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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
krásné teplé počasí nás každý den láká na zahrádku, na procházky a také
k letní práci na poli, zahradě, na dvoře, ale i kolem domu. Dětem skončila
škola a mají před sebou dva měsíce prázdnin. Těší se na tábory, na dovolené
s rodiči, na pozdní vstávání, na koupání a na svůj volný čas. My dospělí
to máme trochu složitější. Pracovat se musí. Nicméně léto je časem dovolených,
pokud tedy práce dovolí, je fajn někam vyrazit. Česká republika má spoustu
krásných míst, rybníky, hory, památky. Někdo dává přednost zahraniční
dovolené, někdo má raději českou krajinu. Důležité je, že si najdeme čas na sebe
a na rodinu a někam společně vyrazíme. A opravdu to nemusí být daleko. Léto
je ideální dobou pro oprášení jízdního kola, nalezení turistických bot a také
deky do trávy na opalování. K létu patří také grilování, posezení na zahradě
s přáteli. Vychutnejme si léto plnými doušky a dávejme na sebe pozor. V létě
bývá pravidelně větší provoz na silnicích, požívá se více alkoholických nápojů
a tráví se čas venku. Zbytečná zranění umí zkazit náladu.
Přeji vám hezké léto bez úrazů a zranění.

Vaše starostka Petra Jílková

EDITORIAL
Vážené a milé spoluobčanky, vážení a milí spoluobčané
V jarním čísle REŠICKÉHO ZPRAVODAJE navazujeme na předchozí
formát a členění prvního zimního čísla. Ustálily se rubriky, např. Informace
z obecního úřadu obsahuje Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva
nejen pro ty z vás, kdo se nemohou nebo nechtějí zasedání osobně účastnit.
Pokračujeme v přehledu důležitých informací o nakládání obce s odpady
– jak budování kanalizace, tak nakládání s komunálním odpadem
(nepřehlédněte upozornění týkající se bioodpadu a sutin). Na vyprávění pana
Šumpely v rubrice Vzpomínky pamětníků navazuje tentokrát paní Milada
Pospíšilová, která se s námi podělila o své bohaté zážitky. Významné kulturní
a společenské události v obci, které již proběhly, provází pestrá fotogalerie,
a naleznete zde i termíny těch, které se budou teprve konat. Na Vzpomínkové
setkání v souvislosti se 70. výročím konce 2. světové války a obdivuhodnou
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osobností vlastence Adolfa Opálky navazují pozoruhodné aktivity jeho
současných rešických obdivovatelů a vzpomínky paní, která mu byla velmi
blízká – snoubenky Milušky Hajnové. Otevřeli jsme novou rubriku Rešické
firmy se představují, která nabízí prostor místním podnikatelům. Letos si
připomínáme mimořádnou osobnost, jejíž význam se ve škole učila každá
současná žijící generace trochu jinak. Proto jsme se pokusili přiblížit Odkaz
Jana Husa současnému člověku v Posledním slově.
Přeji Vám příjemné a přínosné čtení
			
