár minut před jejich zahájením.
Ve středu 8. 6. 2016 v 5:30 došlo simulací netěsnosti na primárním okruhu
4. reaktorového bloku k zahájení největšího, nejrozsáhlejšího havarijního cvičení
letošního roku v Jaderné elektrárně Dukovany. Štěpná reakce v reaktoru byla
úspěšně zastavena, ale při vzniklé události nezapracovala správně automatika
izolace hermetických prostor a docházelo k úniku radiace mimo tyto prostory.
Nastalou situaci řešl svolaný havarijní štáb, který v 7:30 nařídil ukrytí personálu.
Cvičení bylo spojeno se záchranou pohřešované zraněné osoby z kontrolovaného
pásma a pokračovalo prověřováním činností dozimetrického měření mobilních
monitorovacích týmů. „Sedm krytů Jaderné elektrárny Dukovany pojme 2500
osob a mohou zde být ukryti v řádu hodin i dní,“ řekl Karel Novák, velitel
krytového družstva. Hlavním cílem cvičení je prověřit připravenost elektrárny
a personálu na událost, která by mohla teoreticky nastat. „Prověřujeme znalosti
lidí, jak se mají v těchto situacích chovat, jak reagovat, kdo je řídí a kdo jim velí.
Současně prověřujeme znalost i těch, kteří jsou za řešení mimořádných událostí
odpovědni, od směnového inženýra přes havarijní štáb až po krytová družstva.,“
uvádí Petr Gallus, vedoucí útvaru havarijní připravenosti.Zaměstnanci dodavatelů
se cvičení také účastní a musí se řídit vydanými pokyny a nařízeními.
Zdroj: Aktualita z JE Dukovany
12

Zmocněncem pro jadernou energetiku vláda schválila Jána Štullera
Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku schválila vláda Jána Štullera.
Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD), který jej podle
serveru HlídacíPes.org navrhl do funkce. Štuller, který v 90. letech působil jako
předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zvítězil ve výběrovém řízení,
do něhož se přihlásilo pět zájemců. Jmenován byl na čtyři roky. Zmocněnec má
koordinovat výstavbu nových jaderných bloků v Česku. Loni vláda schválila
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, který počítá se stavbou
jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho v Temelíně s možností rozšíření
na dva bloky v obou elektrárnách. Zbývá však dořešit obchodně-dodavatelský
model výstavby, s čímž by měl mimo jiné pomoci zmocněnec i nově vzniklý
výbor pro jadernou energetiku. Ten se na svém prvním zasedání sešel letos
v březnu. V čele výboru je ministr Mládek. Nominaci uvítala předsedkyně SÚJB
Dana Drábová, která v roce 1999 vystřídala Štullera v čele úřadu. „Pan Štuller
je vynikající pracovník a bude nám velmi chybět. Na post zmocněnce je to ale
výborná volba,“ řekla serveru.
Zdroj: Zpravodajství ČTK, 10. a 15.6.2016
Pracovní cesta do Ruska
Občanská bezpečnostní komise uspořádala ve dnech 26. června – 1. července
pracovní cestu do Ruska. Zúčastnila jsem se také, jakožto předsedkyně
Ekoregionu 5 a starostka obce Rešice.
V Murmansku navštívila delegace Kolskou jadernou elektrárnu. V současné
době, tak jako na elektrárně Dukovany, probíhají práce na prodloužení
životnosti. „Projekt předpokládá zvýšení úrovně bezpečnosti prostřednictvím
prevence před širším spektrem možných havárií, dále zahrnuje opodstatnění
prodloužení životnosti vybavení, které dosáhlo svých kapacit, a také zajištění
úsporného prodlužení životnosti elektrárny,“ pronesl hlavní inženýr Vjačeslav
Akimov. Tato elektrárna vyrábí 60 % energie v murmanské oblasti. Velkým
zpestřením byla návštěva odstaveného jaderného ledoborce Lenin.
Další navštívenou elektrárnou byla výstavba Leningradské jaderné
elektrárny 2, která bude uvedena do provozu v roce 2018. Po nedávném
zhlédnutí nové výstavby jaderné elektrárny v Ostrovci v Bělorusku
a výstavby v Leningradské elektrárně musím konstatovat, že cesta spolupráce
s Rosatomem, tak jak to učinili Maďaři na elektrárně Paks, je možná i pro
Dukovany. Zvláště, když by se na této výstavbě podílely české firmy jako je
Škoda JS, Sigma atd.
Petra Jílková
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Rusko - Leningradská atomová elektrárna
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. Studijní cesta Energetického
Třebíčska a Hospodářské komory Třebíč do Moskvy a Běloruska; Elektrárna
Dukovany plní kritéria programu Bezpečný podnik; Slavětice jsou pro dostavbu
Dukovan, odmítají jaderné úložiště; SÚJB povolil prvnímu bloku Dukovan
další provoz; Čtvrtý blok Jaderné elektrárny Dukovany je opět v provozu; Nový
atomový zákon schválila poslanecká sněmovna ) a mnoho jiných .
Informace z webových stránek Občanské bezpečnostní komise zpracovala
Lenka Karlíková

JAK ŠEL ČAS – UDÁLOSTI V OBCI
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V sobotu 30. dubna hořely ve večerních hodinách v širokém okolí celého
regionu ohně. Podle starého zvyku se totiž pálily čarodějnice. V Rešicích
se přípravy zhostila obec ve spolupráci s SDH Rešice. Odpolední posezení
na hřišti se zábavnými aktivitami pro děti vyvrcholilo po setmění zapálením
vatry s čarodějnicí. Všichni si pochutnali na vynikající uzené cigáře, pivu,
a děti na točené limonádě.
Petra Jílková
14

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V pátek 6. 5. si mohly děti v rešické obecní knihovně vyrobit drobné dárečky
pro maminky a babičky ke Dni matek následující neděli. Dětem se věnovala
paní knihovnice Jaroslava Kudláčková.
(LK)

Foto LK
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POUŤOVÝ VÍKEND
Jak nám ukazuje kalendář, 16. května slaví svátek Jan Nepomucký, na jehož
počest jsme o víkendu 14. - 15. května uspořádali již tradiční rešickou pouť.
Letošní rok k oslavám přibylo i 40. výročí našeho společenského domu.
Přípravy vypukly
již ve čtvrtek, kdy
se ve znojemském
sklípku po řádné
degustaci
vybralo
pouťové víno. V pátek
proběhl finální úklid
a výzdoba kaple sv.
Jana Nepomuckého
na nedělní ranní mši.
Důležitým a nemalým úkolem stárka
a chlapců bylo obstarání máje. V sobotu
ráno sebrali hoši všechny síly a pár lahví
vína, a vydali se do lesa splnit svůj úkol.
Po návratu na náves máju opracovali
a přichystali na její stavění. Děvčata
mezitím připravila sál na večerní zábavu,
navázala rozmarýny pro „ženáče“, uklidila
klubovnu a nazdobila již přichystanou
máju. Stárek prostřednictvím místního
rozhlasu poprosil o pomoc všechny zdatné
muže i chlapce při stavění máje. Po jejím
úspěšném postavení všechny účastníky
odměnil pouťovým vínem.

