REŠICKÝ ZPRAVODAJ
Ohlédnutí za rokem 2014

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás s prvními dny roku 2015 touto cestou co nejsrdečněji pozdravila. Vánoční
svátky, které jsme právě prožili, jsou časem klidu a pohody. Přestože jim předchází shon, starost
o přípravu vánoční domácnosti a fronty v obchodech, všichni se na Vánoce a zvláště na Štědrý
den těšíme. Vánoční svátky jsou časem, kdy se společně schází celá rodina a záleží jenom
na nás, jak pěkná setkání to jsou či budou. Ne nadarmo se říká, že Vánoce jsou svátkem klidu
a míru. Vždyť to, co si v hloubi duši přejeme, nejsou drahé dárky, nejnovější typ mobilního
telefonu, luxusní dovolená nebo sekačka na trávu, ale právě pokoj v duši, pohodová atmosféra,
přejeme si, aby dětem chutnalo cukroví, aby doma voněl stromeček, prostě a jednoduše,
aby nám bylo dobře. Nejen u nás doma, ale také u nás v obci. Nežijeme tu samostatně,
ale všichni společně. A je na nás, jakou si vytvoříme atmosféru.
S koncem roku souvisí také ohlédnutí zpět. Nejen v osobním životě, ale také v pracovním.
Dovolte, vážení spoluobčané, abych se vrátila o několik týdnů zpět a na tomto místě upřímně
poděkovala zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období. Také mi dovolte, abych
poděkovala za vaši podporu při říjnových komunálních volbách. Vašich hlasů si vážíme
a uděláme vše proto, abychom vaši důvěru nezklamali. Velmi si ceníme všech nápadů a návrhů,
se kterými přicházíte. Spolupráce a konstruktivní kritika je to, co nás a naši obec může posunout.
Vždyť přece chceme, aby se nám v Rešicích žilo dobře. V životě jsou občas i nepříjemné chvíle,
ale naší snahou je, aby jich bylo co nejméně. Věřím, že nový rok 2015 i nové volební období,
které je před námi, bude ve znamení spolupráce.
Vážení spoluobčané, přeji vám hodně zdraví a radosti ze života. Ať se vám daří doma i v práci.
Vaše Petra Jílková, starostka obce Rešice

Foto: Lenka Karlíková

Vážené a milé spoluobčanky, vážení a milí spoluobčané
Držíte v rukou nulté číslo REŠICKÉHO ZPRAVODAJE, jehož smyslem je přispět
k oboustranné informovanosti a komunikaci mezi občany a obcí, v souladu s naším slibem
v programu k podzimním volbám. Naším plánem je začít jej letos vydávat pravidelně každé
čtvrtletí. Hodláme v něm přinášet důležité informace jak praktické, tak takové, které vás pobaví,
potěší, nebo přimějí k zamyšlení.
Aby byla informovanost skutečně oboustranná, budu ve Zpravodaji prosazovat přiměřený
prostor pro slušné a podepsané příspěvky, vyjadřující osobní názory na dění k obci, jak
pochvalné, tak nesouhlasné. Věřím, že je důležité o řešení sporných otázek otevřeně a pravdivě
informovat, jinak hrozí volný prostor pro dezinformace, fámy a pomluvy. Také my zastupitelé se
budeme snažit sdělovat jasně svá stanoviska k probíhajícím událostem, i když jsme si vědomi,
že případný nesouhlas nijak neprospěje naší popularitě. O tu by se ale zastupiteli obce primárně
jednat nemělo.
Toto nulté číslo jsme však úmyslně ladili tak, aby korespondovalo s žádoucí harmonií vánočního
a novoročního období. Nelekejte se, prosím, jeho aktuálně objemného rozsahu, příště již bude
kratší. Tentokrát jsme se pokusili shrnout celý uplynulý rok, když už není možné kompenzovat
absenci zpravodaje v předchozích letech. Přeji vám příjemné čtení a rok plný dobrých zpráv
Lenka Karlíková
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Volební období 2010 – 2014 bylo pro naši obec ve znamení práce, která, a nebojím se to
říci, přinesla svoje ovoce. Pojďme si krátce zrekapitulovat nejvýznamnější události.
2011 – 2012 celková rekonstrukce klubovny pro mládež (cena cca 2 mil Kč, díky ČEZ, a.s.
spoluúčast obce pouze 2 000 Kč)
2012 perfektně zvládnuté V. vzpomínkové setkání k 70. výročí atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heidricha a u příležitosti uctění památky rodáka npor. Adolfa
Opálky, rtn. Františka Pospíšila a ostatních bojovníků za svobodu národa a vlasti
2013 zateplení společenského domu Adolfa Opálky (1.200 000Kč od Státního fondu
životního prostředí, 1.920 000 ČEZ, a. s., podíl obce bude cca 250 tis.)
2014 vybudování nového hřiště pro děti (cena 1,4 mil Kč, příspěvek Ekoregionu 5 ve výši
580 000, zbytek z daru ČEZ, a.s., spoluúčast obce 0 Kč)
2013 – 2014 revitalizace místní části Rešického potoka a s tím spojená výsadba nové zeleně
u pomníku a v okolí kulturního domu
2014 kompletní výměna židlí v kulturním domě (360 000 Kč, z toho 290 000 Ekoregion 5,
zbytek ČEZ, a. s., spoluúčast obce 0 Kč)
restaurování sakrálních staveb v obci– každý rok restaurujeme jeden kříž (hotovy jsou kříže
„u Makešů, u Kudláčkových, Haramachův“ a v Korduli, právě se restauruje kříž
„u Maštalířů“).
schválená podpora formou daru pro Římskokatolickou farnost Horní Dubňany na opravu
statiky a fasády kaple sv. Jana Nepomuckého (360 000 Kč)
finanční podpora Osvětové besedy, sboru dobrovolných hasičů, dívčího fotbalového klubu,
hokejového klubu Orli Rešice
vytvoření další fáze projektové dokumentace na projekt ČOV a kanalizace v obci Rešice,
realizace je v plánu na jaře 2015.
v prosinci 2014 bylo provedeno vytyčení v ul. „Zámecká“ firmou Valdastav s.r.o., která zde
v lednu plánuje začít realizovat práce na prodloužení inženýrských sítí (voda, plyn)
zlepšení spolupráce obce a hasičů, obnova Jednotky SDH, obnova spolupráce a činnosti
SDH, kterému hrozilo zrušení
získání krajské dotace pro Jednotku SDH na jejich vybavení - nové zásahové obleky, helmy,
hadice, elektrocentrálu. Výše dotace byla 50 tis., spoluúčast obce 25 tis. Kč.
Ráda bych poděkovala všem organizačním složkám obce a sdružením, které se velmi
aktivně podílejí na chodu obce a vždy, když je potřeba, přiloží ruku k dílu. Velmi si vaší
práce vážím. Nejsou to jenom slova, je to fakt.
Petra Jílková, starostka obce Rešice

