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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, který jak se říká, utekl jako voda. Byl to náročný, ale
krásný rok.
Podařilo se nám zajistit dotaci na nové hasičské auto, pokračujeme
v budování kanalizace, připravili jsme bohatý společenský život v naší obci.
Touto cestou bych vás také ráda informovala o výsledku dvouletého
šetření Policie České republiky oddělení hospodářské kriminality Znojmo,
které se týkalo realizace projektů v obci Rešice v letech 2010 – 2014. Nebyla
naplněna skutková podstata trestného činu, jinak řečeno vedení obce se
nedopustilo chyb, jak tvrdil anonym. Doufám tedy, že Mirek Dušín, jak se
náš anonym podepsal, bude mít teď už klidné spaní, které já jsem po dobu
dvou let vyšetřování neměla, byť jsem si byla jista, že jsem vědomě žádná
pravidla neporušila.
Za rok jsou zase tady, říká se. Ano, řeč je o Vánocích. V někom vzbuzují
krásné emoce, barevné vzpomínky a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli
smíšené pocity, protože Vánoce jsou sice hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu,
ale než tohle všechno nastane, je potřeba překonat maratón předvánočního
stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením a přípravou všeho na tyto velké
svátky.
Dnešní doba je příliš rychlá, než abychom si všímali maličkostí a přitom
ony, maličkosti, dělají ta největší kouzla. Vánoce nejsou jen o hromadě dárků,
nejsou pouze o jídle, cukroví a televizi. Vánoční svátky jsou o rodině, dětech,
fantazii, přáních a pradávných tradicích. Máme k lidem blíž, máme čas se
na okamžik zastavit. Vánoční tradice, zvyky a pověry jsou jedním z mnoha
kousků, které tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se okolo sebe, za sebe
a také pohlédnout do budoucnosti, co nás teprve čeká.
Vánočních obyčejů a pověr je mnoho, každý kraj, obec i rodina má své
zažité, které se snaží více či méně udržovat. Máte-li chuť některé vyzkoušet,
můžete. Je jen na Vás, jak vánoční svátky oslavíte, jak je prožijete a jaké
vzpomínky ve Vás zůstanou.
Naše domovy opět voní jehličím a vánočním cukrovím. Někteří z nás
hledají adresy na vánoční pohlednice, někomu už plave kapr ve vaně.
Z rádia i obchodních domů slyšíme koledy, mnohé nám zůstávají v hlavách
a pobrukujeme si je celý den.
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Začínají nejkrásnější svátky v roce. Čas pro rodinu, přátele a čas pro nás
samotné. Rádi listujeme ve fotoalbech, vzpomínáme na to, co jsme za celý rok
prožili.
Ze srdce vám přeji, ať vás nepohltí předvánoční a novoroční stres. Užijte
si tu krásnou atmosféru zapálených svící na adventním věnci, vůni čerstvě
rozkrojených jablíček a chuť oblíbeného cukroví.
Vážení spoluobčané, děkuji vám všem, že společně utváříme život v naší
obci. Děkuji hasičům, hokejistům, mládeži... za jejich spolupráci a aktivní
zapojení do akcí a aktivit v průběhu roku.
Vaše starostka Petra Jílková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ č. 19/2016
z 19. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 03. 10. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu pana Ing. Bohuslava Šumpelu, pana
Ing. Jan Řezaninu
• program zasedání
• Kupní smlouvu na „Dodávku dopravního automobilu pro
jednotku SDH Rešice“.
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 19/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 20/2016
z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 17. 10. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Mgr. Lenku Karlíkovou a pana Jana
Makeše
• program zasedání
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zápis z 18. veřejného zasedání OZ ze dne 12. 09. 2016
zápis z 19. mimořádného zasedání OZ ze dne 03. 10. 2016
rozpočtové opatření č.4/2016
smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330038929/001
(přípojka NN k ČOV)
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330039677/003
(přípojka NN k č.p. 119)
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. st. 286 (pozemek pod
ČOV)
• zápis finančního výboru o výsledku finanční kontroly
účetních dokladů a závazků obce
• zápis o činnosti kontrolního výboru obce za 1. pololetí 2016
• prodloužení pracovní smlouvy pro paní Janu Sklenářovou,
Rešice 140 a pana Jana Novotného, Rešice 113
do 30.11.2016
• smlouvu o bezúplatném převodu majetku do vlastnictví obce
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• rozpočtové opatření č.3/2016
• informace o průběhu stavby II. etapy kanalizace v obci
• záměr rekonstrukce rešického potoka
• dotační program na pořízení malotraktoru
3. Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 20/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.
•
•
•
•

USNESENÍ č. 21/2016
z 21. mimořádného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 10. 11. 2016 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu paní Ing. Annu Čurdovou, paní Petru
Jílkovou
• program zasedání
• stavbu „Rešický potok , ř.km 1,376 – 1,446, Rešice, oprava
opěrných zdí.“
Na zasedání přítomno 6 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 21/2016 schvaluje 6 členů zastupitelstva.
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USNESENÍ č. 22/2016
z 22. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 21. 11. 2016 v KD Rešice
2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Šumpelu a Ing. Josefa
Pošvaře
• program zasedání
• zápis z 20. veřejného zasedání OZ ze dne 17. 10. 2016
• zápis z 21. mimořádného zasedání OZ ze dne 10. 11. 2016
• prodej obecního stavebního pozemku p.č. 497/61 v ulici
„Zámecká“
• prodej obecního pozemku p.č. st.286 + kupní smlouvu
• prodej obecních pozemků LČR, s.p. p.č. 765/1, 765/2
a p.č.768/1 za dohodnutou cenu + kupní smlouvu
• zrušení vnitřní směrnice obce Rešice č.3/2012 pro evidenci
veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
• darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru na zbudování
domovních kanalizačních přípojek
• obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o nočním klidu
• záměr SDH Rešice na pořízení hasičského praporu
3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• plánované kulturní akce do konce roku 2016
• termín posledního zasedání v roce 2016 na pondělí 19.12.2016
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č. 22/2016 schvaluje 7 členů zastupitelstva.

VOLBY 2016
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly Společné volby do krajských
zastupitelstev a Senátu Parlamentu ČR. V jihomoravském kraji probíhaly volby
pouze do Zastupitelstva kraje. V naší obci Rešice, volebním okrsku č.1, zasedala
okrsková volební komise (dále jen OVK) v tomto složení: předseda paní Jana
Čurdová, zapisovatel paní Renata Herzánová st., členi paní Jana Opálková, paní
Lenka Vorlová, paní Andrea Vévodová a slečna Renata Herzánová.
Členové OVK roznesli volební lístky 295 voličům. Volební místnost za dva
dny konání voleb navštívilo 88 voličů, kterým byla vydána úřední obálka.
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Z tohoto počtu vydaných úředních obálek bylo 86 platných hlasů a 2 hlasy
neplatné. Volební účast v naší obci vyjádřena v procentech je 29,93%.
Do voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje podalo k registraci
kandidátní listiny 21 politických stran. V naší obci bylo hlasováno pro 11 stran
a umístily se podle počtu odevzdaných hlasů v tomto pořadí:
1. Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová-26 hlasů
2. ANO 2011-18 hlasů
3. Komunistická strana Čech a Moravy - 11 hlasů
4. Česká strana sociálně demokratická - 9 hlasů
5. Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv
Občanů - 8 hlasů
6. Občanská demokratická strana - 4 hlasy
6. TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“- 4 hlasy
7. NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI - 2 hlasy
7. Svobodní a Soukromníci - 2 hlasy
8. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )- 1 hlas
8. Starostové pro Jižní Moravu - 1 hlas
Děkujeme všem voličům za účast ve volbách a přejeme, aby jimi zvolení
kandidáti pracovali pro náš kraj poctivě a hospodárně a aby nezapomněli na sliby
ve svých volebních programech.