16

Na večerní zábavu se přišlo pobavit větší než obvyklé množství návštěvníků,
za což jim pochopitelně děkujeme. Věříme, že za to vděčíme největšímu
lákadlu naší pouti, čímž byla dechová hudba Mistříňanka, která tu hrála právě
před 40 lety při příležitosti otevření našeho společenského domu.

Tato kapela nás provázela i celou nedělí. Po ranní mši nás doprovodila
na náves, z níž poté společně s chlapci vyrazila zvát místní občany na naše
zavádění. Po odpoledním příchodu ke stárkové, kde si kluci vyzvedli svá
děvčata, jsme šli položit věnec k pomníku padlých a přemístili jsme se z důvodu
nepřízně počasí do sálu kulturáku, kde proběhlo zavádění. Ale ani studený
vítr nám nebyl překážkou pro vydařenou a úspěšnou pouť. Po nástupu na sál
proběhl tanec stárků, poté se přidali mládci, kterými pro tento rok byli Pavel
Bula a Lucka Vévodová, a nakonec se roztančily všechny páry. Po odtančení
svobodných proběhlo zavádění „ženáčů“.
Dechová
hudba
Mistříňanka
a všichni přítomní vytvářeli příjemnou
atmosféru, při které se každý rád
pobavil a zatančil si. Společně se
stárkem vám všem za tuto úžasnou
atmosféru děkujeme a…děkujeme J
Stárek Miloš Malý
a stárková Renata Herzánová
foto Renata Herzánová st.
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VZPOMÍNKA NA HRDINY SVĚTOVÝCH VÁLEK
V neděli 8. května jsme si v 15 hodin u pomníku na rešické návsi připomněli
konec druhé světové války. Při této příležitosti jsme vzpomněli na všechny
hrdiny, padlé i jejich rodiny, a to obou válek. Modlitbu pronesl pan farář Pavel
Krč. Dle mého názoru je potřebné si připomínat naši historii a vzpomínat
na naše občany, kteří dali život za to, abychom žili v dnešním klidu a míru.
Tímto pietním setkáním jim vzdáváme úctu a učíme také naši mladou generaci
respektu k dějinám.
Petra Jílková
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REŠICKÁ KAPLE OPĚT V PROVOZU
Konečně nejen k příležitostným slavnostním bohoslužbám, ale k řádným
pravidelným středečním mším může po více než dvouleté pauze sloužit
rešická kaple Sv. Jana Nepomuckého. Ta první letošní se konala ve středu
31. 5. v 18:00 a od té doby pokračuje každý třetí týden. Je to změna odproti
předchozím letům, neboť se musí dělit o tento termín nejen s Tulešicemi, ale
i s Medlicemi.
O dlouhodobé rekonstrukci, která odvrátila hrozící havarijní stav, jsme
průběžně informovali v jednotlivých číslech Rešického zpravodaje, proto jen
stručná rekapitulace:
2008 – celková oprava střechy
2014 – statické zajištění, oprava omítek, výměna oken
2015 – odstranění soklu v interiéru kvůli vyschnutí, jeho oprava a omítnutí,
oprava podstavců bočních oltářů, montáž odpařovacích misek pod okna,
nátěr fasády, instalace dubových okenních žaluzií do věže, výmalba interiéru,
obnova pamětní desky pana Josefa Husáka,
2016 – položena nová podlahová krytina
Na financování rekonstrukce
se
podílela
Obec
Rešice,
Jihomoravský kraj, Ministerstvo
kultury ČR, Římskokatolická
farnost
Horní
Dubňany
a Biskupství brněnské, přičemž
bezmála polovinu nákladů nesla
Obec Rešice. Velký dík patří všem
dobrovolníkům, kteří ve svém
volném čase zajistili opakované
vyklízení a stěhování interieru
a obětovali tak nejeden víkend.
Do podzimu 2016 je plánováno
zabezpečení odvodnění terénu
po obvodu kaple. Úkolem
do budoucna je obnova slunečních
hodin a venkovní nasvícení
v závislosti na tom, jak se podaří
shromáždit další potřebné finanční
prostředky.
1910
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Zajímavostí jsou jubilea, spojená s kaplí – hlavní oltář slaví letos 110 let
od instalace. V roce 1906 jej nechali zhotovit Jan a Terezie Čurdovi u firmy
Bušek a synové ze Sychrova v Čechách. Socha z původního oltáře je nyní
umístěna v prostorách zadního vstupu do kostela v Horních Dubňanech.
Lenka Karlíková
Foto: Lenka Karlíková, archiv Jiří Grassgruber

Starý oltář

Nový interiér
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Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
 Činnosti a akce za 2. čtvrtletí 2016
• seřízení požárních stříkaček PS12 a PS18
• brigáda na úklid kaple
• příprava čarodějnic
• brigáda na čištění vrtů a jímek
• pořádání pálení čarodějnic na místním hřišti
• úklid hasičské zbrojnice
• SDH Rešice se zúčastňují závodů ve Znojemské lize, kde ke dni
4. 7. 2016 jsou na úžasném 8. místě. Dále se zúčastňují i pohárových soutěží
v požárním útoku.
 Plánované akce a brigády na 3. čtvrtletí roku 2016
• pořádání dětského dne (srpen)
• brigáda na čištění vrtů a jímek
Jedno z hasičských desater J
„Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli
dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil“
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu 4. června se v Rešicích konaly první noční hasičské závody
O pohár starosty SDH. Přijelo neuvěřitelných 24 týmů, 19 mužských a 5
ženských. Musím moc pochválit naše hasiče, protože s přípravou měli hodně
starostí. Sháněli sponzory, připravovali a zařizovali, aby vše dopadlo dobře.
Patří jim velké poděkování.
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Protože přijelo tolik
týmů, domluvily se, že
závodit se bude pouze
na jeden útok místo
na obvyklé dva. Navíc
pět nejlepších mužských
a tři nejlepší ženské týmy
postoupily do rozstřelu
o sud piva.
Děkujeme!

Petra Jílková
Foto: Václav Vorel
MORAVSKOKRUMLOVSKEM NA KOLE
V sobotu 18. 6. proběhl
1. ročník cyklistického
výletu. Účastníci si mohli
vybrat ze 4 tras různé
náročnosti, navštívit na kole
zajímavé lokality v okolí
a završit putování kulturním
programem v Moravském
Krumlově.
Rešice nabízely prohlídku
opravené
kaple,
této
možnosti využili 3 cyklisté,
z naší obce bohužel nikdo.
Snad se příští rok tato akce
stane tradicí i u nás.
Lenka Karlíková