SJEDNOCENÝ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2014 – 2018
Na posledním letošním zasedání obecního zastupitelstva 19. 12. 2014 jsme vzájemně
zhodnotili programy obou kandidujících sdružení z říjnových komunálních voleb. Hledali
jsme společné body, které budeme moci podporovat a prosazovat. U odlišných plánů jsme
vzali v úvahu jejich přínosnost pro obec a proveditelnost, a podle toho je v programu
ponechali či je z něj vyřadili. Zde je náš konsolidovaný program pro stávající čtyřletou
etapu.
1. Spolupráce s organizacemi ČEZ, a.s. a JE Dukovany, DSO Ekoregionem 5,
DSO Moravskokrumlovsko, REDU s.r.o.
2. Infrastruktura obce
Vyřešení otázky kanalizace a čističky odpadních vod
Dokončení zasíťování stavebních parcel pro novou bytovou zástavbu
Oprava komunikací, budování chodníků, oprava a údržba polních cest – ke Korduli,
ke kapli, k Dubu, Císařské
Úprava vzhledu návsi, okolí kaple a okolí obce – posezení pod lípou na návsi, noční
nasvícení kaple a soch, vybudování odpočívadla u Hubertova dubu, rekonstrukce
autobusových zastávek v Rešicích a Korduli
Zvyšování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců
Revitalizace vodoteče Horního konce, obnova a vyčištění melioračních struh za účelem
ochrany při povodních, výstavba retenční nádrže – Rybníček
Využití budovy bývalé školky na základě výběru nejvhodnějšího plánu.
Rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho okolí
Finanční a organizační podpora Římskokatolické farnosti Horní Dubňany
při rekonstrukci Kaple sv. Jana Nepomuckého v Rešicích
3. Ekologie
Zvýšení třídění odpadu a zlepšení ekonomiky manipulace s odpady, obnova ovocných
alejí
4. Informovanost
Důraz na obousměrnou komunikaci mezi obcí a občany, jasné a včasné poskytování
informací obcí a otevřenost vůči podnětům ze strany občanů
Obecní zpravodaj, vydávaný minimálně každé čtvrtletí a distribuovaný do každé rodiny,
obsahující důležité informace o dění v obci
Webové stránky obce – rozšířená, průběžná a pružná aktualizace obsahu
5. Společenský život
Podpora kulturních a společenských akcí ve stejném nebo větším rozsahu jako dosud
Podpora společenských organizací v jejich činnosti pro občany Rešic – Sdružení
dobrovolných hasičů, sportovních klubů pod záštitou DFC Rešice.
Uspořádání důstojného uctění stého výročí narození Adolfa Opálky
Akce a aktivity pro děti a mládež, ženy, matky s dětmi, seniory (dle zájmu občanů)
VEŘEJNOST NA ZASEDÁNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
Vážení spoluobčané, jednání obecního zastupitelstva jsou veřejná a je Vaším právem se jich
účastnit, neboť tak nejlépe získáte přehled o důležitém dění v obci. Prosíme Vás však, abyste
dodržovali Jednací řád, podle nějž nikdo nesmí rušit jednání zastupitelstva, pokud mu starosta
na požádání neudělí slovo. Velmi nám tím pomůžete zachovat kultivovanou úroveň jednání.
Děkujeme Vám.
Zpracovala: Lenka Karlíková

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Přivítali jsme…
V roce 2014 jsme v Rešicích přivítali nově narozené nejmenší občany:
Jiří Hájek
Vít Karlík
Vanesa Šiprová
Marek Vojkůvka

nar. 21. 5. 2014
nar. 29. 5. 2014
nar. 16. 1. 2014
nar. 18. 7. 2014

Milé děti, ještě jednou blahopřejeme vašim šťastným rodičům a vás ještě jednou vítáme mezi
námi. Přejeme vám všem, ať se vám v Rešicích dobře žije!
Rozloučili jsme se…
V uplynulém roce nás bohužel zarmoutili svým odchodem naši spoluobčané
Jan Hájek
Antonín Pislcajt
Marie Procházková