Lenka Karlíková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ č. 7/2015
ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 06. 05. 2015 v KD Rešice
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu Ing. Bohuslava Šumpelu, paní Zdeňku
Slámovou
• program zasedání
• zápis z 6. zasedání OZ ze dne 16. 03. 2015
• zápis finančního výboru z kontroly účetních dokladů
• Pachtovní smlouvu s firmou REDU, spol. s r.o. Horní Dubňany
o pronájmu obecních pozemků
• v obci uskutečnit jedno loutkové představení v rámci „Malý
festival loutky“ za příspěvku ve výši 1.000,- Kč
• opravy tří sjezdů z polních cest na silnici II/396
• nákup multifunkčního kopírovacího stroje AFICIO MPC 2003 SP
od firmy KAPUCÍN
• občanům obce zpracování a úhradu projektové dokumentace
(dále PD) na kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem
za podmínek:
- připojení do jednoho roku – PD celou hradí obec
- připojení do dvou let - na úhradě PD se podílí obec 50% /
občan 50%
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- připojení za více jak dva roky- PD si celou hradí občan
• od 01. 06. 2015 prodloužit pracovní smlouvu panu Josefovi
Hájkovi na dobu neurčitou
• na veřejně prospěšné práce v obci pro rok 2015 přijmout čtyři
pracovníky
2. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• poskytnutí finanční podpory rešickým občanům na vybudování
kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem
• zvýšení četnosti svozu kontejnerů na papír
• informace o stavebních úpravách na místní kapli sv. Jana
Nepomuckého
3. Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
• finanční odměnu pro odpovědnou redaktorku Rešického
zpravodaje
• navýšení měsíční odměny za výkon funkce členům zastupitelstva
obce dle nového nařízení vlády č.52/2015 Sb.,
Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva obce Rešice.
Usnesení č.7/2015 schvaluje 8 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 8/2015
z 8. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rešice
konaného dne 12. 06. 2015 v KD Rešice
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• zapisovatele zasedání paní Renatu Herzánovou
• ověřovatele zápisu Ing. Jana Řezaninu, Mgr. Lenku Karlíkovou
• program zasedání
• zápis ze 7. zasedání OZ ze dne 06. 05. 2015
• Závěrečný účet obce Rešice za rok 2014
• účetní závěrku obce Rešice za rok 2014
• zařazení multifunkčního kopírovacího stroje AFICIO MPC 2003
SP do majetku obce
• finanční odměnu pro odpovědnou redaktorku Rešického
zpravodaje ve výši 9.600,-Kč / rok
• projektanta pana Ing. Jiřího Zárubu, Dobšice u Znojma,
pro zpracování projektové dokumentace domovních
kanalizačních přípojek
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•
•
•

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH Rešice
ve výši 49.000,-Kč
zrestaurovat kříž u „Pošvařů“
možnost odkoupit nabídnutý pozemek p.č. 160 za cenu 35,-Kč/m2

5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
• informace o průběhu výstavby kanalizace a ČOV v obci
• havarijní stav lípy v Korduli
• obnovení průjezdu na obecním pozemku mezi č.p. 80 (Brabenec
Miloslav) a č.p. 145 (Hájek Jaromír ml.)

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V REŠICÍCH V ROCE 2014
Odpadové hospodářství obce je administrativně rozděleno na dvě
provozovny – odpadové hospodářství obce a skládka inertního odpadu.
V roce 2014 fungovalo odpadové hospodářství obce bez problémů.
V důsledku změny Zákona o odpadech byla v prosinci 2014 vypracována
a projednána nová obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zabezpečení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem s datem účinnosti od 1. 2. 2015.
Vyhláška č. 1/2012 o poplatku za svoz komunálního odpadu s účinností
od 1. 1. 2013 zůstala v platnosti beze změn. Výše poplatku 350,- Kč za občana
a rok nebo rekreační stavení a rok se nezměnila.
Na základě smlouvy zajišťovala odstraňování odpadu firma AVE CZ,
odpadové hospodářství, pobočka Třebíč. Prováděla pravidelný svoz komunálního
odpadu v intervalu dvou týdnů, svozový den úterý. Při jednotlivých svozech
obsluhovala 103 až 110 nádob o objemu 120 l a 23 až 26 nádob o objemu 240 l.
Celkem za rok svezla 56,21 t směsného komunálního odpadu a obec za to
zaplatila 203 773 Kč.
Pravidelný měsíční svoz prováděla firma AVE u tříděného komunálního
odpadu – papír, plasty a sklo. Celkem za rok občané vytřídili 2,67 t papíru,
6,25 t skla a 6,46 t plastů. Sběrné kontejnery 1100 l na tříděný odpad jsou
umístěny na 4 místech – před OÚ, U křížku u hlavní silnice, u rozcestí u bývalé
mateřské školy a v Kordule o celkovém počtu 23 ks. Celkem za svoz tříděného
odpadu obec zaplatila 89 940 Kč.
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V souladu se zákonem o odpadech proběhly v březnu a září dva svozy
nebezpečného odpadu a použitých výrobků ke zpětnému odběru. Celkem bylo
svezeno 6,46 t těchto odpadů za cenu 30 137 Kč. Jeden svoz velkoobjemového
odpadu o hmotnosti 2,32 t byl uskutečněn na konci dubna a stál 6 515 Kč.
V případě, že občané nevyužili svozových termínů, případně se potřebovali
zbavit nebezpečných odpadů anebo použitých výrobků ke zpětnému odběru
v jiném než svozovém čase, měli možnost toto odevzdat (na základě dohody
obou obcí) na sběrném dvoře v Rouchovanech. Podle výpisu zde odevzdali
občané Rešic 12,87 t odpadů a obec za to zaplatila 17 123 Kč.
Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2014 činily
354 689 Kč (průměrně 942, 82 Kč na poplatníka), na poplatcích od 377 poplatníků
– občanů, se vybralo 131 950 Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady a stanoveným
poplatkem v průměrné výši 592,82 Kč dotovala na každého jednoho poplatníka
obec.
Koncem března 2014, před zahájením provozu skládky, byly v souladu
s provozním řádem a na základě objednávky firmou ENVINET Velké Meziříčí
odebrány a vyhodnoceny vzorky podzemních vod z kontrolních vrtů a jímky
skládky. Kontrolované parametry, na rozdíl od předchozích let, splnily
předepsané normy a bylo možno uvést skládku do provozu.
Skládka inertního odpadu zahájila provoz v dubnu a poslední příjem odpadu
proběhl 18. 12. 2014. Celkem bylo uloženo 87,1 t inertních odpadů, převážně
stavební suti.
Ing. Jiří Dufek