Foto: LK
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VÝROČÍ ATENTÁTU NA HEYDRICHA
SI PŘIPOMNĚLI V PRAZE
Před 74 lety zemřeli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
v Praze parašutisté, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Stalo se tak 18. června 1942. Právě v tento den, a to
každý rok, se koná v Praze pietní setkání.
Vzpomínkové akce a bohoslužby za zemřelé se zúčastnily stovky lidí.
Za zvuků vojenské hudby položili věnce k pamětní desce zástupci vlády, Hradu,
Parlamentu a veteránů. Naši obec reprezentovala starostka Petra Jílková, která
při setkání položila věnec na místo, kde zemřel také rešický rodák Adolf
Opálka. Květiny se stuhami v národních barvách měli s sebou i přihlížející,
mezi nimi nechyběli třeba chrudimští výsadkáři.
V
cyrilometodějském
chrámu
vznikl
Národní
památník hrdinů heydrichiády.
Byl otevřen v září 1995.
Snaží se připomínat význam
západního a nekomunistického
odboje v českých dějinách.
Po atentátu, který byl cílem
operace Anthropoid, nastal teror
a masové popravy. Vrcholem
heydrichiády bylo vyhlazení
Lidic a Ležáků v červnu
1942. Bohoslužba připomněla
i památku všech obětí. Z našeho
regionu pocházejí rovnou dva
parašutisté, kteří v kostele
v Praze zahynuli – Adolf
Opálka a Jan Kubiš.
Je naší povinností předávat
jejich hrdinství dál a uchovat to,
za co položili život.
Petra Jílková
Foto Jana Kocandová
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ZAJÍMAVOSTI Z REŠIC A OKOLÍ
OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČ: NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI…
Dnešní příběh z Občanské poradny Třebíč se týká reklamace obuvi.
Maminka zakoupila před třemi týdny v obuvi dětské boty za 1000,-Kč. Syn
je měl na nohou jen několikrát a už se mu odlepuje vložka v botě, utrhlo
(vypáralo) se mu zapínání na suchý zip a při delší chůzi se mu samovolně
rozepínají zipy na boku obuvi. Proto se rozhodla boty reklamovat. Na naši
poradnu se obrátila s dotazem: „Zajímá mě, zda je při reklamaci obuvi možné
pouze obuv vyměnit za jinou ve stejné či vyšší hodnotě nebo mohu požadovat
odstoupení od smlouvy a vrácení peněz?“
V úvodu maminka uvádí, že boty pro syna zakoupila před třemi týdny a už
na nich vzniklo několik vad. Je rozdíl v tom, kdy se vada objeví, zdali v prvních
šesti měsících od prodeje nebo později.
Jestliže se u výrobku vyskytne vada v prvních 6 měsících od prodeje, má
prodejce zvýšenou povinnost vypořádat se s vadou a je na něm, aby vady
popřel, jelikož zákon předpokládá, že vada byla na výrobku již při prodeji.
V praxi celý postup probíhá velice obdobně jako u „klasické“ reklamace.
To, kdy se objevila vada, by bylo zohledňováno především až v případě, kdyby
se vzniklá situace řešila soudem.
Spotřebitel má právo volby, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřídit,
tj. výměnu nebo opravu. Prodejce nemůže spotřebiteli ve zvoleném způsobu
bránit a musí jej respektovat. Pokud by oprava či výměna věci nebyla možná,
pak je možné požadovat vrácení peněz nebo slevu. Prodejce má na vyřízení
reklamace až 30 dnů. Jeho vyjádření k vadě musí být dostatečně odůvodněno.
V opačném případě nelze jeho stanovisko brát jako řádné vyřízení reklamace.
Vyžaduje-li výrobek zvláštní zacházení, je povinností prodejce potřebné
informace předat. Spotřebitel nenese odpovědnost za vady, které vzniknou
neodbornou manipulací, na kterou nebyl ze strany prodejce řádně upozorněn.
Právo požadovat vrácení peněz máte v případě nevyřízení reklamace do 30 dní
či při neopravitelné vadě.
Spotřebitel má právo vybrat si – zaškrtnout v reklamačním protokolu,
jak žádá, aby byla reklamace vyřízena. Teoreticky je i možné zvolit způsob
vrácení peněz. Jestliže ale prodejce může zboží vyměnit za jiné nebo opravit,
pak bohužel dle zákona Vám nemusí vyhovět ve vrácení peněz.
Odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz je také v případě, kdy proběhly
tři uznané reklamace stejné vady nebo čtyři uznané reklamace různých vad.
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V případě dalšího řešení je možné obrátit se na sdružení dTest – můžete
podat stížnost v rámci služby pro mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz,
kde budou odborní poradci usilovat o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Více
informací o této možnosti najdete zde: http://www.vasestiznosti.cz/.
Pokud jako spotřebitel nejste spokojen s vyřízením reklamace po obsahové
stránce, tj. ve Vašem případě s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace,
která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit
prostřednictvím České obchodní inspekce, a to v rámci řízení o mimosoudním
řešení sporů (ADR). Pokud se nepodaří spor vyřešit tímto způsobem, nezbývá
než se obrátit na soud, popřípadě na stranami zvoleného rozhodce. Více
informací najdete zde:
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznostipodnetu-dotazu/.
Občanská poradna Třebíč
člen Asociace občanských poraden
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
Telefon 568 845 348, 724 304 718
www.optrebic.cz
poradna.tr@optrebic.cz

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ DOLNÍ DUBŇANY
Soutěž v country tancích
V sobotu 2. dubna se tanečníci z kroužku country tanců zúčastnili soutěže
O Medláneckou sýpku v Brně – Medlánkách, která je každoročně jakýmsi
završením a oceněním jejich práce v koužku country tanců.
Děvčata z 1. a 2. ročníku neměla ve své kategorii soupeře, proto vystoupila
s choreografií Zuzana nesoutěžně. Děti ze 3. – 5. ročníku nacvičily 2 choreografie.
První z nich – Dědečkovy hodiny – nepostoupila do finále a s choreografií Teče
voda, teče, obsadily 2. místo.
K úspěchu dětem přispěla určitě i atmosféra, kterou vždy vytvoří fandící
rodiče další rodinní příslušníci. Moc jim děkujeme za podporu. Po soutěži byly
děti odměněny za své celoroční snahy pohárem nebo palačinkou v restauraci
Marie.
25

Škola v přírodě
Každoročně v závěru školního roku vyrážíme s dětmi na čtyřdenní školu
v přírodě. Děti mají možnost si vyzkoušet, že zvládnou být několik dnů bez
rodičů, starat se o sebe, udržovat pořádek v chatce, vyjít se spolužáky. Na škole
v přírodě neprobíhá klasická výuka, ale opakování učiva hravou formou
ve skupinách.
23. – 26. května jsme se pobývali na škole v přírodě v rekreačním středisku
Vanov u Telče. Děti byly po celou dobu rozděleny do skupin napříč ročníky.
Motivací nám byly filmy pro děti a pohádky ( např. Jak se budí princezny,
Ať žijí duchové, Krkonošské pohádky,…). Na ně se vázaly následné úkoly
vyžadující nejen znalosti, ale i tvořivost, sílu a obratnost, další byly zaměřeny
na vzájemnou spolupráci. Zopakovali jsme si učivo historie, prvouky
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a přírodovědy, uvařili v kotlících zeleninovou polévku, pořádali koňské dostihy,
navštívili jsme zámek v Telči. Ti, co nemají tvrdé spaní, šli na stezku odvahy. Tato
škola v přírodě byla staršími dětmi vyhodnocena jako jedna z nejvydařenějších.