8. 2. 2014
30. 8. 2014
21. 8. 2014

Na zesnulé a jejich pozůstalé rodiny vzpomínáme a myslíme.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
27. září 2014 proběhla pravidelná akce ve spolupráci Osvětové besedy (OB) a Obecního úřadu
Vítání nejmenších občánků obce Rešice. K této příležitosti tradičně připravuji s rešickými dětmi
krátké kulturní vystoupení.
Hned na začátku připraveného programu se objevil problém, neboť moji osvědčení recitátoři
vyrostli a odešli do škol mimo domov, tím pádem nemohli chodit na zkoušky. Také klavíristka
se omluvila pro nevyhovující termín. Naštěstí díky spolupráci s manželi Černými, vedoucími O.
besedy, se podařilo najít řešení. Objevili jsme několik nových talentovaných dětí a zástupců
mládeže, kteří se s chutí naučili recitovat básničky. Byli to Petr Jílek, Terezka Černá a
gymnazistka Katka Jílková. Program osvěžila hudba – zpěv a hra na několik hudebních nástrojů.
Recitaci doplnil hrou na kytaru Patrik Černý. Jana Mládková a Eva Řezaninová zpívaly,
přednášely básně a program doplnily líbeznou hrou na flétničky. Na klavír a klávesy zahrála
Veronika Florianová. Paní starostka dále přivítala děti svým projevem a společně s pracovníky
OB rozdala finanční a knižní dárky.
Celá akce je pokaždé dojímavá díky přítomnosti malých rešických občánků, jejichž reakce na
vystoupení dětí bývá roztomile přirozená jejich věku. Celé vystoupení sledovali se zájmem a byli
téměř po celou dobu zticha jako pěny.
Hodně štěstí a zdraví nejmenším rešickým dětem, ať vyrůstají k radosti rodičů a celé obce.
Hana Pasulková

PODZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V neděli 19.října uspořádala Osvětová beseda Rešice (OB) pro své starší spoluobčany posezení
s kulturním programem.
Před druhou hodinou odpolední se začali scházet babičky a dědečkové v sále kulturního
domu. U vstupu každého příchozího osobně přivítala a malým dárkem potěšila paní starostka
Petra Jílková. Poté, co všechny přítomné pozdravila a za OB přivítala paní Zdeňka Slámová, již
následoval kulturní program.

Jako první svým tanečním vystoupením nadchli přítomné hosty žáci ze Základní školy
Dolní Dubňany. Malí tanečníci sklidili za svůj taneček „Hastrmane tatrmane“ v country stylu
velký potlesk.
A po dětech následoval hudební program, na který se všichni jistě velmi těšili, a který si
připravili naši přátelé, ochotníci z Horních Kounic. Jejich pásmo bylo sestaveno ze známých
i méně známých písní a skladeb. U mnohých písní si s účinkujícími a se skleničkou dobrého
vínka zazpívali i naši spoluobčané.
Věříme, že toto setkání se všem zúčastněným líbilo, přispělo k dobré náladě a budou
na ně dlouho vzpomínat.
Zdeňka Slámová
O REŠICKOU VOŘECHOVKU
S nápadem pořádat soutěž těchto domácích likérů, přišli před několika roky manželé Pošvařovi,
kteří se již podobné soutěže zúčastňovali v jiných obcích.
Soutěž má daná pravidla:
- každý rešický dům může přihlásit vzorek letošní ořechovky
- k soutěži musí přinést půl litru likéru a další půl litr pro případ vítězství k uložení
do archívu vítězů
- každý soutěžící může přizvat jednoho soutěžícího hosta s dalším vzorkem
- porota je složena z řad soutěžících
- hodnocení vzorků je anonymní
V letošním roce se uskutečnil již 7.ročník této soutěže, a to 8. listopadu v sále kulturního domu.
Soutěž byla spojena s country zábavou se skupinou ŠERO. Od 19. hodin probíhalo samotné
hodnocení vzorků, do letošního ročníku se přihlásilo celkem 13 vzorků ořechovky.
Vyhlášení výsledků proběhlo po 20 hodině, letošním
vítězem se stal p. Luboš Ludvík z Rouchovan a stává se
prezidentem Ořechovky s právem a povinností uspořádat
další ročník soutěže. Na druhém místě se umístil p. Jaromír
Hájek z Rešic a třetí příčku obsadil p. Alois Fukal
z Miroslavi. Po vyhlášení výsledků následovala všeobecná
ochutnávka vzorků až do jejich úplného vyčerpání za
doprovodu country kapely ŠERO.
Zdeňka Slámová
Foto: Lenka Karlíková

PYRAMIDA SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY
V letošním roce, přesně 21. listopadu, jsme si připomněli
10 let od položení posledního víčka na pyramidu z víček
od PET lahví.
V roce 2004 se podařilo našim občanům postavit největší
pyramidu z celkem 161 239 víček. Se stavbou se začalo
v neděli 7. listopadu odpoledne a dokončena byla v pátek
21. listopadu. Za 57 hodin se podařilo nadšeným
stavitelům postavit pyramidu, která měla 78 poschodí,
byla široká 230cm a vysoká 117centimetrGů.
Nejmladší stavitelkou v té době byla čtyřletá Michalka Opálková a nejstarší stavitel byl Alois
Havránek (62).
Touto stavbou se Rešice zapsaly do České knihy rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Zdeňka Slámová
Foto: Lenka Karlíková