DOKONČENÍ KANALIZACE A ČS1 (čerpací stanice)
V REŠICÍCH – stav ke dni 16. 12. 2016
Stavební práce na tomto díle v Rešicích prováděli pracovníci firmy
HOCHTIEF CZ a. s. a 7. 12. 2016 proběhly v řádném termínu provozní
a funkční zkoušky nové čerpací stanice. Kolaudace stavebních objektů bude
po novém roce a v jarních měsících provedeme terénní nedodělky, které není
možné v tomto období zhotovit. Při provozních a funkčních zkouškách nebyly
zjištěny nedostatky, které by bránily využívání stavby ke stanovenému účelu.
Celkem bylo ve Vaší obci zbudováno v druhé etapě:
402,75 m nové gravitační kanalizace z PP potrubí
147,54 m domovních přípojek
1 ks čerpací stanice
ČS je uvedena v plném provozu a obyvatelé se mohou postupně připojovat.
Občané mohou vlastní přípojky budovat svépomocí nebo prostřednictvím
firmy, kterou si sami zajistí.
7

Za firmu HOCHTIEF CZ vám chci ještě poděkovat za toleranci při mnohdy
i bojových podmínkách u Vašich nemovitostí a věřím, že námi zhotovená
kanalizační síť bude v obci sloučit dlouhá léta, ke spokojenosti všech občanů.
S přáním klidného závěru roku
za firmu HOCHTIEF CZ a.s.  Ing. Lukáš Anderle

I. i II. fáze kanalizace a ČOV v obci Rešice byla spolufinancována
Skupinou ČEZ v celkové výši 4 200 000 Kč.
Petra Jílková, starostka obce

BEZPEČNOST V OKOLÍ JE DUKOVANY
ČINNOST OBČANSKÉ BEZPEČNOSTNÍ KOMISE
Spoločné rokovanie OBK Dukovany a OIK Mochovce a Jaslovské
Bohunice
Členové OBK při JE Dukovany se koncem září na společném jednání
v Tatranské Lomnici setkali se členy OIK (Občanské informační komise)
Mochovce a OIK Jaslovské Bohunice.
Účastníci setkání se navzájem informovali o situaci v oblasti provozu
JE Dukovany, JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce a dalších aktuálních
otázkách jaderné energetiky Slovenska a České republiky.
Publikováno: 3. 10. 2016
S Petrem Závodským o novém bloku, odstavování a spolupráci
s regionem
Na kulatý stůl do Dukovan s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku
Jánem Štullerem přijel také Petr Závodský, ředitel pro výstavu nových
jaderných zdrojů v ČEZ.
Co bude znamenat výstavba 5. bloku v Dukovanech pro region?
Může to znít nadneseně, ale určitě jak pro region, tak pro celou republiku
to bude znamenat posílení energetické bezpečnosti, tedy větší jistotu stabilních
dodávek elektrické energie za dlouhodobě stabilních cen. A cena elektřiny
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z jaderné elektrárny je pořád nejnižší v porovnání s ostatními zdroji.
Pro vlastní region i současnou elektrárnu by to byl určitě pozitivní signál už
proto, že potřebujeme současné čtyři bloky bezpečně provozovat. Motivovat
nové mladé lidi, absolventy škol, aby přišly do Dukovan pracovat. A to určitě
bude snazší, pokud budou mít perspektivu po výstavbě dalšího bloku a práce
tady bude pokračovat.
V neposlední řadě obyvatelé regionu znají výhody partnerství s elektrárnou
a dopady na zaměstnanost nejen na elektrárně ale i v souvisejících službách.
Jak ČEZ plánuje komunikovat se starosty a občany regionu v procesu
příprav. Kde se dozví informace o tom, jak to probíhá?
Hlavní komunikace začala již v procesu EIA, kdy všechny dotčené obce
a orgány státní správy dostávají dokumentaci a mohou se k ní vyjádřit.
Předpokládám, že budou i dotazy týkající se dopadu na dopravu, omezení
hluku při výstavbě. Už v tomto procesu bude zapojení obce a krajů zásadní.
Navíc se samosprávou samozřejmě komunikujeme průběžně jak problematiku
nových, tak i stáváních bloků.
Mohou si obce v této fázi říct, chceme postavit nové silnice nebo obchvat?
Nebo spojování rozvoje dopravní infrastruktury s výstavbou nového
jaderného zdroje není dobrá cesta.
Je to v několika rovinách. Investor samozřejmě musí postupovat podle
silničního zákona, popř. minimalizovat dopady na okolí podle závěrečného
stanoviska EIA. V praxi to znamená, že je zpracována studie dopadů
dopravy během výstavby a provozu. Pokud se intenzita dopravy v obci
zvýší nad přijatelnou míru, bude diskuze o tom, jak dopady eliminovat nebo
minimalizovat, tedy například zda bude postaven obchvat nebo bude upravena
hlavní komunikace s tím, že se tam udělají nástupní ostrůvky pro autobusy,
přechody pro chodce, aby mohli chodci bezpečně přecházet a podobně. Vše
tak, aby se komfort obyvatel během výstavby nezhoršoval a dopady na obce
byly minimální. Samozřejmě doba výstavby elektrárny bude několik let, ale
tato opatření budou sloužit obyvatelům trvale. I proto je potřeba spolupracovat
i s krajem, popř. se státem (ŘSD) a jednotlivé kroky koordinovat.
publikováno: 15.11.2016, rozhovor převzatý z www.aktivnizona.cz
Hráz přehrady Dalešice má nově zavlažování, ochrání ji při suchu
Do koruny hráze přehrady Dalešice na Třebíčsku vložili stavaři při letošní
rekonstrukci nový zavlažovací systém. Umožní ochránit těsnící jílové jádro této
100 metrů vysoké sypané hráze v případě mimořádného sucha, aby nevyschlo.
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Zásadní opravy koruny hráze Dalešic se uskutečnily poprvé od postavení
tohoto vodního díla před čtyřmi desítkami let. Týkaly se vozovky, chodníků
i technických sítí, řekl dnes ČTK mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.
„Rekonstrukcí koruny hráze se dovršila kompletní rekonstrukce vodního
díla Dalešice, která stála přes 1,2 miliardy korun,“ uvedl Bezděk. Vodní dílo
Dalešice vzniklo v 70. letech minulého století na řece Jihlavě jako zásobárna
technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Po opravách je
vozovka přes hráz kvůli odvodnění trochu zvlněná, čemuž se někteří řidiči
diví. Podle Bezděka je to záměrný stav odpovídající projektu. „Cílem je zajistit
spolehlivé odvedení povrchové vody,“ vysvětlil. Rychlost pro auta zůstává
snížená. Podle mluvčího to je dáno tím, že na hráz, kde fouká boční vítr, vjíždějí
auta z krytého lesního úseku. Most vedoucí na hráz také může v zimě namrzat.
Zdroj: Zpravodajství ČTK | 22. 11. 2016
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.
Informace z webových stránek OBK zpracovala Lenka Karlíková
Jak to vypadá s výstavbou 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany?
Jaderná elektrárna Dukovany vyrábí elektřinu ve 4 jaderných blocích.
Ty by měly pracovat padesát let, tedy do roku 2035-2037. Tyto čtyři bloky
musí být nahrazeny novým blokem (novými bloky). Pokud se tak nestane,
bude ohrožena energetická soběstačnost České republiky a náš region
přijde o velkého zaměstnavatele. Na provoz elektrárny je napojeno spoustu
dodavatelských firem a také služeb.
Přesto, že občas v médiích zaslechneme zmínky o Dukovanech v souvislosti
s výstavbou, většina neví, jaká je doopravdy situace. Dění kolem výstavby
sleduje sdružení Energetické Třebíčsko v čele s předsedou Vítězslavem
Jonášem. Zakládajícím členem sdružení jsou Rouchovany, Dukovany, Okresní
hospodářská komora Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč a město Třebíč.
Bude se tedy stavět v Dukovanech nový blok?
Vláda schválila strategické dokumenty, ve kterých je počítáno s výstavbou
nových jaderných zdrojů. Jako harmonogram a seznam úkolů a kroků slouží
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Za něj zodpovídá vláda
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a příslušná ministerstva. K práci na plnění tohoto akčního plánu byl zvolen
vládní výbor, předsedá mu ministr průmyslu Jan Mládek. Další důležitou
osobou je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller. Právě Štullera
pozvalo Energetické Třebíčsko v září na kulatý stůl se starosty a firmami
na zámek do Dukovan. Na setkání přiznal, že dochází ke zpoždění plnění úkolů
ve výstavbě. Začátkem listopadu uspořádalo Energetické Třebíčsko seminář
v poslanecké sněmovně, kam pozvalo starosty z regionu, politiky a také firmy.
Na semináři vystoupil ministr průmyslu Mládek a čelil otázkám z řad
starostů z regionu, kteří se ho ptali, jak to tedy vypadá s výstavbou 5. bloku
v Dukovanech. „Ministr připustil, že už nyní je pozdě a bude nutné rozhodnutí
nové vlády, že chce pokračovat v tomto směru. Jinak řečeno ministr odkládá
a odsouvá řešení výstavby na novou vládu, která bude zvolena ve volbách
2017,“ shrnuje Vítězslav Jonáš. Tato opakovaná vyjádření ministra průmyslu
rozhořčují starosty v regionu. Na nutnost řešení, co s jadernou elektrárnou,
upozorňují od roku 2013. „Místo práce se kecá a slibuje. Přitom dochází
ke zpoždění. Stavba jaderné elektrárny je na několik let, není to jako postavit
si dům. Jenže naše vláda stále otálí. Stále není jasno, kdo bude nový blok stavět
a jak bude stavba financována,“ popisuje stav Jonáš. A poukazuje na Maďarsko,
které má jadernou elektrárnu Paks stejně starou jako jsou Dukovany, a kde se
rozhodli, že stavět budou a také podle toho konají.
Kdo nepracuje dostane červenou a půjde z hřiště ven
Musíme si přiznat, že výstavba nových bloků v Dukovanech má zásadní
vliv na energetickou bezpečnost celé České republiky a souvisí s budoucností
našeho regionu. Je to vážná situace. Zkuste si představit, jaké by to bylo bez
elektrárny. Kolik lidí, které známe, tam pracuje. Kolik peněz díky elektrárně
přišlo do regionu. Souvislostí je více. Energetické Třebíčsko za podpory
Ekoregionu 5 a Energoregionu 2020 bude od nového roku 2017 za činnost
ve výstavbě 5. bloku rozdávat zelené nebo červené karty. Toto sdělil Jonáš
na semináři ve Valči 29. 11., který pořádala Občanská bezpečnostní komise.
„Pokud někteří politici a úředníci neplní úkoly, nemohou očekávat podporu
veřejnosti, třeba v příštích volbách, a nebo musí být ze svých úřednických
pozic odvoláni. Praha je od nás daleko, ale my jsme a budeme slyšet a budeme
důslední ve své kontrolní činnosti,“ říká Jonáš.
Aktivity Energetického Třebíčska můžete sledovat na webu
www.energeticketrebicsko.cz.
Eva V. Fruhwirtová
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JAK ŠEL ČAS – UDÁLOSTI V OBCI
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vždy jednou v roce vítá obecní úřad Rešice své nové občánky do života
v obci. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy na neděli 2. října byli
pozváni do Společenského domu A. Opálky rodiče Jana a Roman Opálkovi
se synem Lukášem a rodiče Darina Havelková a Otakar Peňáz se synem
Otakarem. Na slavnostním odpoledni měly svůj významný podíl rešické děti,
které si pod vedením Hany Pasulkové připravily krásný kulturní program
v podobě básníček a písniček.
Rodiče obdrželi od vedení obce finanční dar a knihu, ze které budou svým
ratolestem jistě číst krásné pohádky třeba na dobrou noc  .
Ještě jednou bych touto cestou chtěla popřát rodičům i jejich dětem hodně
zdraví, lásky a aby se jim u nás v Rešicích dobře žilo.
Velké poděkování patří paní Haně Pasulkové za přípravu kulturního
vystoupení a účinkujícím dětem Klárce Makešové, Markétce Hájkové,
Martince Opálkové, Terezce Kubíkové, Janičce Mládkové, Evičce Řezaninové
a Petříku Jílkovi a vlastně úplně všem přítomným za mile a příjemně strávený
čas.
Petra Jílková
Foto: Eva a  Václav Vorlovi
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HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY
Halloween (čti helouvín) je anglosaský lidový svátek, který se slaví
31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se
v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičním pořekadlem Koledu, nebo vám něco provedu.
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, dále
čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci, sovy, výři
atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.
V České republice nejde o tradiční svátek. Některé domácnosti si před dům
symbolicky dávají vyřezané dýně se svíčkou.