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ ROUCHOVANY
Čistá Vysočina
Do projektu Čistá Vysočina jsme se zapojili 14. dubna. V rámci pracovních
činností provedli žáci 2. stupně úklid okolí školy a obce.
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Výlet do Znojma
Město Znojmo patří mezi nejstarší česká města, člověk zde žil již
v paleolitu. V současné době je Znojmo moderní a rušné město plné turistů
a zajímavých akcí. My jsme v době naší exkurze viděli celou řadu znojemských
pamětihodností a zajímavostí a uvádíme je v pořadí tak, jak se nám podle
našeho hlasování nejvíce libily: 1. Podzemí 2. Radniční věž 3. Jihomoravské
muzeum v klášteře minoritů 4. Rotunda sv. Kateřiny 5. Hrad 6. Vyhlídky:
od kostela sv. Mikuláše na rotundu, hrad, řeku Dyji, přehradu a Kraví horu,
od rotundy na kostel sv. Mikuláše, kapli sv.Václava, údolí Dyje a železniční
most 7. Kostel sv. Mikuláše a Svatováclavská kaple 8. Městské hradby 9. Staré
město s uličkami 10. Parky a náměstí
Někteří žáci popisovali zážitky opravdu zajímavě, např.:
•
„Nejvíce se mi líbilo podzemí, kde byly příšery, mučírna a bezvadná
atmosféra.“
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•

•

•

„Viděli jsme mnoho - nejhezčí bylo místo u rotundy, protože jsme viděli
řeku Dyji a za ní ležel velký kopec Kraví hora, hezké bylo podzemí,
nejzajímavější však bylo muzeum, kde jsme si mohli zahrát různé hry
týkající se přírody a poslechnout její zvuky, a od kostela sv. Mikuláše jsme
koukali na rotundu na druhé straně.“
„Šli jsme kolem hradeb pěkným parkem, až jsme došli do kostela sv.
Mikuláše a potom jsme šli do hradu a cestou kolem něho jsme koukali
na vzácnou rotundu, poté jsme vylezli na radniční věž, která má 79,5 m
a poté jsme došli do podzemí, které má 27 km.“
„Viděli jsme spoustu památek - kostel sv. Mikuláše, podívali jsme se
do hradu a viděli jsme rotundu, v muzeu to bylo nejzajímavější, byla
tam živá i neživá příroda a zbraně, pak následoval výšlap na věž a den
29

•

byl ukončený v podzemí.“„Hrad byl rozdělen asi do deseti místností
s různou výzdobou a filmem o rotundě, dále jsme byli v muzeu, kde se mi
moc líbilo a kde jsme se mohli dívat na různé peníze a preparáty zvířat
a na rozhledně jsme se fotili.“
„Nejvíc mě zaujala radniční věž a podzemí. Neříkám, že se mi ostatní
věci nelíbily, ale ty dvě byly super. A celkově se mi líbilo staré město. Mají
tam také pěkné ulice, chodníky a parky. Líbila se mi řeka Dyje, hora se
zahrádkami, příšery v podzemí a bufety.“
Sepsali žáci ZŠ TGM Rouchovany

ZKOUŠKY VLOH LOVECKÝCH PSŮ
Činnost Mysliveckého spolku Rešice
V sobotu 7. 5. 2016 pořádal Okresní myslivecký spolek Znojmo
ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Rešice Zkoušky vloh loveckých psů.
Tato zkouška je ověřením vloh loveckých psů k výkonu práva myslivosti.
Akce se konala v honitbě na katastru Horní Dubňany a Rešice. Zúčastnilo se jí
33 loveckých psů, z toho 21 v kategorii velkých plemen (ohaři) a 12 v kategorii
malých plemen (jezevčíci, slídiči).
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Celá akce byla zahájena slavnostním nástupem u velké požární nádrže
v blízkosti Kulturního domu v Horních Dubňanech. Zde byla později také
ukončena hodnocením výsledků zkoušek. Celou atmosféru při zahájení
i ukončení pozvedlo duo trubačů.
Po zahájení bylo provedeno rozlosování do pěti skupin, které se následně
rozjely do přidělených katastrů. V každé skupině posuzovali práci loveckých
psů dva rozhodčí. Nad celým sborem rozhodčích dohlíželi dva vrchní
rozhodčí, kteří v doprovodu ředitele a správce zkoušek objížděli jednotlivé
skupiny. Po návratu jednotlivých skupin byly sečteny body a vyplněny
tabulky zkoušek. Výsledky byly zapsány do rodokmenu s vystavením
diplomu. Všichni zúčastnění zkoušku úspěšně dokončili. Připravenost psů
byla na vysoké úrovni.
Technické zázemí bylo připraveno v příjemném prostředí areálu bývalé
školky v Horních Dubňanech, kde bylo také zajištěno bohaté občerstvení.
Tato akce byla hodnocena velice kladně jak ze strany vůdců loveckých psů
a rozhodčích, tak i ze strany Okresního mysliveckého spolku Znojmo.
Do budoucna bychom rádi kulturní akce udrželi alespoň na stejné úrovni.
Ing. Pavel Votoupal
Jednatel Mysliveckého spolku Rešice

40 LET SPOLEČENSKÉHO DOMU ADOLFA OPÁLKY
2. ČÁST – POKRAČOVÁNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Kulturní akce v Rešicích byly nerozlučně spojeny s prací Osvětové besedy.
Její činnost byla obnovena v lednu 1975, o rok dříve, než byla dokončena
stavba Společenského domu. Šestnáctičlenný výbor zahájil práci ve složení:
Předsedkyně
Jednatel
Pokladník
Kronikář obce
Knihovník
Ostatní členové:

Tomášková Marie
Tomášek Miloslav
Sláma Jan
Hájek Josef
Koukal Alois
Bula Jan, Černá Drahomíra, Hájková Růžena, Husáková
Anna, Husáková Milada, Juránková Marie, Petrovský
Josef, Pospíšil Miloslav, Řezanina Jan, Šumpela Bohuslav,
Vystrčil František
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V roce 1976 byl dokončen Společenský dům Adolfa Opálky a tím získává
Osvětová beseda zázemí k organizování akcí kulturního charakteru.
9. května 1976 přišel ten slavnostní okamžik – otevření Společenského
domu. Společenský dům A. Opálky převzala Osvětová beseda Rešice po dohodě
s MNV v Rešicích a propůjčuje jej společenským organizacím. Organizační
výbor Osvětové besedy je velmi pružný a aktivní. Náš Společenský dům je
chloubou celé obce.
Foto: Pan Josef Hájek
Rodinný archiv paní Hany Pasulkové
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Přehled akcí Osvětové besedy
v prvním roce provozu Společenského domu

Podrobněji o vybraných akcích r. 1976:

8. srpna - Soubor Akademik VAAZ z Brna
Po týdenním soustředění nám předvedli vojáci se svými partnerkami
přehlídku klasických i moderních tanců. Pořad měl velký úspěch zvláště
u mladých lidí.
2. října – Moravský komorní orchestr
V Rešicích hostoval tento orchestr za vedení dirigenta dr. Mrkose. Hudební
těleso na velmi dobré umělecké úrovni diváci důstojně přivítali, pozorně
vyslechli a potleskem odměnili za jejich skvělý výkon.
9. prosince – Výstava domácích kutilů
Po stránce organizační výstava velice náročná, bylo zapotřebí soustředit
desítky ručních prací, výrobky ze dřeva, plastiky, gobelíny, obrazy i výrobky
studené kuchyně. Výstava byla pestrá a zajímavá, exponátů byl plný sál
společenského domu.
V příštím čísle Zpravodaje uveřejníme vzpomínku na vybrané zajímavé
akce z následujících let.
Hana Pasulková: Kronika Osvětové besedy
Zpracovala: Lenka Karlíková
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ŘEKA ROKYTNÁ – PRŮZKUM KVALITY VODY
Markéta Tesařová studuje čtvrtým rokem Agroekologii na Mendelově
univerzitě v Brně. V loňském roce úspěšně obhájila svou bakalářskou
práci na téma Monitoring jakosti vody toku Rokytná.
Proč sis k bakalářské práci vybrala právě toto téma?
Mám k řece Rokytná blízký vztah, protože žiji nedaleko v obci Dukovany.
Je to krásný přírodní park. Navíc jsem si přála, aby má práce nebyla jen teorie,
ale přinesla nějaký praktický výsledek.
Jakým způsobem průzkum probíhal?
Práce jsem prováděla jednak v terénu, jednak v laboratoři. V průběhu
jednoho roku od března 2014 do ledna 2015 jsem odebírala vzorky vody
z řeky, a to v každém ročním období a na pěti různých místech – od pramene
v polích nedaleko obce Chlístov v nadmořské výšce 508 m. n. m. až po soutok
s řekou Jihlavou v Ivančicích.
Co jsi mohla o vodě zjistit přímo v terénu?
Na místě odběru jsem měřila řadu ukazatelů, mimo jiné ukazatele
rozpuštěného kyslíku a teploty vody. Kyslík je důležitý pro život různých
organizmů včetně ryb. Také napomáhá samočisticím procesům ve vodě. Teplota
ovlivňuje život vodních živočichů i sycení vody kyslíkem a rozkladnou činnost
bakterií. Do povrchových vod se občas vypouštějí oteplené vody, které mohou
vytvořit tepelné znečištění.
Jak jsi dále pokračovala se zkoumáním vody v laboratoři?
Tam jsem prováděla vyhodnocení ukazatelů dusičnanového dusíku, síranů
a celkového fosforu.
Proč jsi zkoumala právě tyto prvky?
Mají nejvýraznější dopad na kvalitu života vodních živočichů a v širším
významu na životní prostředí vůbec, včetně života lidí. Do určité míry je
přítomnost těchto prvků ve vodě přirozená, ale působením lidské činnosti
se zvyšuje. Proto jsem koncentrace těchto chemických látek hodnotila podle
normy (viz graf). Ta stanovuje, kdy je voda ještě neznečištěná, nebo kdy
je mírně či velmi silně znečištěná. Slouží k tomu pětibodová stupnice jako
ve škole.
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Jak se tyto látky do vody dostávají?
Dusík je splachován v důsledku hnojení zemědělských půd dusíkatými
hnojivy. Dusičnany putují z biologických čistíren odpadních vod. Zdroji
síranů jsou průmyslové a městské zplodiny. Fosfor se dostává do vody
odpadními vodami, obsahují jej spláchnutá zemědělská hnojiva, prací
a čisticí prostředky.
Jak se tyto prvky ve vodě projevují?
V podmínkách České republiky je většinou největší problém ve vodě
s výskytem fosforu, který způsobuje tzv. eutrofizaci. Ta se projevuje zeleným
až zelenomodrým zabarvením vody, protože těsně pod hladinou se objevuje
velké množství sinic a řas. Zhoršuje se pach vody, její barva i chuť. Mohou
se vytvářet i toxické látky. Proto se pak tato voda nedá využít ke koupání ani
k úpravě pro pití.
Jak se dá tomuto jevu zabránit?
Eutrofizaci je možné omezit například čištěním odpadních vod, odstraněním
fosfátu z pracích prostředků, zamezením splachu z postřiků ze zemědělství.
Jak tedy dopadla řeka Rokytná v hodnocení kvality?
Očekávali bychom, že v řece, která protéká přírodním parkem a není
zasažena těžkým průmyslem, bude prvotřídní neznečištěná voda. Proto
mne bohužel výsledek překvapil. Výsledná kvalita vody se řadí do II. až
IV. jakostní třídy povrchových vod. A to ještě II. třídu voda splňovala pouze
jedenkrát, přímo u pramene. To znamená, že jde o vodu znečištěnou až silně
znečištěnou.
Které měření dopadlo nejhůře?
Zhoršená jakost vody se projevila v přítomnosti celkového fosforu
a rozpuštěného kyslíku. Průměrné hodnoty dusičnanového dusíku a celkového
fosforu ve vodě nesplnily roční průměr podle normy. Jedna průměrná roční
hodnota celkového fosforu dokonce dvojnásobně překročila hranici průměrné
hodnoty za rok.
Co je příčinou tak silného znečištění?
Řeka zčásti protéká zemědělsky obdělávanými pozemky, u nichž se
předpokládá používání hnojiv a postřiků a v důsledku toho je možný nadměrný
výskyt fosforu ve vodě.
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Co můžeme proti takovému znečištění podniknout?
Pro zlepšení kvality toku by bylo potřeba se zaměřit na případné zdroje
znečištění celkovým fosforem a zjistit hlavní znečišťovatele. Následně by se
pak učinily kroky k nápravě a ke snížení množství celkového fosforu ve vodě.
Přejeme hodně úspěchů při studiu, ale protože právě skončilo zkouškové
období, tak hlavně krásné prázdniny!
Lenka Karlíková