Vánoční jarmark v Rešicích
První adventní neděle patří již tradičně Vánočnímu jarmarku.
Také letos se k nám do kulturního domu A. Opálky sjeli prodejci z blízkého okolí. Návštěvníci
si mohli zakoupit vánoční svíčky, med, medovinu, medové svíčky a ozdoby, medovou
kosmetiku, výrobky zdravé výživy, vánoční dekorace a vazby, výrobky z korálků, háčkované
zvonečky, výrobky obyvatel Domova u lesa Tavíkovice a klientů Charity Znojmo. Pro děti byla
připravena Ježíškova pošta a vánoční dílnička. K vánoční náladě přispěla výstavka betlémů.
K tradičnímu jarmarku patří posezení ve vánoční kavárně při dobré medovině, vínu či kávě a
vánočním cukroví.
Věřím, že každý kdo se přišel v neděli odpoledne podívat do sálu, odnášel si domů pěkný dárek,
drobnost nebo alespoň příjemné naladění a očekávání nejkrásnějších svátku v roce.
Zdeňka Slámová

Díky všem, kteří....
...byli ochotni dát kousek svého
času a kousek sebe, aby nám
zpříjemnili 1. adventní neděli,
provoněnou borovými větvičkami, vůní
medoviny ...
....přiměli mé holčičky s radostí
odvyprávět doma tátovi vše, co je
na jarmarku zaujalo a pochlubit se
dárečky, které si odsud přinesly
....navodili dobu přicházejících svátků
a my si večer, až holky usnuly,
u sklenky červeného vína zapálili první
adventní svíčku....
Letošní jarmark byl opět příjemný,
děkuji...
Libuše Makešová
Foto: L. Karlíková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V REŠICÍCH
Také letos 6. prosince zpříjemnil dětem i dospělým v Rešicích předvánoční čekání Mikuláš. Rádi
bychom poděkovali všem, kdo přiložili ruku k dílu, aby si jak domácí, tak přespolní návštěvníci
mohli užít tento pěkný večer. Práce s přípravou bylo opravdu hodně:
Jarek Sláma dopravil a zapůjčil lešení, maskáčovou síťovinu i bílé plátno pro výstavbu Pekla
a Nebe, které smontovali Michal Vévoda, Pavel Čurda, Vašek Vorel, Zdeněk Vrtěna a další silní
chlapi a chlapci. Věra Černá objednala, napočítala a nachystala špekáčky k opékání, stejně jako
nadílku do mikulášských balíčků – cukrovinky, banány, pomeranče a další, a spolu s Janou
Čurdovou, Evou Vorlovou, Andreou Vévodovou, Renatou Herzánovou si vzala na starost jejich
dárkové balení. Obstarání hudby bylo letos náročnější, Zdeněk Vrtěna nemohl být zpočátku

z pracovních důvodů přítomen, ale den předem
poskytl zaškolení v zacházení se zvukovou
aparaturou, jejíž obsluhu si pak vzal na starost
Michal. Ve správný čas pak rozehrál pro řádění
čertů Kabáty a s příchodem Mikuláše koledy.
Jako Mikuláš měla letos premiéru Jana
Čurdová, která svou roli zvládla s přehledem
za asistence andělů – Lucky Vévodové a
Markéty Čurdové.
Čertů bylo šest, a přestože strašili jen jemně
a decentně, i letos několik dětí zaplakalo, ale
jen krátce a v bezpečí maminčiny náruče. Jiné
děti naopak kurážně čertům čelily, dělaly si
z nich legraci, či dokonce žalovaly na další
členy rodiny, že ti zlobí taky! Účast byla
tradičně vysoká, z nachystaných 55ti balíčků
zbylo pouhých 5. Kdo absolvoval pohovor
s Mikulášem a neodnesl ho čert, mohl se
u ohně zabavit opékáním špekáčku, potěšit
Foto: archiv L. Karlíková
setkáním s přáteli a příbuznými a posilnit
lahodným douškem čaje, svařáku či medoviny.
Velké díky všem, kdo přispěli k tomu, aby připravili dětem i dospělým krásný zážitek,
spojený s tajemným setkáním s nebeskými i pekelnými bytostmi.
Jaromír Černý, Lenka Karlíková

OSVĚTOVÁ BESEDA REŠICE
ANEB CO BYLO, JE A BUDE
Od čtyřicátých let minulého století působila v obci Rešice Osvětová beseda (OB), která
se starala o kulturní a společenské dění. Ať už to byla ochotnická představení, koncerty,
estrádní programy, výstavky, plesy, zájezdy, soutěže a turnaje, akce pro děti a seniory
a ještě mnoho dalšího, bez čeho by byl život obyvatel Rešic ochuzen, méně zajímavý a méně
radostný. Důležitou funkcí Osvětové besedy je také prvek stmelovací, neboť nejen účast
na akcích, ale také jejich příprava je vhodnou a častou příležitostí pro setkání a spolupráci
nejen členů OB, ale i jejich rodinných příslušníků a přátel. Ve vedení OB se vystřídalo
mnoho rešických občanů, tím posledním je pan Jaromír Černý, který byl jejím předsedou
po celý loňský rok. O jeho práci i o tom, jak to nyní s OB vypadá, je náš rozhovor.
Proč ses rozhodl ujmout se funkce předsedy OB?
Vlastně jsem to nikdy nechtěl dělat, ale v předchozím období v polovině roku 2013 oznámila
dlouholetá dosavadní předsedkyně OB paní Zdenka Slámová, že své předsednictví ke konci roku
ukončí. Sdělila tuto informaci s dostatečným předstihem, takže jsem měl čas přemýšlet.
Už dlouho to vypadalo, že OB v Rešicích nejspíš přestane fungovat, a já jsem chtěl ten konec
ještě trochu oddálit, tak jsem slíbil, že to na rok vezmu.
Jak ses v nové funkci cítil?
Nebyl jsem na to sám. Zdenka Slámová se spoustou akcí nadále pomáhala, tak jako dříve.
Měla velké zkušenosti a s předstihem věděla, kdy je co třeba zařídit, zamluvit, vytisknout třeba
pozvánky, plakáty apod. Pomoc ostatně slíbili všichni členové, ale přesto byl znát celkový
pokles aktivity.