13

U nás v Rešicích připravujeme nejen pro děti halloweenskou stezku odvahy,
která se letos konala v pátek 14. října. Sraz všech dětí, strašidel, čarodějů
a duchů je vždy „u myšáku“, kde se děti posilní čajem a tatrankou, na ruku
dostanou svítící náramky a můžou vyrazit. Cestou potkají třeba vlkodlaka,
bílou paní, smrtku, čety, čarodějnici, královnu zloby a v neposlední řadě
nádherně vyřezané svítící dýně, kterých letos bylo téměř jako zúčastněných
dětí, což bylo 96.
U královny zloby se ti odvážnější podepsali do knihy duchů a ta je za odměnu
pustila dál na fotbalové hřiště, kde si pro ně pořadatelé DFC Rešice a KBK Orli
Rešice připravili další občerstvení v podobě špekáčků, teplého čaje a nesmělo
chybět vynikající svařené víno.
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Chtěla bych moc a moc poděkovat všem, kteří přišli na tuto stezku odvahy
a myslím si, že 96 dětí + jejich doprovod mluví za vše. Jsme velice rádi, že
se naše stezka líbí a věříme, že se příští rok přijdete podívat a trochu se bát
znovu  .
Za všechny Petra Jílková
Foto: Eva a  Václav Vorlovi
POSEZENÍ PRO SENIORY
Neděle 6. listopadu 2016... pro někoho obyčejná neděle, pro rešické seniory
sváteční odpoledne, které si pro ně obecní úřad připravil.
Jsem velice ráda, že si našlo čas necelých padesát našich spoluobčanů a přišli
s námi posedět při dobrém vínku a pěkné písničce o kterou se postarala dechová
hudba Polanka pod vedením Jiřího Švába mladšího a pan Aleš Kohoutek, který
nás doprovázel hrou na harmoniku.
V letošním roce si pořadatelé připravili pro naše milé hosty překvapení
v podobě promítání fotografií, které manželé Eva a Václav Vorlovi
nafotili během celého roku v naší obci. V prezentaci se objevily fotografie
například z tradiční rešické poutě, vítání občánků, velikonočního hrkání,
smrtolky, hasičských závodů, vánočního jarmarku, loňského posezení
se seniory, při kterém jsme zavzpomínali na ty spoluobčany, kteří už
bohužel nejsou mezi námi a spousta dalších nádherných fotek z dění
v obci. Věřím, že právě tyto chvilky patřily k těm nejkrásnějším z celého
slavnostního odpoledne.
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Chtěla bych tímto moc a moc poděkovat manželům Vorlovým za jejich
celoroční práci, kterou jistě s fotografováním mají, ale hlavně za skvělý nápad
prezentovat tyto fotky právě na posezení se seniory.
Petra Jílková
Foto: Eva a  Václav Vorlovi

VÁNOČNÍ JARMARK
Letos připadla první adventní neděle na 27. listopadu a i u nás v Rešicích
ve Společenském domě A. Opálky opět po roce rozvoněl svařák a vánoční
punč. Vyzdobený a přichystaný sál přivítal více než dvě stovky návštěvníků,
kteří si mohli prohlédnou či zakoupit u prodejců vánoční dekorace v podobě
adventních věnců, svícnů a ozdob, nebo si zakoupit vánoční dárečky v podobě
17

svíček, výrobků z medu, kožených výrobků, sypaných čajů a také výrobků
klientů domova u lesa Tavíkovice či klientů Barevného světa Třebíč.
Pro děti si pořadatelé tentokrát připravili na pódiu tvořivou dílničku,
ve které si za pomocí asistentek mohly vyrobit svícen, ozdobu či malého
andělíčka s rolničkou. Dle mého názoru to byl vynikající nápad, děti totiž
neměly čas zlobit a maminky, babičky, tetičky a vlastně všichni hosté měli čas
si v klidu posedět v naší vánoční kavárně, dát si vynikající vánoční cukroví,
punč, medovinu, svařák nebo kávu  .
Myslím si, že se nám letos vánoční jarmark a první adventní neděle vydařili.
Jsme moc rádi, že se lidem u nás v Rešicích líbí a že se sem k nám rádi vrací.
Ještě jednou Vám všem přeji za celý obecní úřad krásný čas vánoční.
Petra Jílková
Foto: Eva a  Václav Vorlovi