Graf: Celkový fosfor
Z grafu je zřejmé, že nejnižší naměřená průměrná hodnota byla zjištěna
u pramene 0,22 mg/l, naopak nejvyšší naměřená hodnota v Příštpu 0,43 mg/l.
Jakost vody ve všech odběrných místech nesplnila limit 0,15 mg/l dle normy
environmentální kvality (NEK) ČSN 75 7221.
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MILUŠKA Z REŠIC
2. část – dokončení z minulého čísla Zpravodaje
V roce 1944 se Miluška provdala za svého švagra Františka Bílého, vdovce
po zemřelé sestře a později našeho tatínka. Naše rodiče zajisté sblížilo společně
prožité osobní neštěstí a předchozí dlouholeté přátelství, které přirozeně
vyústilo v láskyplný vztah. Prožili spolu i dramatický konec války, kdy, jak
maminka vzpomínala, spolu s tatínkem, již jako těhotná, musela utíkat před
dopady granátů přes bramborové pole k lesu.
Tatínek se narodil ve Džbánicích nedaleko Mor. Krumlova. Vyrůstal
v rodině, kde bylo pět dětí. Jako malé dítě si komplikovaně zlomil pravou ruku
a špatnou léčbou mu zůstalo trvalé postižení a omezená pohyblivost zápěstí
a předloktí. Nechtěně se tak stal levákem. I přes svůj handicap se nevyhýbal
fyzické práci a jeho levačka zvládala nejen psaní, ale i další činnosti. Svoji
touhu být mechnikem, nemohl realizovat. Absolvoval Obchodní školu v Brně
a stal se úředníkem. Nejdříve pracoval v Rouchovanech a potom mnoho let
jako vedoucí výkupního skladu v Hrotovicích. V období před důchodem
působil několik let na Zemědělské správě v Třebíči. V pozdějším věku, kdy měl
více času jak zamlada, se stalo jeho velkou zálibou rybaření. O své úlovky se
často dělil i se sousedy z ulice. Do konce života mu vydržel vztah k motorkám
a autům a jízda na mopedu se mu paradoxně stala osudnou.
V manželství vyrostly tři dcery. Učitelské geny v sobě objevily dvě ze tří
dcer – nejstarší Milena pracovala jako učitelka na základní škole, prostřední
Libuše v mateřské škole. Nejmladší dcera Eva pracovala jako ekonomka.
Nejpodobnější mamince je právě Milena, jak drobnou postavou a podobou, tak
povahou. Je s podivem, že i její úhledný rukopis je velmi podobný s písmem
maminky.
Oba rodiče byli dcerám svým osobním životem vždy dobrým příkladem.
Měli silné vlastenecké cítění, které je společné právě mladé generaci první
republiky a které u dnešních mladých je ojedinělé. Byli čestní, mravně na výši,
zásadoví, spravedliví, měli soucit se slabšími. Tatínek byl poněkud radikálnější,
maminka spíše zdrženlivá, nekonfliktní. Byla velmi skromná, nezáviděla, nikdy
jsme ji neslyšely, že by o někom mluvila špatně nebo pomlouvala, přestože
v prostředí školství bývá těžké se takového jednání zdržet. Jistě ji formovaly
těžké životní zkoušky, takže měla hodnoty pevně srovnané a nastavené trochu
jinak než běžný člověk.
Téma Adolfa Opálky, na kterého tak dlouho a marně čekala, u nás nebylo
tabu, ale příliš často jsme o něm nemluvili. Bylo to tak lepší jak s ohledem
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na maminku, aby se jí neoživovala bolest z jitřených ran, tak vůči tatínkovi,
se kterým konečně vytvořili harmonickou rodinu. To nijak nesnižuje skutečnost,
že tatínek si Adolfa Opálky vysoce cenil. Vždyť ho dobře znal a věděl, jaký byl.
I na hrotovické škole, kde maminka učila až do penze, se plně věnovala
učitelskému povolání, pečovala o rodinu a vypomáhala svému otci – našemu
dědečkovi a jeho druhé ženě Anežce / roz. Koláčková /, kteří se na penzi
přestěhovali do Hrotovic. Ačkoli byla maminka spíše uzavřené povahy, vždy
pobývala ráda mezi lidmi a nadále se účastnila veřejného života v místě:
cvičila v Sokole, vedla místní lidovou knihovnu, zpívala ve smíšeném
pěveckém sboru, pomáhala s nácvikem dětských divadelních představení
a pomáhala s obnovou tradice lidového kroje v Hrotovicích ve spolupráci
s paní Klementovou z Rouchovan. Také ochotnicky hrála divadlo, často hlavní
roli, například Mahulenu v dramatu Radúz a Mahulena, které mělo u veřejnosti
velký úspěch. Pro svou skromnou a laskavou povahu byla oblíbena mezi kolegy
z učitelského sboru a žáky a všemi, kdo ji znali. Spousta žáků se k ní vždy
hlásila a ráda vzpomínala na školní léta. Společně s tatínkem rádi vyjížděli
s Exodem na různé týdenní poznávací zájezdy po Československu, a poznávali
i lázně a hory. V té době se o nás vždy starala babička. Pravidelně v sobotu
navštěvovali kino a my jsme se vždy těšily na převyprávění obsahu filmu.
Také návštěvy brněnského divadla nebyly vyjímkou a na některá představení
jela celá rodina. Rády vzpomínáme na okamžiky z dětství, kdy s námi tatínek
s maminkou podnikali nedělní vycházky do okolí Hrotovic a vyjížďky na kole
nebo autem k mlýnům na řece Jihlavce a Rokytné.
V zahraničí byla maminka jen jednou ,v tehdejší Jugoslávii, na ostrově
Lopud spolu s kamarádkou Mílou. Pro nás to byla vždy teta Míla z Vyškova,
která maminku přežila o pět let. S její dcerou Aničkou jsme v kontaktu dodnes.
Po provdání dcer se rodina rozrostla o tři zetě a šest vnuků, později k nim
přibyla ještě tři pravnoučata. S výchovou vnuků babička často a ochotně
pomáhala. Všichni byli chloubou babičky i dědečka. Nejstarší z vnuků , kterému
babička vyprávěla o Heydrichiádě, se od studenských let zajímá o toto období
a shromažďuje dostupné materiály (publikace, fotografie, články).
Poslední krutou ranou byla pro Milušku 20. února 1993 tragická smrt
manžela, který zahynul při nezaviněné autonehodě. Říkávala nám, že nejvíce
ze všeho jí při překonávání sklíčenosti pomáhal zpěv. Za rok po tatínkově
smrti se maminka přestěhovala ke své prostřední dceři. Žila tak i nadále
v Hrotovicích a zůstala pojítkem své početné rodiny. K mamince a babičce
se všichni rádi sjížděli a opláceli jí její lásku a starostlivost. Také s rodinou
nejmladší sestry Věry, která žila v Prostějově, ji vázalo pevné pouto.
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Školní rok 1943/44.