Čím byl tento pokles způsoben?
Postupně se změnilo věkové složení, přibývající roky jsou znát, ubývá nám energie, je méně
času, mění se životní priority.
Podařilo se přesto zachovat kvantitu i kvalitu akcí na stejné úrovni, jako v předchozích
letech?
Mám dobrý pocit, že byl zachován počet akcí, všechny měly vysokou návštěvnost a všechny
se povedly. Členové OB už mají sami s přípravami každé akce dost zkušeností, nebylo třeba jim
říkat, co mají dělat, takže jsem se na ně mohl spolehnout a vždy to dobře proběhlo. Bohužel
některé nám trochu pokazilo počasí – třeba Dětský den, Country večer se skupinou Šero – tam
už je to snad zákon schválnosti, že se nakonec nemůže hrát venku. Když jsme se museli kvůli
dešti přesunout do sálu, raději jsme ani nevybírali vstupné.
Jaký máš ty osobně pocit ze předsednictví OB? Co ti ten rok dal a vzal?
Přibyla mi spousta starostí a zařizování. Každou chvíli bylo potřeba něco chystat, někam zajet,
něco nakupovat – třeba dárky pro Vítání občánků, upomínkové předměty pro Posezení pro
seniory a další. To zabralo hodně času, takže jsem ho měl letos méně pro svou rodinu, hlavně
jsem mohl méně času strávit s dětmi.
Rád vzpomínám na příjemné chvíle uvolnění po každé akci. Návštěvníci odejdou, zůstanou
členové OB a kamarádi. Posedíme, popovídáme, zhodnotíme… je to hezké a milé.
Jak to bude s OB dál? Bude ještě pokračovat?
Mé předsednictví mělo trvat do konce roku 2014 a neplánuji ho prodloužit. 27. 12. 2014
se členové OB sešli na výroční schůzi a tam se nikdo dalšího předsednictví ujmout nehodlal.
Proto jsme odsouhlasili, že OB rozpustíme. Tím dostala tato poslední schůze smutnou, i když
klidnou atmosféru. Končilo jí něco, s čím jsme se všichni sžili a pro co mnoho let pracovali.
Znamená to, že končí kultura v Rešicích?
Skoro všechny akce by měly nějak pokračovat dál, ale pod jinou organizací. Tou nejbližší akcí
je ples, který v letošním roce převezmou i s termínem a kapelou DFC a hasiči. Ve prospěch plesu
byly také převedeny zbylé peníze, které zůstaly v pokladně OB a budou za ně nakoupeny dary
do tomboly.
Rozhodně by mělo zůstat zachováno sedm základních akcí, počínaje plesem a konče Vánočním
jarmarkem. Jejich organizaci bude muset podpořit obec a bylo by nejlepší, kdyby se jich
dokázali ujmout naši hasiči, fotbalisté a hokejisté. Jsou mladí, mají dobrou partu a hlavně elán.
Doufejme tedy, že rok 2015 přinese zachování stávajících a rozvoj nových kulturních,
sportovních a společenských aktivit pro občany Rešic, na které se vždy doposud všichni
těšili a s radostí se jich účastnili.
Lenka Karlíková

Ke stým nedožitím narozeninám rešického rodáka
pořádá Jaroslav Sláma

Opálkovy schody
aneb Výstup na Sněžku a jiné vrcholy
10. ledna 2015 od 10:00
V prostorách kulturního domu si v průběhu celého dne můžete vyzkoušet výstup na některý
vrchol moravských, českých nebo slovenských hor podle náročnosti.
Povinná výbava: pohodlná obuv, jídlo a pití na celý výstup
Přijďte svým sportovním výkonem vzpomenout na našeho rodáka Adolfa Opálku,
který by se 4. 1. 2015 dožil 100 let

DÍVČÍ FOTBALOVÝ KLUB (DFC) REŠICE
Ženský fotbalový klub v Rešicích
oficiálně až v únoru 2006, kdy byl
zaregistrován pod ČMFS
(Českomoravský fotbalový svaz).
První zápasy se ale hrály už v roce
2002. Úplně prvním byl
„srandamač“ proti ženským
z Dukovan na podporu jejich
školky. Další „přáteláky“
se postupně hrály a tým se začlenil
mezi několik málo ženských
fotbalových klubů z Kraje
Vysočina (např. Okříšky, Kněžice,
Ocmanice, Přibyslavice…).
V družstvu jsou hráčky nejen z Rešic. Některá děvčata vydržela hrát a trénovat od začátku, jiná
to vzdala nebo jim to nedovolily zdravotní problémy.
Největší úspěch našich fotbalistek byl v Krajském Přeboru Vysočina v sezóně 2008/2009, kdy
po sérii tří výher, jedné prohře a jedné remíze DFC Rešice vyhrál 1. místo. V tabulce pod námi
skončily tyto týmy: Sokol Kněžice, Slávia Chlístov, Jipap Přibyslavice, Hühtamaki Okříšky
a Sokol Křoví. DFC Rešice se také každoročně zúčastnil futsalových turnajů v Třebíči
a Ivančicích, stejně jako turnajů pořádaných týmy z kraje Vysočina. Někteří členové vyzkoušeli
i účast v cyklistických závodech.
Od roku 2014 nastala změna, kdy fotbal ustoupil hokeji. Rešický klub fotbalistek se ale
pod nezměněným názvem zapojuje do společenských a kulturních akcí a každý rok pořádá
např. turnaj ve stolním tenise, ples, turnaj v nohejbale a halloweenskou stezku odvahy.
Turnaj ve stolním tenise:
„Ping-pong“ si do rešického
kulturního domu chodívá zahrát
15 – 20 mužů a 5 – 10 žen. Muži
jsou rozděleni do 4 skupin,
ze kterých postupují do finálového
„pavouka“.
Ples DFC Rešice:
První ples se uskutečnil v březnu
roku 2009. Vždy v sobotu večer jsou
všichni členové připraveni na svých
místech v „kulturáku“ u vstupného,
ve výčepu, u výher, u tomboly i na dalších pozicích, aby byli k službě a udělali vše pro to, aby
se všem ostatním ples líbil. K tomu také přispívá hudební skupina Dreams a bohatá tombola.
Turnaj v nohejbale: Turnaj se pořádá jen pro členy klubu DFC, jejich sponzory a občany Rešic.
Na místním víceúčelovém hřišti se sejde kolem 15-ti týmů, kteří bojují o krásné sportovní výhry.
Podpořit je chodí nemalé množství diváků, kteří fandí nejen svým favoritům, ale i nohejbalu