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Prosíme občany, aby bioodpad ze svých zahrad a stavební suť vyváželi
na určená místa. Těmi jsou Holý kopec a skládka Na Šutárně. Polní cesty
nejsou určené k zavážení těmito odpady. Zbytečně si tím způsobujeme
problémy. Při nedodržování odvozu bioodpadů na určená místa bude tyto
případy řešit přestupková komise v Moravském Krumlově.
Interval svozu tříděného komunálního odpadu byl z důvodu opakovaného
převýšení kapacity kontejnerů zkrácen z měsíčního na čtrnáctidenní. Omezí se
tak situace, kdy kontejnery jsou přeplněny a odpad se povaluje kolem nich.
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VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE A ČISTIČKY ODPADNÍCH
VOD (ČOV) – AKTUÁLNÍ STAV
Ve čtvrtek 7. května proběhla ve Společenském domě A. Opálky avizovaná
beseda s občany, týkající se plánované výstavby kanalizace a ČOV. Besedy
se zúčastnili zástupci obce, hlavní investor VAK Třebíč, projektanti
Duis Brno, technický dozor investora VAS Třebíč a také zhotovitel, kterým je
firma Hochtief.

Příprava terénu
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Stavba ČOV

Nejprve se všichni představili, aby občané věděli, kdo se bude v obci
pohybovat a na koho se obrátit. Občané byli seznámeni s časovým
harmonogramem, takže se dozvěděli, kdy začnou práce v jejich ulici.
V současné době je vybudován základ pro ČOV podél toku Rouchovanky,
jejíž koryto bylo v blízkosti ČOV zpevněno. S budováním kanalizace se začalo
v ulici U Koloniálu. Nyní se naváží materiál a po kompletní navážce se začnou
práce rozšiřovat po celé obci. Aktualizovaný plán prací bude na obecním úřadě
k nahlédnutí po 1. červenci.
Foto:Lenka Karlíková
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JAK ŠEL ČAS – UDÁLOSTI V OBCI
DOTACE PRO KNIHOVNU
Rešická knihovna v zastoupení starostky Petry Jílkové získala
v dubnu dotaci VISK (Veřejné informační služby knihoven) pod záštitou
Ministerstva kultury. Částka ve výši 37 000 Kč tvoří 70% celkových nákladů
(53 718 Kč ) a byla nám poskytnuta v maximální požadované výši. Peníze
byly použity na rozšíření vybavení místa pro žáky a studenty (nové PC),
přesunutí pracovního místa knihovnice (výměna PC), pořízení nových modulů
automatizovaného knihovního systému (Clavius REKS, Select pro knihovny).
Celkem bylo hodnoceno 413 projektů. Komise doporučila k podpoře
388 projektů v celkové výši 16,235.000 Kč. 25 žádostí neobdrželo dotaci.
Jaroslava Kudláčková