S dcerami Libuší, Evou a Milenou.
Do posledních dnů svého života byla maminka duševně čilá, zajímala se
o dění kolem sebe i ve světě. Ráda se procházela a pobývala na zahradě, luštila
křížovky, hodně četla, poslouchala rádio, sledovala televizi. Stále dodržovala
ve svém životě pevný řád a rytmus. Ráda trávila večery s rodinou, kdy sledovala
své oblíbené seriály, vědomostní soutěže, Receptář, aj. Především však měla
ráda staré filmy a herce z období svého mládí – např.Mandlovou, Gollovou,
Beneše, Baarovou, Kabátovou, Vojtu, Smolíka, Peška, Lukavského, Högera,
Filipovského. Z mladších herců si oblíbila Medřickou, Beka a Radoslava
Brzobohatého, zvláště poté, co ztvárnil Adolfa Opálku ve filmu Atentát.
K filmu samotnému nevyjadřovala žádné kritické výhrady. Líbilo se jí také
poslední televizní zpracování Babičky Boženy Němcové. Nezapomínala ani
na své přátele a bývalé sousedy z ulice Na výsluní.
Neúprosný čas jí však ubíral sil a 29. července 1999 zemřela. Na své rodné
Rešice nikdy nezapomněla.
Vzpomínky paní Mileny Peníškové, Libuše Mlynářové a Evy Urbancové
zpracovala Lenka Karlíková
Foto: Soukromý archiv paní Libuše Mlynářové
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HISTORIE REŠIC
2. ČÁST
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.
Jankovští z Vlašimi jsou významný rytířský a panský český rod, který
se dělí na několik větví (nejvýznamnější na Moravě je větev Bítovská). Jsou
mezi nimi zajímavé osobnosti, např Jaroš a Mařík - spolubojovníci Jana
Lucemburského. Maříkův syn Hron padl ve slavné bitvě u Kresčaku.
Jiný příslušník rodu - Jan Očko z Vlašimi - se stal tajemníkem Karla IV
a postupně olomouckým biskupem, pražským arcibiskupem, kardinálem,
správcem země v nepřítomnosti panovníka a poručníkem Václava
IV. V 18. století se příslušníci rodu odstěhovali z Čech. John Jankovský
(1845–1944) pokračoval v rodové linii v Americe.Ve většině novější literatury
se však uvádí, že rod vymřel koncem 18. století.
Pikantní okolnosti provázejí život posledního rešického majitele panství
z rodu Jankovských – Karla Václava. Kolovaly o něm nepotvrzené zkazky,
že je nemanželským synem choti Hynka Jankovského Ludmily Jankovské
a švédského korunního prince Karla Gustava, pozdějšího krále Karla X.
Gustava. Ludmila a Karel se údajně seznámili r. 1643 v Tovačově. Syn Karel
Václav se narodil r. 1644. Ludmilin syn Karel byl vychováván ve Švédsku
až do doby, kdy se jeho údajný otec stal králem. Jako pro krále byl pro něj
levoboček dále neúnosný a tak jej poslal na Moravu k matce. Pro tyto informace
však neexistuje dostatek písemných pramenů.
Mladý pan Karel Václav nebyl žádný movitý kavalír. Když se chystal
oženit (28. 2. 1661), vypravil se do Brna a u zdejšího měšťana a krejčího
Viléma Ribana si pořídil na zakázku kavalírské oblečení se stříbrnými
portami a šňůrami. Krejčí mu účtoval 26 zlatých 30 krejcarů. Mladý pán
si mimo to vypůjčil ještě 4 zlaté. Zprvu se zavázal, že určitě zaplatí
na svatého Michala. K zaplacení se neměl a krejčí předlouho čekal na peníze.
Až za třináct let mu došla trpělivost a podal na něj žalobu. Do Rešic poslali
z Brna exekutora pro peníze, ale Jankovský mu řekl, že peníze nemá,
a že by chtěl dluh vyrovnat žitem a hrachem. Riban si stěžoval, že nemá být
z čeho živ. Jankovskému nezbylo nic jiného, než peníze jakkoliv sehnat a dluh
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zaplatit. Uvážíme-li, že celkem nevýznamnou částku 30 zlatých za krejčího ani
nemohl zaplatit plných třináct let, pak to asi dokazuje nuzácký život, i když
s baronskou korunkou v erbu. Nedivme se, že v roce 1668 zastavuje statek
Rešice. Karel Václav Jankovský pak hospodařil na Rešicích už jen do roku
1682, kdy jej definitivně - prodal a brzy na to, 15. října 1684, zemřel.
Ať už právem nebo neprávem, Karel Václav se stal pokračovatelem
druhé rodové linie Jankovských z Vlašimi. Jeho potomci od prodeje Rešic
již nevlastnili žádné významnější statky a zastávali různé funkce na panství
olomouckých biskupů, zejména v Kroměříži a na Vyškovsku. Bítovské panství
se pokusili získat po vymření první linie v roce 1752. A zda jsou dnešní
Jankovští opravdu Jankovští nebo potomci švédského krále, zůstane asi navždy
dráždivým tajemstvím. Snad to tak má být.
Od Karla Václava koupil rešický statek r. 1682 Zikmund Želecký z Počenic
a od něj v roce 1711 hraběnka Marie Antonie Rődern. Její dědic Josef
Rődern se podílí na vzniku osady Korduly, která byla budována v letech
1711 – 1731 jako kolonie pro dělníky, kteří v jejím okolí (u Valova mlýna)
těžili nepříliš kvalitní železnou rudu. Její těžba v této lokalitě byla ukončena
až v roce 1875. Pozůstatky jsou patrné na stráni nad Valovým mlýnem dosud.
Tentýž majitel Josef Rődern se roku 1720 podílí na výstavbě současné
dominanty obce – místní kaple, zasvěcené sv. Janu Nepomuckému.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje
Zdroj: Veronika Florianová: Rešice – seminární práce, 2008
Mgr. Pavel Grassgruber: Historie a současnost Rešic
PhDr. Marie Slámová: Rešice
Wikipedie
Sixtus Bolom-Kotari: Hrad Bítov a jeho panství
za vlády rodu Jankovských z Vlašimi
(Obraz doby ve světle dochovaných písemností 1612-1755),
magisterská diplomová práce, Brno 2006
Zpracovala a doplnila Lenka Karlíková
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Erb Jankovských z Vlašimi: Čtvercový erb rodu Jankovských z Vlašimi
s černou orlicí a červenými supími hlavami.

Zámek 1910
Archiv Jiří Grassgruber
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POUTA V REŠICKÉ KAPLI
Pověst z Rešic

Dávno tomu je, co rešickou tvrz a obec kolem ní vlastnil chudý, ale spravedlivý
rytíř. Jmenoval se Jan, byl mladý a panství své zdědil po otci. I stalo se jednoho
dne, že do země z Uher vpadli Turci. Rešický rytíř byl povolán do vojska a, i když
byl chudý, na své zbroji nešetřil. Vyrovnal se s ní i bohatým knížatům. Při střetu
s Turky byl náš Jan lehce zraněn a odvlečen do zajetí v zemi půlměsíce. Protože
měl krásnou zbroj, mysleli si jeho věznitelé, že je z bohatého rodu, neprodali ho
do otroctví a slibovali si tučné výkupné.
Mnozí jeho druhové odcházeli ze zajetí, když jejich rodiny zaplatily, jen
Jan stále nic. Když už jeho věznitelům došla trpělivost, dali Janovi najevo, že
nebudou dlouho čekat a raději ho prodají do otroctví na nucené práce. V tom
začal upřímně litovat svých prohřešků a v modlitbách se obrátil ke svému patronu
– svatému janu. Prosil ho o pomoc, aby ho dostal z vězení. Sliboval, že když ho
dostane ven, postaví v Rešicích kapli. Najednou se před ním objevila postava bíle
oděného muže. Byl to sám svatý Jan! Sundal mu pouta a pravil: „Nezapomeň, co
jsi slíbil!“ a otevřel mu dveře vězení. Rytíř neváhal, přehodil si okovy přes rameno
a vydal se vstříc ke svobodě. Jako zázrakem se nestřetl s žádným strážcem. Ani
při úprku křivolakými městskými uličkami, ani u strážných v bráně městských
hradeb nevzbudil pozornost. Ve volné krajině pak běžel bez dechu celou noc
a celý den, až se dostal k moři. Vyčerpán klesl na zem a přemýšlel usilovně,
jak by se dostal na druhý břeh. Zanedlouho ho vyrušil dusot koňských kopyt
a hlasitý křik. Už se k němu hnali pronásledovatelé. V nouzi nejvyšší se znovu
začal modlit ke svému ochránci.
A hle! Na mořské hladině se objevila mužská postava. Stála na bílém šátku
a velikou rychlostí se k němu blížila. U samého břehu mu ten podivný mořeplavec
pokynul, aby jen k němu skočil. Rytíř neváhal, odrazil se, tajemný muž ho
zachytil a než mu stačil poděkovat, byli za mořem. Svatý Jan, neboť on to byl, dal
uprchlíkovi pecen chleba, ukázal mu kudy domů a zmizel. Po dlouhém putování
se rytíř konečně dostal do vlasti a rodných Rešic. Splnil slib a na památku svého
zázračného zachránění dal v Rešicích postavit kapli. Pouta, která s sebou přinesl,
nechal pověsit za oltář. Visela tam pak ještě řadu let. A nebýt této pověsti, nikdo
by už nevěděl, jak se tam dostala a proč.
Zdroj: O hřbitovním strašidle a jiné pověsti a vyprávění z jihozápadní
Moravy - Sesbíral, upravil a napsal Martin Sklenář,
Vydalo Občanské sdružení ALMA, z. s., 2007. Se svolením
Zpracovala Lenka Karlíková
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Rodný kraj
Báseň z rešické kroniky - autor anonymní. Neznáte jej náhodou?
Ten vrcholek kopce,
kde kaplička stojí,
lidé z naší obce
všichni dobře znají.