18

MIKULÁŠ NA NÁVSI
V sobotu 3. prosince tomu byl přesně rok, co nám svatý Mikuláš slíbil, že
se za námi přijde za rok podívat a zkontrolovat, zda jsme byli všichni hodní
a splnili jsme to, co jsme mu slibovali.
A opravu svatý Mikuláš přišel, a to v doprovodu dvou andělů. Ovšem
nezapomněl povolat i čertíky bertíky rohaté, protože věděl, že i u nás v Rešicích
občas někdo zazlobí.
Některé děti přicházely k Mikuláši samy, jiné v doprovodu sourozenců,
rodičů či prarodičů. Celkem jich přišlo 58, což je myslím opravdu krásný počet
dětí.
Svatý Mikuláš si vyslechl spoustu básniček, písniček, koled a hlavně slibů,
že všechny naše děti se polepší, budou si uklízet v pokojíčcích, budou si dělat
domácí úkoly a hlavně budou poslouchat maminku a tatínka... jak by to bylo
krásné, kdyby se všechny tyto sliby splnily.
Za odměnu rozdali andílci všem dětem sladký balíček a kdo se nebál, mohl
si s čerty nad pekelným ohněm opéct špekáček.
Svatý Mikuláš slíbil, že se za námi do Rešic za rok přijde znovu podívat
a nám nezbývá než doufat, že svůj slib splní.
Petra Jílková
Foto: Eva a  Václav Vorlovi
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HASIČSKÁ ZABIJAČKA
V sobotu 3. prosince hasiči pořádali již pátou hasičskou zabíjačku. Dva
čuníky více než 200 kg + dvě rozporcované půlky bylo nutné dovést do místa
popravy (Rešické klubovny) zde probíhala celá zabijačka těchto veselých
čuníků .
V brzkých hodinách se hasiči sešli, na zahřátí si připili výtečné Rešické
slivovičky a šlo se na věc. Samozřejmě nesmíme opomenout profesionální
dohled řezníka z Horních Dubňan Jirky Tručky alias „Buč“ Tímto byl úspěch
chutných výrobků zaručen.
Z minulých let jsme byli poučeni a připravili jsme hromady jitrnic a tlačenek,
ale co čert nechtěl letos se strhla mela o jelítka
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Dále jsme připravili polévky, ovárek,
škvarky, sádlo, gulášek a další skvělé
dobroty no prostě všichni si přišli
na své. Od dopoledních hodin mohli
hosté posedět v místní klubovně, kde
se bylo možné občerstvit i s odpolední
muzikou.
Všem pracantům patří velký dík
za svižnou práci a skvělou atmosféru.
Nelze všechny jmenovat, tak alespoň
sláva za skvělou řezničinu Jirkovi
Tručkovi a prostě všem  Děkujeme
díky moc ))
Josef Pošvař
FOTO. archiv SDH

ČIŠTĚNÍ REŠICKÉHO POTOKA
Naši hasiči i letos pomáhali při čištění Rešického potoka, které se konalo
15. října. Během celého dopoledne i odpoledne hasiči vyčistili koryto od školky
až k mostu u kulturního domu A. Opálky.
Josef Pošvař
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SDH – ČINNOSTI A AKCE ZA 4. ČTVRTLETÍ
ke dni 1. 12. 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

seřízení požárních stříkaček PS12 a PS18
úklid hasičské zbrojnice
nátěr hasičské kádě
čištění Rešického potoka
říjen – výpomoc s Halloweenskou stezkou
listopad – výpomoc s vánočním jarmarkem
prosinec – výpomoc s Mikulášem, Vánoční jarmark
slavnostní předání nového hasičského vozidla Ford Tranzit Combi
350 Trend - 25. 11. 2016

Auto bylo pořízeno z dotace od Generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru Ministerstva vnitra ČR, která činila částku 450 000 Kč. Na auto přispěl
také Jihomoravský kraj částkou 300 000 Kč. Zbývající částku 214 453 Kč
zaplatila obec Rešice. Výběrové řízení vyhrála firma Požární bezpečnost Jihlava,
která auto pro rešické hasiče připravila během tří měsíců. Dopravní automobil
8 + 1 je vybaven základní hasičskou technikou a bude sloužit pro dopravu hasičů
na místo zásahu, ale také pro další potřeby obce. Parkovat bude v hasičské
zbrojnici, která je součástí společenského domu A. Opálky.
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Naše jednotka měla k dispozici Avii, která bohužel už svým technickým
stavem neodpovídá ideálním podmínkám pro hasičský zásah. Naše sdružení se
pyšní i jedním skvostným veteránem ROBUR, který se využívá při slavnostech
a místních oslavách.
 Plánované akce a brigády na 1. čtvrtletí roku 2017
•
•

leden - výroční schůze SDH Rešice
různé brigády po domluvě s obcí
Jedno z hasičských desater J

„Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy
hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit“

Sbor dobrovolných hasičů Rešice Vám přeje klidné a pohodové Vánoce
a šťastný nový rok.
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UŽ TO ZASE PLÁCÁME
V polovině října náš tým KBK Orli Rešice odstartoval již svou třetí sezonu
v NHL ,,B“ (Náměšťské Hokejové Lize). Obě předešlé sezóny skončily
úspěšným splněním vytyčených cílů, tím vždy bylo Play-Off, které hraje
8 nejlepších mužstev po základní části. Nejinak tomu je i letos a cíl je opět
stejný, ovšem oproti předešlým sezonám opět těžší. Každým rokem totiž
přibývá počet mužstev, ale zároveň i aspirantů na celkové vítězství v lize.
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Pro letošní rok přibyly hned čtyři nové týmy - Mars Studenec, HC Ducks,
HC Stanoviště a HK Originals z nichž hned dva se pustili do bojů o čelo
tabulky. Zbylé dva celky o účast v Play-Off a tím pádem i s námi. Tímto se
celkový počet zastavil na čtrnácti mužstvech.

Když se ovšem ohlédneme zpět, tak nám sezóna začala už během prázdnin,
kdy jsme odehráli pár přípravných zápasů s velmi, nám známými celky ze
Zbýšova, Vémyslic a Pozďátek. Tyto zápasy nám toho moc neukázaly, protože
sestavu jsme skládali vždy jak jen to bylo možné a pravidelně jsme začali
jezdit všichni až počátkem ligy a tím i prvních ostrých zápasů.
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Vstup do sezóny se nám celkem vyvedl a dnes (14. prosince) když se
ohlédnu zpětně za jedenácti odehranými koly je naše mužstvo na hezkém
sedmém místě a tím i v polovině tabulky. O tom na jakém místě v tabulce
se umístíme přesně v polovině sezóny, rozhodnou ještě poslední dva zápasy
s týmy HC Rakšice (6. v tabulce) a HC Stanoviště (8. v tabulce). Tyto důležité
zápasy máme v plánu určitě vyhrát a držet pevně pozice zajišťující Play-Off,
protože v případě neúspěchu by rozdíl mezi osmým a devátým místem byl
minimální.
Jménem celého týmu bych rád poděkoval naší starostce Petře Jílkové
a zastupitelům obce Rešice, díky nimž máme pro letošní sezonu opět zaplacené
ledy v nemalé výši překračující hranici 34 tisíc.
Dále poděkování všem fanouškům za podporu a budeme se s Vámi těšit
opět na stadionu v Náměšti nad Oslavou.
Pavel Čurda - Berry