VELIKONOCE V REŠICÍCH
Hrkali jsme Zelený čtvrtek, Velký pátek a v sobotu do vůle Boží…. Tuto
říkanku slyšela na Bílou sobotu snad každá hospodyňka. Podle tradice totiž
na Zelený čtvrtek odletěly zvony do Říma a jejich „práci“ nahradili chlapci
se svými klepačkami, řehtačkami a hrkači. V sobotu pak obešli každý dům,
pozdravili, zahrkali a popřáli hezké Velikonoce. Za odměnu dostali peníz a něco
dobrého. Část peněz z vyhrkávání kluci věnovali na potřeby farního kostela
v Horních Dubňanech, zbytek si podělili spravedlivým dílem mezi sebe.
Petra Jílková
Foto Eva Vorlová
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BRIGÁDA – ÚKLID KAPLE
V sobotu 18. dubna se sešlo přes dvacet dobrovolníků, převážně z řad
mládeže, k předpouťovému úklidu kaple. Zároveň se vracelo na původní místa
vybavení, které bylo uskladněno stranou po dobu rekonstrukce. Jednalo se
o obrazy s výjevy křížové cesty, sochy a také koberce, lavice a další předměty.
Jménem svým i jménem pana faráře děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.
Ráda bych poprosila o pomoc při další brigádě, která bude v pondělí
6. července od 13 hodin. Kvůli výmalbě interiéru bude potřeba vše připravit.
Bude také zapotřebí strhat staré obložení kaple a tím kapli připravit na celkovou
vnitřní rekonstrukci.
V letošním roce se kvůli rekonstrukci nebudou konat mše svaté.
Petra Jílková
Foto Lenka Karlíková
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Z OŘECHOVA DO REŠIC
Pěší pochod cestou Adolfa Opálky
V sobotu 25.dubna jsme se vydali na pěší pochod „cestou Adolfa
Opálky“ z Ořechova do jeho milovaných Rešic.
Tento den se v Ořechově u Telče uskutečnila u příležitosti 73. výročí seskoku
paravýsadku Out Distance, 100. výročí narození npor. A. Opálky a 70. výročí
konce 2. světové války tradiční vzpomínka na československé vojáky.
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Ořechov - vyrážíme
Ve 13.00 proběhl pietní akt u pomníku npor. Adolfa Opálky. Při této
příležitosti nás moderátor této slavnosti uvedl a odpočítal nám start. Poté již
vykročila naše tříčlenná výprava ve složení Jaroslav Sláma, Jiří Grasgruber
a Pavel Kuchařík (z Mor. Krumlova) na cestu k domovu. Šli jsme po trase:
Ořechov, Olšany, Stará Říše, Roseč, Želetava Bítovánky, Lesonice, kde jsme
v lese přespali.
V neděli naše cesta pokračovala přes Vicenice, Bohušice, Jaroměřice
nad Rokytnou, Příštpo. Z Příštpa jsme se odklonili od původní Opálkovy
trasy, který šel na Hrotovice, my jsme pokračovali dál lesem na Radkovice,
Rouchovany, okolo Rouchovanky a Rokytné a po Rešickém potoku. Do Rešic,
k domu tetěnky jsme přišli v neděli v podvečer. Místo odhadovaných 55 km
naše výprava ušla celkem 70,5km.
Jestli tuto cestu ušel Opálka během jediné noci, jak udávají některé prameny,
to opravdu nevím. Jedno vím zcela jistě: vážím si Adolfa Opálky.
Jaroslav Sláma
Foto Jirka Izik Grassgruber
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…A JAK TO TENKRÁT BYLO VE SKUTEČNOSTI
Cesta Adolfa Opálky z Okříšek přes Rešice do Prahy
ve vzpomínkách Milušky (Rudolfy) Hajnové
Za války jsem pracovala jako učitelka v Dalešicích. Každý týden jsem
jezdila k rodičům do Rešic a vždy jsem navštěvovala Adolfovu tetěnku.
Trpělivě jsme čekaly a doufaly, že je Dolfa naživu. Od jeho odchodu v červnu
1939 jsem o něm dostala jen třikrát šifrovanou zprávu, naposledy v roce 1940
z Afriky, bohužel přepsanou z opatrnosti cizí rukou. Neměla jsem ani žádnou
naši předválečnou korespondenci, protože jsem na jeho žádost všechno spálila.
Neviděli jsme se tři roky.
O Velikonočním čtvrtku 1942 jsem byla překvapena. Přišla jsem k tetěnce
na besedu, jako obvykle. Bylo mi divné, že má záclonku i na okně, co vede
na dvůr, kde nikdy dříve nebyla. Řekla, že se koupala, aby nebylo ze dvora vidět.
Cítila jsem, že se něco děje. Najednou se otevřely dveře do světnice a vešel
Adolf. Musela jsem si sednout, jak mně bylo. Vypadal dobře, všechno jako dřív.
Vlasy stejně učesané nabok, vyholený, trošku pohublý, ale statnější v ramenou,
mužnější a nezvykle vážný. Humor, kterým jindy sršíval, byl docela pryč.
Nevěděli jsme, kde začít s vypravováním. Vyptával se na známé lidi z celého
okolí, byl překvapen, kolik jich je pozavíraných a dokonce mrtvých.
Pak mně vykládal celou svoji anabázi. Byl shozen letadlem v noci
na 28. března 1942. Měli být vysazeni z letadla v Čechách, ale chybou navigátora
vyskočili padákem někde v okolí Okříšek, nedaleko Telče. Padák spálil a vydal
se k domovu. Šlo se mu špatně, protože si při doskoku trochu pohmoždil pravou
nohu v nártě, pravděpodobně si nalomil některou záprstní kost. Šel nejdříve