celkově. Na hřišti panuje výborná pohodová atmosféra, kterou umocňuje tradiční nádherné
počasí a přichystané občerstvení.
Halloweenská stezka
odvahy:
Stezka se koná v pátek
v první půlce října.
Samotné chystání začíná
dávno před termínem
sháněním velkých
oranžových dýní.
Ty se ve čtvrtek před akcí
vydlabou a tím vzniknou
různorodí „bubáci“. Nejvíc
ovšem vyniknou při
samotné stezce, když se
do nich vloží svíčky, to se
pak nasvícenou trasou
přijdou rádi bát i dospělí. Na startu všechny uvítá čarodějnice se svými pomocnicemi a každému
dítěti dají sladkost, čaj na zahřátí a svítící náramek. Během strašidelné „procházky“ na vás
postupně vykouknou a vybafnou bílé paní, čerti, čarodějky, vodníci, kati, duchové, oběšenci
a skřítkové. Na konci stezky vás přiměje smrtka s kosou, abyste se podepsali do kroniky duchů,
a za to dostanou děti další sladkou odměnu.
Pak už všechny zúčastněné čeká cíl, kde je pro děti nachystaný opět teplý čaj a špekáček
na opečení nad krásně plápolajícím ohništěm, a dospělí se můžou rozehřát bílým i červeným
svařáčkem. Stezky se účastní pravidelně kolem 80ti dětí, které přijíždějí s rodiči a prarodiči
i z okolních vesnic.
O hokejovém klubu KBK Orli Rešice podrobněji v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Text a foto: Lenka Opálková

POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE:
7.2. sportovní ples DFC a KBK Orli Rešice
15.2. dětský maškarní ples

CHASA REŠICE
Vás zve na tradiční šipkový turnaj
o pohár starostky obce
17. ledna v 17:00 hod
v místním pohostinství

HASIČSKÉ ZÁVODY V POŽÁRNÍM ÚTOKU ZA ROK 2014
Sbor dobrovolných hasičů Rešice měl ke dni 12.12.2014 čtyřicet členů, z toho 10 žen.
V roce 2014 sdružení hasičů získalo od firmy AAA auto nové dresy na hasičské soutěže
v požárním útoku pro týmy Ženy, Muži A a Muži B .

Foto: Jiří Grasgruber
Členové SDH Rešice se s týmy Ženy, Muži A, Muži B zúčastnili 11ti závodů: 2x Horní
Dubňany, 2x Křepice – denní, noční, Ratišovice, 2x Horní Kounice – denní, noční,
Jamolice – noční, Rešice, Dobřínsko, Újezd. Noční závody jsou náročnější, jelikož závodní
dráha není osvětlena nebo jen z části, proto může docházet k různým potížím (nespojení savic,
nespojení rozdělovače a další…) Tréninky jsou dle domluvy většiny členů SDH, kteří soutěží,
většina tréninků je o víkendech. Příprava na závody je individuální, každý má svůj rituál.
Tým Muži A vyhráli a získali putovní prapor na okrskové soutěži v Horních Dubňanech,
a také vyhráli domácí hasičské závody v kategorii PS 12 (přenosná motorová stříkačka)
Tým Muži B skončil na druhém místě na domácí půdě v kategorii PS 12.
Ženy vyhrály denní i noční závody v Křepicích v kategorii žen.
Rešické záložky se umístily též na domácí půdě na 1. místě v historickém hasičském útoku
časem 1min:0746s .
Josef Pošvař

SEZNAM AKTIVIT SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (SDH) REŠICE
ZA ROK 2014
22.3.

likvidace hřiště u školky

22.3.

likvidace zábradlí u kulturního domu A. Opálky

22.3.

odklízení klestí ze sadu (u boroviček)

2.4.