Každé roční období,
mění kraj svůj ráz.
Jinak se zas přizdobí
jak jen přijde čas.

Odtud kdo jen podívá se,
uvidí na všechny strany,
kolem sebe ve své kráse,
rodný kraj svůj milovaný.

Rodný kraj svůj máme rádi
a nade vše si ceníme,
že již od svého mládí
se krásou jeho těšíme.

Ty veliké lány polí,
v pozadí zelený les,
při pohledu do údolí,
tu naši krásnou ves.

INFORMACE A POZVÁNKY
SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
16. 7.
27. 8.
4. 9.

Nohejbalový turnaj
Rozloučení s létem
Malý festival loutky

HÁDANKY Z KNIHOVNY
Výsledky soutěže o pranostikách
Soutěže se zúčastnily 4 děti, které přinesly bohatou nadílku pranostik.
Všechny budou odměněny. Je to Darina Marešová, Petr Vystrčil, Tereza Černá
a Markéta Hájková. Blahopřejeme!
Jaroslava Kudláčková
ILUSTRUJTE REŠICKOU POVĚST!
Tento úkol je jako stvořený pro prázdniny, protože vám možná zabere
trochu více času. Vraťte se o pár stránek Zpravodaje zpět a pročtěte si důkladně
pověst Pouta v rešické kapli. Pak namalujte k příběhu vhodný obrázek. Může
to být rytíř Jan v boji, ve vězení, při útěku městem, na moři, při návratu
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domů nebo jakýkoli jiný, co vás napadne. Způsob provedení si vyberte sami,
doporučujeme ale formát A3 a tempery nebo vodovky, aby na papíře nezůstalo
žádné bílé místo! Obrázků můžete namalovat i několik. Vítězné obrázky
uveřejníme a vítěze opět odměníme.
Lenka Karlíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná jubilea oslavili naši spoluobčané, kterým srdečně blahopřejeme:
Chvátalová Marie
75 let
(10. 5.)
Hájek Jaromír
65 let
(21. 6.)
Ryšavá Eva
70 let
(23. 6.)
V uplynulém čtvrtletí nás bohužel zarmoutili svým odchodem naši
spoluobčané
Šumpela Bohuslav
16. 4. 2016
Bula Jan
9. 6. 2016
Jejich rodinám a blízkým vyjadřujeme naši upřímnou účast.

POSLEDNÍ SLOVO
O KAPLÍCH, KAPLIČKÁCH A BOŽÍCH MUKÁCH
Ne každá menší obec má vlastní kostel, ale v žádné nechybí drobnější sakrální
stavby, jako např. kaple, zvoničky, Boží muka apod. Lidé, kteří patřili k nějakému
farnímu kostelu, svoji zbožnost v jim blízkých místech chtěli vtělit i do menších
staveb, které jim připomínaly Boží přítomnost, ochranu a požehnání.
Někdy nechávali kaple postavit šlechtici, kteří chtěli projevit svou
velkorysost, víru nebo zcela konkrétně vyjádřili svou ochotu konat pokání.
Nezřídka byly kaple neodmyslitelnou součástí hradů a zámků. Často
se ale o postavení menších kapliček nebo tzv. Božích muk u cest či v polích
zasloužili zcela obyčejní lidé. Práce prostých lidí bývala fyzicky náročná, a tak
zvonění třeba v poledne nebo při večerním klekání představovalo také dočasné
tělesné zotavení. Bývalo zvykem brát si přes den jídlo na pole s sebou a neztrácet
čas cestováním domů k obědu. Zvonění tedy před nasycením se tělesným
pokrmem nabízelo možnost upevnit spojení s Bohem modlitbou, a tak dát i smysl
všemu svému konání. Lidé se při modlitbě obraceli buď směrem ke kostelu nebo
právě ke křížům či sochám Panny Marie uprostřed lesů nebo polí.
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Kostely i kaple odedávna zůstávaly dominantami obcí a osad. Stavěly
se na důležitém, často vyvýšeném místě. I to mělo svůj význam, neboť
měly „táhnout“ člověka k nebi, cíli, který má korunovat pozemské životní
putování. Běžně je slovo kaple používáno i pro určitou část většího
kostela, ten jich přitom mohl mít několik a v každé obvykle býval i oltář.
Každá kaple je zpravidla zasvěcena některému světci, jehož pomoc místní
lidé zakoušeli nebo jej měli v oblibě. Jak známo, naše kaple v Rešicích
je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. To, jak je kaple vyzdobená
a vymalovaná, záleželo rovněž na možnostech donátorů i místních lidí.
Jestliže se v okolí našel nějaký umělec, např. malíř, považoval za velikou
čest, že mu byla svěřena práce v tak významné sakrální stavbě. Tak
se upevňoval vztah místních obyvatel k „jejich“ kapli.
Je vždy povzbudivým znamením, když i vnější háv těchto staveb
vypovídá jak o plaménku víry místních lidí, tak o jejich živoucí úctě
k odkazu předků. Potěší pracovní nasazení dobrovolníků jak při pravidelném
běžném úklidu, tak při slavnostním zdobení či při rekonstrukci. Často
jsou Boží muka zdobena vázičkou s květinami a my nevíme, kdo je tam
dal. A onen dárce zase cítil radost, když toto místo v tichosti zdobil – pro
Boha i pro kolemjdoucí. Bohužel, jak vidíme u nás zejména v některých
oblastech severních a západních Čech, není to i s ohledem na pohnuté
dějiny samozřejmé. Ale i tam skupiny dobrovolníků křísí to, co se zdálo
být zcela beznadějně zruinované. Každé takové dílo šíří dobro a světlo
v dnešním světě.
I když to mnozí nedovedou uchopit do slov, je nám na těchto místech
nebo v jejich blízkosti dobře, ani jakoby nevíme proč. Domnívám se ještě,
že lidé, jejichž rody zůstávají na jednom místě velmi dlouho, musí cítit vztah
k „jejich“ kapli zcela zvláštním způsobem. Stačí se zamyslet, kolik modliteb
jejich prarodiče a další předci obětovali na těchto posvátných místech,
kolik času, práce a nadšení věnovali při jejich opravách a zvelebování.
Kolik útěchy také načerpali při setkání s Bohem při bohoslužbách nebo
soukromých pobožnostech právě na tomto místě v časech velmi těžkých.
Tam sílila jejich víra a do srdce jim byla vlévána nepřemožitelná
naděje a ochota pokračovat v životě dál přes všechny možné zkoušky.
Někdo je rád i za to, že může zavítat do těchto míst jen tak „posedět“,
načerpat klid v tichu, soustředit myšlenky v útočišti chráněném před
okolním ruchem. Někteří lidé mluví dokonce o tom, že onu „promodlenost“
a zvláštní atmosféru takového místa dokáží vnímat.
Pavel Krč
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