směrem k Moravským Budějovicím, pak k Hrotovicím. Měl chuť dát se s někým
do řeči, cítit, že je doma, ale nesměl. Jen jednou neodolal a zeptal se na něco
malého děvčete, které spěchalo do školy. Šel ve dne v noci, čepici staženou
do očí, límec kabátu ohrnutý, přes vesnice pokašlával, kapesník v ústech, aby ho
snad nepoznali. V Hrotovicích byl kvečeru. Chtěl se zastavit v Dalešicích, kde
jsem dříve učila, pak si to rozmyslel. Za křižovatkou v lese odbočil k Novým
dvorům, potom údolím k Rouchovanům a lesem až do Spáleného mlýna. Myslel,
že tam stále bydlí hajný A. Opálka, ale mlýn byl opuštěn. Musel tedy do Rešic.
Šel zadem po Olešné a zahradou k tetěnce. S obavami ťukal na okno kuchyně,
svítil baterkou, nevěděl, kdo se ozve. U tetěnky spaly děti, malý Adolf a Anežka.
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Ty se vylekaly, že je to zloděj. Tetěnka si dodala odvahy a šla se do síně ptát, kdo
to je. Nemohla ho po hlase poznat, až když řekl, že má na ruce prstýnek od kasíra
Kofroně, teprve uvěřila. Děti se odstěhovaly na postel do světnice, Adolf si sedl
a odpočíval. Byl velmi unavený i promoklý. Děti musely slíbit, že nikomu ani
slůvka neřeknou a po dobu, co byl Adolf doma, spávaly u svých rodičů. Celé
dny proležel Adolf ve světnici nebo proseděl v kuchyni na malé stoličce, kam
nebylo oknem vidět. Noha stále bolela. Jen večer oblečen do ženských šatů vyšel
na dvůr a na zahradu.
Tetěnka říkala, ať zůstane co nejdéle doma, ale Adolf nechtěl. Proto že sem
nepřišel, a věčně hledal v inzerátech novin nějaké smluvené značky. Pak že
musí do Prahy. Všechno už měl dávno schystané, stále připravený na útěk
oknem ze světnice do zahrady. Byl nádherně vybaven: revolvery, spoustou
peněz (samými markami), zvláštními výživnými pilulkami i jedy na otrávení.
Jenom potravinové lístky neměl. Divil se, že je u nás i v hospodě jídlo na přídel.
V Anglii bylo většinou v hostincích volné. Tetěnka mu dala své lístky, já jsem
je v Hrotovicích vyměnila za lístky pro cestující. Ve čtvrtek 9. dubna 1942 brzy
ráno odešel Adolf z domu. Oblečen byl docela normálně do svých civilních šatů
a zimáku, pro který musela švagrová Zuzana Opálková do Rokytné. Loučení
pak bylo velmi těžké, mnohem bolestnější, než před třemi lety, ale doufali
jsme všichni, že to zase dobře dopadne. Vyprovázela jsem ho až k Horním
Dubňanům, kde jsem si ho vyfotografovala. Pak již pokračoval oklikami
na nádraží do Kralic, odtud vlakem ku Praze.
Zpracovala Lenka Karlíková
Použitá literatura:
Jiří Eisenbruk: Rozhovor s Rudolfou Bílou (Miluškou Hajnovou), snoubenkou
Adolfa Opálky
Miroslav Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha, vydalo PANORAMA
Zapůjčení materiálů a odborná korektura: Mgr. Pavel Grassgruber
Pozn.: Některé údaje se v různých pramenech liší (místo přistání Ořechov
x Okříšky), respektuji verzi v použité literatuře. Pravopis příjmení Hajnová je
vzat podle rodinné genealogie dostupné na internetu.
V příštím čísle Rešického zpravodaje:
Pokračování vzpomínek Milušky (Rudolfy) Hajnové: Jaký byl Adolf Opálka
jako rešický hoch i dospělý člověk, a co spolu prožili za války v Praze
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JAK JSME SI PŘIPOMNĚLI KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
8. května si v Rešicích si připomněli 70. výročí konce 2. světové války.
Slavnost zahájila starostka obce Petra Jílková přivítáním všech přítomných
a krátkým připomenutím života zdejšího významného rodáka, plukovníka
in memoriam Adolfa Opálky, jednoho z organizátorů atentátu na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. A. Opálka padl spolu s dalšími
výsadkáři v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze v červnu roku
1942. Petra Jílková zdůraznila důležitost vzpomínkových setkání a zachování
myšlenek vlastenectví a hrdosti.
Při příležitosti 100. výročí narození A. Opálky byla odhalena a farářem
Josefem Požárem posvěcena plaketa A. Opálky, která bude umístěna
na kulturním domě v Rešicích, jenž nese hrdinovo jméno. Při pietním aktu
položili věnce a květiny k památníku A. Opálky zastupitelé obce, hasiči
a zástupci Cykloklubu Ivančice. Poté zazněly státní hymny České republiky,
Slovenské republiky a Ruské federace a byly vypáleny čestné salvy.
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Celou akci svoji přítomností a ukázkami
dobové bojové techniky tradičně obohatil
Veteran vehicle club Jana Sokola z Lamberka
Březník a také Klub výsadkových veteránů
Jindřichův Hradec – Klub Rudolfa Severina
Krzáka. V dalším průběhu odpoledne bylo
na programu vystoupení brněnského big
bandu Mr. Swing, který svou hudbou vhodně
doplnil důstojnou atmosféru celé akce.
Jiří Voborný