čištění struh u silnic (Rešice - Kordula)

26. - 27. 4.

příprava na stavění hranice pro pálení čarodějnice

30.4.

pálení čarodějnic - spolupráce s OB

10.5. - 16. 5. čištění Rešického potoka - odstranění nánosu bahna od mateřské školky
ke kulturnímu domu a následné propláchnutí hasičskou stříkačkou.
9.8.

pořádání hasičských závodů s večerní zábavou

23.8.

spoluúčast na pořádání dětského dne s OB

12.9.
účast na námětovém cvičení v Dolních Dubňanech (tzn. cvičení, které
není ohlášeno a má zjistit připravenost našeho sboru. Tohoto cvičení se vždy zúčastní
zásahová jednotka SDH Rešice)
2.10.

odklízení bahna pod mostkem u Klohnů
propláchnutí stran Rešického potoka

2.10.

odčerpávání jímek

25.10.

odčerpávání jímek

listopad

proběhlo školení radiační ochrany u dvou členů SDH
Josef Pošvař
OBECNÍ KNIHOVNA

Otevřeno vždy v pátek 15:00 – 18:00
Kdo potřebuje nutně knihu nebo nějaký konkrétní titul do školy a v pátek se do knihovny
nedostane, může se obrátit na vedoucí knihovny i mimo provozní dobu.
Nové knihy, zakoupené v roce 2014:
Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek, napsal Eduard Petiška, krásně ilustrovala Helena
Zmatlíková
Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu,
Ke 120. výročí narození a 50. výročí úmrtí malíře českých dětí uspořádal a doslovem doplnil
básník našich dětí Jiří Žáček. Kniha je plná barevných i černobílých obrázků J. Lady.
My děti ze stanice ZOO, Christiane F.
Dnes již dospělá Christiane F. se poprvé ve svých dvanácti letech setkala v evangelickém centru
pro mládež s hašišem, ve třinácti na diskotéce s heroinem. Příběh Christiany F. se denně opakuje
kdekoli na světě.

Božská komedie , Dante Alighieri
Kniha patří mezi nesmrtelná díla italské literatury a významně ovlivnila celou evropskou kulturu.
Egypťan Sinuhet, Mika Waltari
Historický román, který vypráví o životě epyptského lékaře v době faraónů.
Jméno růže, Umberto EcoProslulý román Umberta Eca Jméno růže, který nyní vychází
v doplněné verzi. Lze jej číst jako detektivku nebo jako historické vyprávění.
Romeo a Julie, W. Shakespeare
Klasické dílo v podobě komiksu, upraveného pro mladé čtenáře, v němž znovu ožije tragický
příběh mladých milenců z italské Verony ve třináctém století.
Báječná léta pod psa, Michal Viewegh
Kniha nás přenáší do doby, kdy do ČSSR i Prahy přijížděly sovětské tanky. Píše se rok 1968…
Žítkovské bohyně, Kateřina Tučková
Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi.
Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly
do budoucnosti…
Žítkovské čarování – Pravdivý příběh žákovských bohyní, Jiří Jilík
Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédněte do skutečného,
dnes již zaniklého života žítkovských bohyň, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti.
Z našeho regionu:
Znojmo, (malá publikace), Libor Šturc
Bohatství historických památek je ilustrováno barevnými fotografiemi a reprodukcemi.
Publikace byla oceněna na vrcholné národní přehlídce Tourpropag třetím místem.
Moravský Krumlov ve svých osudech
Vývoj pravěkého a středověkého osídlení Moravskokrumlovska, založení města, vývoj v době
husitské, „zlatý věk“, ale i temná léta Moravského Krumlova v průběhu jednotlivých staletí
až do dnešních dnů. Velké množství fotografií.
Rouchovany
Fotografie, zajímavosti o Rouchovanech od dávných dob až do dneška.
Rouchovské hody
Krásná kniha, plná fotografií, obsahuje informace jak se znovu obnovily ruchovské hody,
o jejich tradicích, obnově krojů, u každého roku jsou fotografie a seznam stárků a zavádějící
mládeže .
Album Hrotovic
Kniha starých pohlednic a fotografii o Hrotovicích
Fotograf pomalu plynoucího času Karel Chrást
Kniha starých fotografií našeho i okolních regionů (Vémyslicko, Hrotovicko aj.), kterou
připravil Jan Sucharda s manželi Grunovými z Petrovic u Moravského Krumlova
Zpracovala: Jaroslava Kudláčková, vedoucí obecní knihovny