ZAJÍMAVOSTI Z REŠIC A OKOLÍ
HODNOCENÍ PROJEKTU „PODPORA RODINNÉ POLITIKY“
Projekt na podporu rodinného a profesního života ukončen!
V měsíci prosinci byl ukončen pilotní projekt Podpora rodinného a profesního
života, který obec Rešice realizovala společně s Občanskou poradnou v Třebíči.
Projekt byl podpořen z prostředků Jihomoravského kraje v rámci dotačního
programu Podpora rodinné politiky na úrovni obcí. Nejobsáhlejší část projektu
byla věnována pohybovým aktivitám. Ženy si zacvičily s overbally, společně
s dětmi, vyzkoušely si i malou ochutnávku z muzikoterapie. Pro děti bylo
připravené samostatné cvičení a muzikoterapie. V muzikoterapii si děti zkusily
hrát na různé hudební nástroje, prostor byl dán i pro samostatnou improvizaci.
Nevýhodou při této aktivitě byla nesourodost skupiny, neboť přece jen každý
věk potřebuje své ….
Projekt také nabízel možnost kariérového poradenství. Poradenství mohli
využít všichni, kdo uvažovali např. o změně zaměstnání a nevěděli, do jakého
oboru by mohli jít pracovat, jaké jsou možnosti rekvalifikace. V rámci
poradenství byl připraven i cvičný pracovní pohovor s konkrétními radami, jak
uspět u pohovoru. Na osobní konzultaci přišly celkem tři osoby. Telefonicky
kariérového poradce kontaktovali čtyři lidé.
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V měsíci říjnu byla připravena přednáška na téma „Konflikty v rodinách
aneb i ty se dají řešit!“. Jelikož na tuto přednášku přišly pouze dva zájemci,
přednáška nebyla uskutečněna, ale byla řešena jako individuální konzultace.
Přítomné osoby pak měly možnost řešit konkrétně svoji situaci. Častým
důvodem, proč se lidé přednášek neúčastní je, že se lidé stydí před ostatními
spoluobčany, že se v rodině řeší nějaký konflikt. Pro tento případ byl na obecním
úřadě zanechán kontakt na odborné poradce, kterého mohou občané v případě
potřeby kontaktovat.
Projekt měl také rukodělnou část, a to dvě aktivity, které byly připraveny
na začátek a konec projektu. V létě projekt odstartoval výrobou mandal
a zvířátek sypaných barevným pískem.
O první adventní neděli při tradičním rešickém Vánočním jarmarku nejen
děti, ale i rodiče tvořili vánoční svícen, andělíčky a hvězdičky z korálků.
Všichni, kdo se účastnili projektu, mohou zajisté potvrdit, že není jednoduché
skloubit profesní a rodinný život. Postarat se o rodinu, jít do zaměstnání a najít
si chvíli na relaxaci, cvičení, a odpočinek. Za účast všem děkují lektorky
a poradkyně Lenka Hájková a Alena Hostašová, které za Občanskou poradnu
Třebíč projekt realizovaly.
OBČANSKÁ PORADNA TŘEBÍČ: NA PROBLÉMY NEJSTE SAMI…
Na problémy nejste sami…
Na občanskou poradnu se obrátila žena, která byla zaměstnaná u svého
přítele, který podniká jako fyzická osoba. Za přítele se Eva nyní provdala
a bylo jí řečeno, že manžel ji nemůže dále zaměstnávat. Proto se Eva rozhodla,
že svoji situaci bude řešit v poradně.
„Zajímalo by mě, zda je to pravda. Opravdu mne manžel, který podniká
jako fyzická osoba, nemůže dále zaměstnávat?“
Skutečně je to pravda. Vyplývá to z ustanovení § 318 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce. Základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely nebo
partnery. Pracovní poměr by měl skončit dohodou, a to v nejbližším možném
termínu, například na konci měsíce. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, se můžete stát tzv. osobou spolupracující. Dle ustanovení § 13 odst.
1 uvedeného zákona, může být spolupracující osobou manžel, manželka,
děti i další osoby, které žijí s OSVČ ve společné domácnosti. Spolupracující
osoba, nemusí mít k takové spolupráci živnostenský list, přesto má podobné
povinnosti jako plnohodnotná OSVČ. Manžel by mohl situaci vyřešit také
tím způsobem, že by si založil s.r.o., ve které by vás mohl zaměstnat. Došlo
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by tak k zániku pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele, ale vznikl by
nový pracovní poměr v rámci s.r.o. Vy sama nemusíte být OSVČ.
Domníváme se, že za těchto okolností by bylo vhodné obrátit se
na manželovu účetní či jeho daňového poradce, který by pro Vás našel
nejvýhodnější řešení.
Občanská poradna Třebíč, z. s. je zapsaný spolek, který nabízí v Třebíči
a Moravských Budějovicích bezplatnou sociální službu odborného sociálního
poradenství. Poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
bezplatné sociálně právní ambulantní a terénní poradenské služby. Občanská
poradna Třebíč a Občanská poradna Moravské Budějovice jsou nezávislým
místem bezplatné, diskrétní, nestranné a profesionální pomoci, provázejí
občany při jejich obtížích. Služba je určena lidem, kteří nedokážou vlastními
silami hájit své oprávněné zájmy, účinně vyjádřit své potřeby nebo neznají svá
práva a povinnosti. Občanská poradna Třebíč je nestátní a nezisková organizace,
která poskytuje poradenství v 18 oblastech. Pro odbornou i širokou veřejnost
pořádá různé přednášky a semináře, poskytuje kariérové poradenství.
Občanská poradna Třebíč
člen Asociace občanských poraden
Přerovského 126/6
674 01 Třebíč
telefon 568 845 348, 724 304 718
www. poradna.tr@optrebic.cz
HISTORIE REŠIC
4. ČÁST - DOKONČENÍ
Třicátá léta
Významnou událostí ve třicátých letech 20. století bylo scelování pozemků.
Začalo roku 1933. Práce spojené s touto akcí řídil scelovací výbor, složený
z místních rolníků. Předsedal mu starosta obce, scelovacím komisařem byl
jmenován ing. František Šárka, místní komisař pro agrární operace z Brna.
Plocha celého katastru, přesahující 890 ha, byla rozdělena do 10 bonitních
skupin podle kvality v ceně od 1500 – 15 000 Kč. V roce 1935 získala obec
stavební místo pro výstavbu školy o výměře jednoho hektaru. Byl zpracován
velmi kvalitní plán rozvoje celé obce. Realizaci těchto akcí znemožnila však
nastávající válečná léta.
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Válečná léta
Po spáchání atentátu na Reinharda Heydricha 27. 5. 1942, dobytí kostela
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze a odhalení totožnosti padlých
parašutistů byli ještě téže noci příbuzné Adolfa Opálky – tetu Marii Opálkovou
a otce Viléma Jarolíma z Tulešic.
Oba byli vyslýcháni v Praze na Pankráci, později byli vězněni v Malé
pevnosti Terezín. Koncem října toho roku byli oba vlakem převezeni
do koncentračního tábora Mauthauzen a hned nato popraveni. Na jaře r.
1943, po zradě Františka Pospíšila Karlem Čurdou a jeho zatčení, začalo
gestapo pronásledovat i osoby, které mu při jeho pobytu v Rešicích
pomáhaly.
Jednalo se o bratry Ladislava a Františka Hejkalovy. První z nich byl
surově ubit při výslechu v Jihlavě čtvrtý den po zatčení, František byl vězněn
v Praze a zde 19. 4. 1944 popraven. V souvislosti s odchodem Josefa Kubeše
do čsl. Zahraniční jednotky v Anglii byli zatčeni jeho otec a bratr Hubert,
Jan Odehnal a jeho manželka. Všichni se z vězení nakonec v pořádku vrátili.
V mnoha rodinách se strachovali o své členy, nasazené na nucené práce
do Říše.
Kromě ročníků 1920, 1921 a 1924 se jednalo o několik dalších řemeslníků
ze stavebních profesí, kteří napravovali válečné škody v Německu. Konec
války se stal tragickým i pro další rodiny v obci. Při leteckém náletu
a bombardování obce v ranních hodinách 7. 5. 1945 byl smrtelně zraněn
občan Josef Husák a těžké zranění utrpěla paní Josefa Jílková. Vyhořelo
několik obytných stavení a hospodářské budovy. 8. 5. se k obci přiblížila
fronta.
Po ústupu německých vojsk procházela až do 13. 5. obcí vojska Sovětské
armády. Národní výbor byl v Rešicích ustaven 12. 5. Jeho předsedou se stal
Emanuel Lapeš z Korduly, který se v době okupace podílel na ukrývání
parašutisty Františka Pospíšila. Dne 28. 10. byl na návsi reinstalován
pomník presidentu T. G. Masarykovi a padlým v I. a II. světové válce. Při
této příležitosti byly po jeho stranách umístěny pamětní desky hrdinům čsl.
zahraničního odboje a dalším obětem II. sv. války z řad občanů. Ve sbírce,
která se uskutečnila na pomoc lidem postiženým válečnými událostmi, se
vybralo přes šedesát tisíc korun.
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Poválečná léta
Soukromě hospodařící zemědělci založili v listopadu 1945 strojní
družstvo. Mělo 47 členů, předsedou se stal rolník František Černý z č. 42.
Družstvu byly v rámci pomoci UNRA přiděleny dva traktory, dvojradličný
pluh a kultivátor v ceně 37 tis. korun. Na základě Benešových dekretů byl
v obci konfiskován majetek kolaborantů a zrádců.
V Rešicích se jednalo o hospodářství Františka Hammerschmieda.
Zájem o něj mělo přes sto občanů. Počátkem r. 1946 rezignoval na funkci
starosty Emanuel Lapeš a jeho nástupcem byl zvolen Josef Řezanina z č.
43. Pozvolna začaly do obce zasahovat i změny vyvolané tzv. Únorovými
událostmi.
Poklidný život nejdříve vzrušil neočekávaný odjezd statkáře Odehnala
s rodinou za svým synem do jižní Ameriky. Půda náležící ke statku byla
rozdělena mezi drobné zájemce z řad malorolníků, aby byla zanedlouho opět
scelována v lány Jednotného zemědělského družstva, vznikajícího nově od r.
1953.
Po rozsáhlém náboru a přesvědčování, často formou násilné kolektivizace,
začala společně hospodařit většina do té doby soukromě hospodařících
zemědělců.
A co druhá polovina dvacátého století? Tato část historie obce žije ještě
v paměti lidí, i když každý si ji pamatuje trochu jinak. Důsledky lidské
činnosti (a nečinnosti) můžeme vidět v obci na vlastní oči. Bude tedy nutné
ještě nějaký čas počkat na objektivní zachycení událostí nedávných desetiletí
objektivně písemně pro další generace. Ale to už bude jiný Zpravodaj…
Lenka Karlíková
Veronika Florianová: Rešice – seminární práce, 2008
Zdroj: Mgr. Pavel Grassgruber Rešice
- 55. výročí atentátu na R. Heydricha, 1997)
Historie a současnost Rešic
PhDr. Marie Slámová: Rešice
Zpracovala a doplnila Lenka Karlíková
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SVÉRÁZNÝ CHLAP
Emanuel Lapeš z Korduly – vyprávění pana Josefa Maštalíře
Říkal jsem mu „strejčku“, ale byl to vlastně rodinný přítel – znali jsme se
přes mou babičku, která pocházela z Korduly. Též moje teta Marie, narozená
stejný rok jako Emanuel Lapeš s ním chodila do školy a stýkali se po celý
život. Byl to přítel v pravém slova smyslu, mnohokrát mně i mé rodině
pomohl, když jsme se ocitli v těžké situaci. A nebyli jsme jediní, komu
pomohl nebo mu i zachránil život, neboť to byl statečný a obětavý člověk,
i když trochu svérázný.
Narodil se r. 1903. Celý život tvrdě pracoval. Byl výborný zemědělec,
chovatel a včelař, měl 55 včelstev, u něj jsem se naučil včelařit i já sám.
Už svou postavou budil respekt, byl to chlap jak hora, měřil 190 cm a vážil
120 kg, byl zkrátka urostlý a statný. Celý život prožil v Kordule. Byl ženatý
a měl dva syny v mém věku. Jeho sestra se provdala za hajného Opálku,
bydleli v hájence na Bendově mlýně. V šedesátých letech jsme se strejčkem
Emilem Lapešem dlouhodobě pracovali v lese mezi Rosicemi, Litostrovem
a Domášovem a nocovali tam v lesní chatě. Zatopili jsme v kamnech, lehli si
na palandy a on mi v těch dlouhých zimních večerech vyprávěl své některé
životní zážitky, které, jak řekl, nikomu jinému nesvěřil. Mezi jiným i o tom,
jak se u něj ukrýval účastník zahraničního odboje František Pospíšil.
Pospíšil se dostal ke strejčku Lapešovi do Korduly prostřednictvím
Lapešovy sestry, hajné Opálkové, Nejprve se pokusil kontaktovat ji s prosbou
o úkryt. Na Bendově mlýně však nebylo bezpečno kvůli velkému pohybu
lidí. Lapeš souhlasil, že k sobě Pospíšila vezme, zřídil mu úkryt ve stodole
na seníku. Jeho manželka o tom také věděla, synům bylo tehdy kolem deseti
let a před těmi to tajili, stejně jako před celým okolím. Pospíšil nebyl jediný,
koho Lapešovi skrývali, útočiště u nich nalezl třeba Jan Procházka z Dalešic,
civilista pronásledovaný gestapem. Tomu se podařilo ukrývat až do konce
války.
Pospíšil u Lapešů v Kordule pobýval mnoho týdnů, snad i měsíců. Měli
s Lapešem smluvené různé signály – podle bouchání na kovadlině na dvoře
výsadkář poznal, kdy se musí ukrýt, nebo kdy je bezpečno. Pak mohl vyjít,
protáhnout se, odcházel také dál do lesů nebo plnil různé úkoly v okolí.
Především se snažil navázat kontakt s ostatními spolubojovníky. Lapeš ho
přesvědčoval: „Franto, už nikam nechoď, počkej do konce války, snad už
to nebude dlouho trvat.“ Pospíšil odpovídal: „Strejčku, já jsem se nepřišel
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schovávat, já jsem přišel bojovat.“ Jinak se snažil trochu vypomáhat, jednak
z vděčnosti chtěl být trochu užitečný, také aby měl nějaký pohyb a činnost.
Přes noc třeba „opucoval“ krávy tak, že ve stáji zářily jako blesk. „Musel jsem
je pak trochu zamazat, aby to nebylo tak nápadné!“ smál se Lapeš. Jednou
Lapešův syn při hře zabušil na kovadlinu nevědomky zrovna smluvený
signál. Najednou kouká – shůry po žebříku sestupuje cizí chlap! Rodiče mu
to pak raději po pravdě vysvětlili a dalo moc velkou práci a přesvědčování,
než děcko pochopilo, že o tom nikde nesmí mluvit.
Dalším spojencem byl krejčí Hájek z rešického koloniálu, který ušil
Pospíšilovi civilní šaty a pumpky, které se tehdy nosily. Později František
Pospíšil odjel do Prahy, kam jej vylákal Karel Čurda. Byla to jeho další
zrada, na nádraží už na Pospíšila čekalo gestapo a byl hned zatčen. Ani
předtím to pro Lapešovy nebyla snadná situace a usínali denně plni obav,
nyní však začalo období skutečné hrůzy. „Neumíš si představit, co jsem
prožíval,“ říkal mi, „když večer někdo zabušil na vrata. Děti tady vesele
skákaly na postelích, bezstarostně se kočkovaly, psi venku se rozštěkali a já
jsem šel otevřít a nevěděl, kdo tam je. Co kdyby z Pospíšila vymlátili, že
jsem ho skrýval? Kolik mučení může člověk vydržet, než vyzradí jména?“
Bylo dost lidí, kteří to kruté zacházení nevydrželi a nelze je odsuzovat. Pak
za svou pomoc parašutistům zaplatily životem celé rodiny včetně dětí. Ale
František Pospíšil Lapešovy naštěstí neprozradil.
Po válce byl Emanuel Lapeš zvolen předsedou místního národního výboru,
ale již počátkem roku 1946 na tuto funkci rezignoval. Přijeli totiž z okresu
a chtěli po něm, aby v této funkci vstoupil do KSČ. Když se vlády zmocnili
komunisté, dokázal jejich tlaku vzdorovat a nevstoupil do JZD. Přestože
na něj uvalili vysoké nucené dávky, dařilo se mu je plnit, byl výborný
hospodář. Naše rodina měla mnohem větší hospodářství a předepsané dodávky
nezvládala. Šel jsem kvůli tomu v padesátých letech na tři měsíce do vězení.
Komunisté nás prohlásili za kulaky, nesměli jsme ani zabíjet prase. Doma
v rodině nás bylo sedm, těžce jsme se mohli uživit. Teta bědovala: „Kdo
nám pomůže?“ Ještěže byl strejček Lapeš. Schovával nám tajně potraviny, tu
a tam podstrčil pytel obilí. Také nám zabíjel prase načerno – své vlastní sele
podstrčil, dorostlé prase zpracoval, při kontrole žádný kus v chlívě nechyběl.
Emanuel Lapeš byl nebojácný, rázný člověk, který se jen tak něčeho nebo
někoho nelekl. Spíše se ho báli ostatní. Když to považoval za správné, pro
facku nešel daleko. Však se kvůli tomu také dostal do vězení. Při neštěstí
a v nebezpečí bylo skvělé mít ho na své straně. Rád na něj vzpomínám.
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Poznámka:
28. 4. 1942 byla vysazena na křivoklátsku skupina čsl. zahraničního odboje
Bivouac. Jejím velitelem byl František Pospíšil (1919 – 1944), rodák z Rešic
a bratranec Adolfa Opálky. Byl jediný ze skupiny, kterému se dlouhodobě
dařilo unikat gestapu. Úkryt mu poskytovali stateční lidé v okolí Táborska,
Telče, Brna, a také přímo v Kordule, na statku Emanuela Lapeše. František
Pospíšil byl po dlouhém věznění a řadě trýznivých výslechů popraven
28. 10. 1944 v Terezíně. Po válce byl Emanuel Lapeš zvolen předsedou
místního národního výboru, ale již počátkem roku 1946 na tuto funkci
rezignoval.
Zdroje:
Zdeněk Geist: Parašutista František Pospíšil se ukrýval na Telčsku;
Jihlavské listy, 13. 6. 2014
PhDr. Miroslava Menšíková: František Pospíšil; Encyklopedie.brna.cz
Vyprávění pana Josefa Maštalíře zapsala
a informacemi doplnila Lenka Karlíková