Foto: Václav Vorel, Lenka Karlíková
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Obec Rešice ve spolupráci s SDH Rešice pořádali 30. dubna tradiční pálení
čarodějnic na fotbalovém hřišti. I přes mírnou nepřízeň počasí byla hojná účast dětí
i rodičů. Připravili jsme pro děti soutěže a drobné odměny. Lampionový průvod
jsme letos kvůli počasí zkrátili, ale i tak si ho děti užily. Na konci byla upálena
čarodějnice, oblečená do stylových šatů, která nestihla uletět na svém koštěti.

Velké díky patří hasičům. Nejenže postavili krásnou vatru a postarali se o hezký
průběh celého večera, ale také měli práci s přípravou. Museli si najít volnou sobotu,
zajet do lesa, připravit dřevo, postavit vatru. Takže hasiči, díky!
Petra Jílková
Foto: Eva Vorlová
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KVĚTNOVÁ POUŤ
Pouť se slaví snad v každé obci. Její datum není nahodilé. Vždy se váže
k svátku patrona kostela nebo kaple. Naše kaple nese jméno Jana Nepomuckého
a ten má v kalendáři svátek 16. května.
O víkendu 16. a 17. května jsme oslavili pouť, na kterou se sjely návštěvy
i lidé z okolí. V sobotu od brzkého rána začaly přípravy. Stárci dovezli z lesa
máju, očistili ji a společně s děvčaty dopoledne zdobili. Májkami pak stárci
vyzdobili ještě vstup do kaple a do pohostinství. Kolem půl páté odpoledne
jsme se sešli ke stavění máje. Postavili jsme ji tradičním způsobem - ručně,
bez pomoci techniky. Pouť je událostí, kdy se celá vesnice sejde. Jsem moc
ráda, že se umíme společně sejít a postavit si svoji máju. Po večeři pak všichni
zamířili na zábavu, kde hrála skupina Dreams.
Pouťová neděle začala v 8 hodin ráno v naší kapli svatého Jana Nepomuckého.
Mši sloužil náš pan farář Pavel Krč. Při odchodu z kaple zahráli Amatéři
z Dobšic a hudebně doprovodili mládež pod máju.
Stárci se pak vydali s kapelou, rozmarýnem a dobrým vínem po dědině.
U každých dveří zazvonili, připili si na zdraví a především pozvali na zavádění
pod máju. Odměnou jim bylo drobné občerstvení, pouťové cukroví, teplé řízky
a také pálenka.
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Po obědě se stárci sešli u hospody
a poté se jejich průvod, v jehož
čele byl hlavní stárek Jirka Horký,
za doprovodu kapely vydal k hlavní
stárkové Kateřině Husákové. Odtud
se už všichni za pochodu Amatérů
z Dobšic vydali k pomníku padlých,
kde při státní hymně položili věnec
a vzdali hold všem padlým v první
i druhé světové válce. Od čtyř hodin
začalo zavádění. Nejprve svobodní
a pak ženatí. Do kola se pak přidali
i ostatní.
Chasa děkuje všem občanům
za podporu a pomoc při letošní
pouti.
Petra Jílková
Foto: Lenka Opálková,
Amatéři z Dobšic
U příležitosti poutě proběhla ve Společenském domě A. Opálky výstava
o životě a díle pana Josefa Indry, významného hudebního skladatele
a muzikanta, jehož jméno je také spojeno s Rešicemi. Podrobnější informace
o této osobnosti připravujeme do letního čísla Rešického zpravodaje.
(pozn. odp. red.)