Rešice a jejich hrdinové
Válka. Slovo, které provází lidstvo už od nepaměti,
se všemi hrůzami, které přináší:
Bídu, hlad, utrpení, smrt, nenávist.
Ale také odvahu, hrdinství, přátelství a lásku ke své vlasti.
Dotkla se i malé vesnice na jihu Moravy.
Nenápadné, ač důležité jméno – Rešice.
Březen roku 1939, okupace Československé republiky, počátek II.světové války.
V této souvislosti dnes v Rešicích zaznívají dvě jména rešických rodáků – Františka Pospíšila
a Adolfa Opálky, která jsou symbolem odporu proti fašismu stejně tak, jako jsou spjata
se slovem „Heydrichiáda“. František Pospíšil i jeho bratranec Adolf Opálka prožili svoje
dětství v Rešicích a jejich osudy se stále vzájemně prolínaly a střetávaly.
… Po násilné německé okupaci uskutečnili svůj útěk přes Beskydy do Polska, kde
v červnu 1939 vstoupili do československých zahraničních legií… Později se oba dostávají
do Anglie. Ve skotském středisku Bellasis prodělají náročné kursy pro parašutisty. Jsou
posláni zpět do vlasti s různými cíli a úkoly. Jejich cesty se rozdělují. František je vysazen
27.4.1942 v prostoru Křivoklátu jako velitel skupiny BIVOUAC. Jejím úkolem bylo
provádět sabotážní akce na území Protektorátu. Adolf se stal velitel skupiny OUT
DISTANCE a se skupinou ANTHROPOID provedli atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha 27. 5. 1942.
…Nakonec se cesty obou opět spojí. Adolfa zradí jeden z parašutistů - Karel Čurda.
Umírá 18. 6. 1942 při obraně kostela sv.Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. František
Pospíšil je vylákán do Prahy opět Karlem Čurdou, přes kterého chtěl navázat spojení
s odbojem. Po příjezdu byl zatčen gestapem, uvězněn a popraven.
Takový byl osud rešických rodáků Adolfa Opálky a Františka Pospíšila. Mohli si vybrat,
jakou cestu zvolí. Podrobit se německému režimu, anebo bojovat proti němu. Zvolili si cestu,
která nebyla jednoduchá. Obětovali na ní své životy, ale i životy svých rodin, přátel,
známých a všech těch, kteří jim jakýmkoliv způsobem byli nápomocni. Heslem, které
je napsáno i na pomníku v Rešicích a kterým se oba do své smrti řídili, bylo:
HONNEUR et DISCIPLINE - ČEST a KÁZEŇ
VALEUER et FIDELITÉ - CHRABROST a VĚRNOST
V listopadu roku 2006 převzali zástupci obce Rešice jako jediní v České republice
„Zlatou medaili královny Alžběty II“, vydanou v roce 2000 u příležitosti oslav jejich
narozenin. Zástupcům obce ji osobně předal anglický ataše v České republice Simon Newton
a plukovník anglického letectva Ian Howard. Touto poctou se vyznamenávají příslušníci
anglické armády za zásluhy v armádních službách.
V roce 2006 tuto medaili in memoriam obdrželi i Adolf Opálka a František Pospíšil.
Autor textu: Mgr. Jana Chvátalová, naše rešická spoluobčanka
Úryvek je z její seminární práce Jedni z (ne)zapomenutých, vypracované pro celostátní
Literární a historickou soutěž DANIEL 2005/2006. Tato práce se umístila na 2. místě.

Sté výročí narození Adolfa Opálky si pod záštitou obce Rešice připomeneme v květnu
2015 a včas o této události budeme informovat mj. v jarním Zpravodaji.

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO PŘED DOKONČENÍM
V období od července do prosince 2014 byla provedena rekonstrukce rešické kaple. Práce
na kapli byla svěřena firmě Zamazal Brno – Statika. Oprava se týkala statiky, výměny oken
a vnější fasády. Na dodržení požadavků památkového ústavu dohlížel OŠK při MěÚ Mor.
Krumlov a zástupce NPÚ – pracoviště Brno.
Pracovníci památkového úřadu vydali
závazné stanovisko, které bylo dodrženo.
Mimo jiné požadovali zhotovení
stratigrafického průzkumu nebo opatření
oken ozdobnými prvky, které se v minulosti
běžně na oknech prováděly.
Fasáda je hotova, ale nátěr bude nanesen
až v dubnu 2015, protože při opravě fasády
byly některé vrstvy opravované omítky
tlusté, tudíž v době konce listopadu nebyly
dostatečně vyschlé a mohlo by vlivem
možných mrazů hrozit jejich znehodnocení.
Okna jsou kopiemi stávajících. Vyrobil
je pan Pospíšil z Dolních Dubňan.
Jsou dubová, zasklená čirým sklem.
Během rekonstrukce nastaly některé
nepředvídané komplikace, například trhliny
zdiva kaple byly v některých místech po
odkrytí omítek značně rozsáhlejší oproti
očekávání, hlavně do hloubky, proto bylo
nutné použití většího množství injektážní
malty.
Firma Zamazal Brno prováděla práce
kvalitně s profesionálním, ale také velmi
ohleduplným přístupem k této krásné
a historicky cenné památce.
Již v r. 2010 zastupitelstvo obce rozhodlo
o poskytnutí dotace ve výši 100 000,na statické zajištění v souvislosti s opravou
střechy kaple.. Vyhovělo tak žádosti
P. J.Požára, správce Římskokatolické
farnosti Horní Dubňany, o finanční dar.

Na letošní rekonstrukci poskytla obec Rešice hornodubňanské farnosti účelový finanční
příspěvek z rozpočtu obce ve výši 360.000,- Kč.
A jedna zajímavost: Na jižní stěně kaple byly při odkrývání omítek nalezeny sluneční hodiny.
Tyto budou obnoveny.
R. D. Mgr. Pavel Krč,
od 1. 8. 2014 farář ve farnosti Horní Dubňany
Foto: L. Karlíková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 3.1.2015 v odpoledních hodinách proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.
Koledníci se tradičně rozdělili na dvě skupiny – chlapci Jan Řezanina, Petr Jílek, Tomáš Kubík
obcházeli vesnici pod dohledem paní Marie Hájkové. Dívky Jana Mládková, Tereza Kubíková,
Eva Řezaninová koledovaly pod dohledem paní Hany Pasulkové.
V pondělí 5. 1. byli všichni zasloužilí koledníci pozváni na obecní úřad na posezení u čaje,
kde jsme jim spolu s panem farářem Krčem všem poděkovali, předali malou sladkost jako
poděkování. Společně si povídali o významu a přínosu sbírky a nakonec pan farář všem
požehnal.
Výsledek sbírky bude znám po 14.1, kdy se teprve po celorepublikovém uzavření sbírky budou
smět rozpečetit pokladničky. I dodatečně je možné ještě předat příspěvek přímo panu faráři Krči
nebo jej odevzdat na obecním úřadě v Horních Dubňanech.
Všem štědrým dárcům, kteří přispěli podle své úvahy a možností, stejně jako obětavým
koledníkům a jejich průvodkyním, srdečně děkujeme!
Petra Jílková
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