Z REŠICKÝCH POVĚSTÍ
POVĚSŤ O MALÉ KAPLIČCE
Za rešickým dvorem stojí Boží muka - malá kaplička, kterou prý kdysi
postavili z úcty pro zbožnost poctivého mládence z Rešic. Tento mládenec
jezdil s volyma, ale před každým zapřažením a vyjetím ven pěšky šel až
do Dubňan na pobožnost do kostela. Proto přicházíval do práce trochu
opožděně, a to se drábovi ve dvoře nelíbilo. Na pobožnosti mu chodit před
prací zakázal.
To mládence moc mrzelo, trápil se a orodoval u Boha o pomoc. Tak se
stalo, že měl vidění anděla, který mu řekl, aby se jen nebál, vyjel na pole orat,
tam volky zastavil a šel na pobožnost. Anděl prý bude orati za něho do doby,
než se vrátí.
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To se údajně opakovalo, a proto u toho pole byla postavena malá kaplička.
Lidé si ji po léta udržovali čistou, vážili si jí a dovnitř zavěsili obraz sv.
Izidora v pozadí s andělem, jak s volky oře pole.
Sv. Isidor
Patron rolníků a Madridu, vzýván proti suchu
Atributy: dva andělé, motyka, selský oděv, pluh a spřežení volků
Ženatý laik, rolník, asi 1080 - 1130
15. května, připomínka
Narodil se v Madridu ve Španělsku. Chudí španělští rodiče vložili do jeho
srdce zbožnost a lásku k Bohu i k bližnímu. Stal se rolníkem u madridského
statkáře, později se oženil.
Ráno vždy začínal účastí na první bohoslužbě a práci začal a končil
modlitbou. Žil spravedlivě pro čest a chválu Boží. Sám chudý ještě podporoval
chudé. Příležitost k dobrým skutkům nikde nepřehlížel a žádná námaha ho
neodradila.
Mezi Isidorovy dobré skutky se řadí také zbudování hluboké veřejné
studny, kterou vykopal, aby pro unavené dělníky a pocestné získal vodu
k občerstvení.
Připomíná se také jeho ohled k potřebám zvířat a zimní péče o ptactvo.
Pamatoval prý na Přísloví 12,10: „Spravedlivý cítí i se svým dobytkem“.
Ze Souboru památek na lidovou kulturu obce Rešic, sepsáno p. Miroslavem
Čárským. Pramen: rodina Černých č.p. 14
Zpracovala a doplnila Hana Pasulková