Sdružení dobrovolných hasičů
(SDH)
ČINNOSTI A AKCE ZA 2. ČTVRTLETÍ
KE DNI 12. 6. 2015
•
•
•
•

seřízení požárních stříkaček PS12 a PS18
brigáda na úklid kaple
Příprava čarodějnic
brigáda na čištění vrtů a jímek
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•
•
•

•

Spoluúčast na pořádání vzpomínkového setkání u příležitosti 70. výročí
2. světové války a 100. nedožitých narozenin Adolfa Opálky.
pořádání pálení čarodějnic na místním hřišti
SDH Rešice se zúčastnily ke dni 12. 6. 2015 tří závodů – v Rešicích
(okrskové závody v požárním útoku) v Křepicích ( v požárním útoku)
a Ratišovicích (v požárním útoku)
o V Rešicích okrskové závody vyhrál tým z Dobřínska a získal
okrskovou standartu. V Křepicích se umístil tým Rešice
A na krásném druhém místě s časem 17,17 s, tým B skončil
na pěkném 5 místě s časem 18,76 s, tým ženy z Rešic
se umístily na vynikajícím 3 místě. V Ratišovicích se ženy umístily
na parádním 1. místě, tým A na 6 místě a tým B na 5 místě.
spoluúčast při pořádání dětského dne v Miroslavských Knínicích (7. 6.)

Plánované akce a brigády na 3. čtvrtletí roku 2015
•
•
•

brigáda na vyklízení kaple
pořádání dětského dne (29. srpna - sobota)
pořádání hasičských závodů na místním hřišti v požárním útoku
(18. července)

Naplánované hasičské závody v požárním útoku v 15. okrsku:
•
•
•
•
•
•

Rešice – 18 července v 14 hod O pohár starosty SDH
Horní Dubňany – 5. září v 14 hod Memoriál Jana Maštalíře
Horní Kounice – 21. června v 10 hod a 15. srpna v 21 hod O pohár
starosty SDH
Polánka – srpen v 21 hod O pohár starosty SDH
Jamolice 1. srpna v 20 hod O pohár starosty SDH
Rakšice - 28. srpna pořádají pouze hasičskou slavnost