INFORMACE A POZVÁNKY
SOUTĚŽ OBECNÍ KNIHOVNY
Tentokrát se nám v knihovně sešlo několik krásných ilustrací rešických
pověstí. Děkujeme. Účastníci se mohou stavit v knihovně pro sladkou
odměnu.
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
29. 1. 2017
11. 2. 2017
25. 2. 2017

Dětský maškarní ples
Sportovní ples
Vostatky
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významná jubilea oslavili naši spoluobčané, kterým srdečně
blahopřejeme:
Vrtěna Josef
Puklický Jiří
Maštalířová Marie

85 let
80 let
85let

(16.10.)
(29.11.)
(14.12.)
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POSLEDNÍ SLOVO
KDO (CO) JE PRO NÁS PRAVÝM DAREM?
Nedávno jsem se od bývalých farníků, kteří se nějakým způsobem
dozvěděli, že se mi rozbil mobilní telefon, dočkal velkého překvapení.
Oni projevili svou velkorysost a darovali mi nový smartphone
zároveň s průvodním anonymním dopisem. A tak ani nevím, komu
poděkovat, protože nechtěli, abych se cítil někomu zavázán. Vede mě
to jednak k tomu, abych jim vyprošoval, nechť jim to odplatí v jejich
životech Bůh, dárce všeho dobra. Ale rovněž k tomu, abych se tento
výdobytek techniky učil používat co nejzodpovědněji a nejohleduplněji.
V poslední době jsem slyšel vícekrát i z úst dětí, jak se především těší
na to, že dostanou kýžený dar v podobě smartphonu či tabletu. Vedlo mě to
trochu k zamyšlení zvláště po přečtení zajímavého článku Anežky Hesové
o tom, jak chytrý mobil potřebuje moudrého majitele.(1)
Trendu naší doby odpovídá, že jsme ještě pořád fascinováni technikou
a jejími vymoženostmi. Nic proti ničemu, jen je více než zřejmé, že se nám
mnohdy může stát ohrožením, únikem a paradoxně nás izoluje od těch, kteří
nám ji dopřáli. Přestává být nástrojem a stává se nenápadným tyranem.
Někteří na to reagují radikálním odklonem od všeho moderního. To
však na druhou stranu tyto lidi může značně vyčleňovat ze společenství
s ostatními i jejich zájmy a izolace se někdy spíše prohloubí. Je to tak, že
stejně nemůžeme utéci z tohoto světa, můžeme se však snažit jej správně
kultivovat.
To nejcennější, co máme, jsou naše osobní vztahy. Člověk se však
k tomuto náhledu dostává někdy až s léty. Nejmladší generace to má
z určitého pohledu těžší. Dnes vyrůstá takřka odkojena moderními přístroji,
notebooky, smartphony, tablety atd. To klade na rodiče nevídané nároky,
jak vhodně a moudře vést ke zralému nakládáni s těmito „elektronickými
hračkami“. Občas mohou pociťovat velkou bezradnost a rezignaci
ve výchově. Je to tak, že snad taky poprvé v dějinách se alespoň v tomto
ohledu nepředává zkušenost starších mladším. Naopak děti shovívavě učí
své rodiče nebo prarodiče na co ťuknout, kde kliknout apod. Utíkat z boje
se však nemá. Říká se, že výchova je řízená frustrace. Možná nás napadne
otázka, kdo je v tom frustrován víc. Ale přesto věřím, že pořád bude platit,
že aspoň poctivá snaha o pevnost v zásadách a laskavost ve způsobech
přinese plody.
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Možná, drazí čtenáři, máte své vlastní tragikomické zážitky, kdy pět
lidí sedí u stolu, ovšem nikdo se nemusí s nikým příliš bavit, protože je
zcela zaměstnán svým „dotykáčem“. Tento určitý nezájem však souvisí
i s tím, že osoba našeho partnera, sourozence nebo kamaráda asi není pro
nás tak důležitá. Jako bych i já takto vyslal neviditelný signál: teď moc
nemluv a neruš, nechci být on-line zrovna s tebou, mám tady na displeji
svoje zájmy... Kdo by minimálně občas nezakusil na sobě toto pokušení, že
virtuální realita má mít navrch nad skutečnými lidmi?
Přál bych sobě i vám, abychom si cenili vzájemných chvil, času
investovaného pro druhé. Nebojím se napsat „ztrácet čas pro druhé“
v dobrém slova smyslu. Kéž si vánoční sváteční atmosféru, kdy se
navštěvujeme a chceme být jeden pro druhého, přeneseme i do všedních
dní nového roku. Bylo by vynikající, když se nám třeba bude dařit, jak
jen to půjde, setkat se v rodinách u společného jídla a netěkat pozorností
za každou cenu jinam, k televizi, monitoru aj. Jakoby nám ti druzí nestačili
nebo nás dokonce nudili. Věnovat si pozornost by nikdy nemělo vyjít
z módy. Každopádně je možná dobře, že je nejprve štědrovečerní večeře,
a teprve pak se jde ke stromečku...:-)
Požehnané Vánoce i mnoho krásného společného času s vašimi drahými
vám pro celý nový rok 2017 přeje
váš farář Pavel Krč.
(1) Srv. A. Hesová, Salesiánský magazín č. 5, Salesiánská provincie
Praha, Praha 2016, s. 15.
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Hlavní vánoční bohoslužby:

místo a hodina konání:

So 24. 12. Vigilie slavnosti Narození Páně ...... D. Dubňany 16 hod.
So 24. 12. Noční bohoslužba ze slavnosti Narození Páně
.............................................................................. H. Dubňany 21 hod.
Ne 25. 12. Slavnost Narození Páně (Boží Hod vánoční)
................................................................................ H. Dubňany 8 hod.
Ne 25. 12. .............................................................. H. Kounice 10 hod.
Po 26. 12. Svátek prvomučedníka sv. Štěpána . D. Dubňany 8 hod.
Po 26. 12. .............................................................. H. Kounice 10 hod.
So 31. 12. Památka sv. Silvestra I., papeže..... H. Kounice 14 hod.
So 31. 12. Vigilie slavnosti Matky Boží, Panny Marie
.............................................................................. D. Dubňany 17 hod.
Ne 1. 1.
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
................................................................................ H. Dubňany 8 hod.
Ne 1. 1. .................................................................. H. Kounice 10 hod.
Čt 5. 1.

Vigilie slavnosti Zjevení Páně ......... D. Dubňany 17 hod.

Pá 6. 1. Slavnost Zjevení Páně ................. H. Kounice 16,45 hod.
Pá 6. 1. ...........................................................D. Dubňany 18,30 hod.
Ne 8. 1. Svátek Křtu Páně ................................ H. Dubňany 8 hod.
Ne 8. 1. ................................................................. H. Kounice 10 hod.
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Upozornění pro veřejnost
epidemie infekční žloutenky - virové hepatitidy typu A
Upozorňujeme na pokračující epidemický výskyt infekční žloutenky v Jihomoravském
kraji. Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě - při nedodržení základních
zásad hygieny rukou, tj. umytí po použití WC a před každým jídlem.
Od začátku roku 2016 ke dni 2. 9. 2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno
celkem 215 potvrzených případů (desetinásobný počet proti předchozím rokům).
Aktuálně přibývá 15 - 20 případů týdně, za poslední týden 25 nových případů.
Nejvíce případů je v městě Brně a jeho okolí (80%). Nejvíce nemocných je ve věku
20 - 44 let, avšak nákaza postihuje také osoby ostatních věkových kategorií.
Aktivity letního období, spojené s nedodržením hygieny rukou, mohou přispívat k
dalšímu šíření nákazy (pojídání venku neumytýma rukama, hromadné akce apod.).
Dodržování základních hygienických návyků je v prevenci přenosu zásadní:
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy po použití WC
 řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před každou konzumací jídla,
nápojů; je zcela nevhodné společné pití z jedné láhve (otírání hrdla láhve
rukou), ukusování z jedné svačiny, sdílení cigarety, vodní dýmky apod.
 rizikové je konzumování jídla na ulici, pokud si před tím nemůžeme umýt
ruce
 při pití nápojů z plechovek dochází ke kontaktu úst s povrchovým materiálem
– doporučujeme přelít nápoj do sklenice nebo použít čisté brčko
 řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí (výtahy,
kontejnery na odpad, hřiště, MHD apod.)
 důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
 pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt je vhodné mít u sebe malé balení
dezinfekčního prostředku na ruce nebo jednorázové dezinfekční ubrousky
 v případě výskytu onemocnění v rodině či svých blízkých se řídit pokyny
Krajské hygienické stanice
Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A) – základní informace
Jedná se o akutní virové onemocnění, postihující jaterní tkáň, infekce se šíří fekálně-orální cestou.
Virus vniká do těla ústy, z těla je vylučován stolicí, a to ještě před propuknutím onemocnění. První
příznaky onemocnění se objevují obvykle po 14 až 50 dnech od nákazy (tj. od průniku viru do
organismu). Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
 zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů
 nevolnost, nechutenství, zvracení
 zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení kůže - odtud název „žloutenka“; nemocný může mít
tmavší moč a světlou stolici (tyto typické příznaky však nemusí být přítomny vždy)
Diagnózu stanoví lékař na základě celkového vyšetření a krevních testů. Nemocný je izolován na
specializovaném infekčním oddělení.
Osoby, které byly v kontaktu s nemocným (rodina, spolupracovníci, spolužáci apod.), jsou pod
dohledem lékaře a epidemiologa po dobu 50 dnů a jsou vyloučeni z aktivit, které by mohly ohrozit
zdraví dalších osob – práce v potravinářství, lázně apod. Preventivně se lze proti nákaze nechat
naočkovat.
MUDr. Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
www.khsbrno.cz
Aktualizace 2. 9. 2016

42

KRAJSKÁ

HYGIENICKÁ

STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ, JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO
Tel.: 545 113 091

e-mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID: jaaai36
V Brně dne 21. 11. 2016

DOPORUČENÍ K PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY
V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky
(virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se
přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při
konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi.
Opatření proti přenosu infekce je na osobní zodpovědnosti každého
jednotlivce ke svému zdraví.
Při délce inkubační doby 14-50 dnů se riziko onemocnění přesouvá do
předvánočního období.
Proto důrazně upozorňujeme na nutnost dodržování těchto zásad
také při pouličních konzumacích a předvánočních společných
aktivitách (např. zdobení perníků a cukroví).

V PREVENCI PŘENOSU INFEKČNÍ ŽLOUTENKY MÁ ZÁSADNÍ
VLIV DODRŽOVÁNÍ HYGIENY RUKOU, zejména:




řádné umytí rukou vždy po použití WC
řádné umytí rukou před každou konzumací jídla, před
kouřením apod. - pro případ, kdy si nemůžeme ruce umýt, je
vhodné mít u sebe malé balení dezinfekčního prostředku na ruce
nebo jednorázové dezinfekční ubrousky, případně konzumovat
potraviny tak, abychom se jich přímo nedotýkali rukama



řádné mytí rukou vždy po návratu domů z venkovního prostředí



důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou u dětí
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