Jedno z hasičských desater J
„Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.“
Josef Pošvař
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
SVĚT SE HODNĚ ZMĚNIL
Paní Milada Pospíšilová je jedna z nejstarších občanek Rešic a místní
rodačka. Byla tak laskava a také se s námi podělila o své vzpomínky.
Jaké bylo vaše dětství a školní léta?
Bydleli jsme v ulici za Koloniálem. Rodina Lapešova, Byly jsme tři sestry
Slávka, já a Božena, Boženka ale ta jako malá zemřela a když zemřel tatínek,
maminka se podruhé vdala a narodila se sestra Marie.
Doma bylo vždycky
spousta práce a musela
jsem hodně pomáhat.
Zvláště poté, co mi zemřel
tatínek, to mi bylo 6 let.
Maminka se poté znovu
vdala. Chovala jsem mladší
sestřičku Mařenku, starala
jsem se o drůbež – pásla
husy, chystala jim kopřivy,
nosila dřevo na topení
a vodu ze studny - vodovod
nebyl.
Do školy jsem moc
ráda nechodila. Náš učitel
– pan řídící Hajn – byl
velice přísný. Ve třídě bylo
vždycky přes třicet dětí,
smíšené ročníky, takže
bylo nutné udržovat kázeň.
Tehdy to nebylo jako dnes,
že se nesmí na děti sáhnout.
My jsme byli často biti
rákoskou, div ne do krve,
to bylo křiku a pláče, a ani

Milada Pospíšilová (vpravo) jako družička
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nás nenapadlo postěžovat si doma, to bychom
byli biti ještě jednou, za trest, že jsme ve škole
zlobili. Jak kluci, tak holky, všichni jsme
vyváděli různé neplechy, nebylo to s námi lehké.
Měla jsem dobrou kamarádku - sestřenici Božku
Grossovou. Jednou nás kluci navedli, abychom
vypustily sodovkářovi kola. A pak to na nás
v hospodě za sodovku žalovali. Taky jsme za to
hned dostaly.

Manžel Jaromír

Jaké bylo vaše povolání?
Po základní škole jsem se chtěla vyučit
krejčovou, ale jsem ročník 1929 a šla bych
z domu za války, to mi maminka nechtěla
dovolit, bylo to nebezpečné.

Tak jsem zůstala doma a pomáhala se vším v hospodářství. Zastala jsem
veškerou práci na poli, sela, mlátila, starala se o tři krávy. Zaměstnání jsem
dostala v padesátých letech v rešickém družstvu. Většinou jsem pracovala
v živočišné výrobě a starala se o krávy a býky. Méně i v rostlinné výrobě
– pěstovali jsme a sklízeli jetel, jahody, řepu… řádky byly dlouhé jeden kilometr,
to mohl člověk padnout žízní, než se dostal na konec. Brali jsme si svačinu,
ale nebylo to kdovíco – voda v horku zteplala, sádlo z chleba vyteklo… Kdo
měl děti, bral je s sebou také na pole, školku jsme tu tehdy ještě neměli.
Užili jste si v mládí také nějakou zábavu?
Chodili jsme zpívat na náves pod lípu. Jožka Maštalíř a Honza Puklický
hráli na harmoniku. Do Dukovan jsme chodili do kina, měla jsem své oblíbené
herce – Jaroslava Marvana, Ladislava Peška, Vlastu Buriana. Stejně jako nyní
jsme pořádali poutě, hody, dožínky.
V zimě bývaly o sobotách plesy, v Rešicích třeba hasičský a myslivecký,
na další plesy jsme chodili do okolních vesnic, třeba až do Hrotovic. Všude
jsme chodili pěšky! Nebyla žádná autobusová doprava a cesty jen štěrkové.
Vyžehlené šaty si holky pověsily na ramínku na hrábě, aby se cestou nezmačkaly,
hrábě hodily přes rameno a šlo se. Po plese jsme se vrátili zase pěšky domů,
ještě jsem se ani nezahřála a už bylo třeba dojit, aby bylo mlíko v 6 hodin ráno
v mlíkárně. A pak do kostela – neděle, to bylo něco!
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Byl pro vás v Rešicích život za války těžší?
To ano. Byla bída, lidé si museli pomáhat všichni navzájem. Když šlo
gestapo k jednomu, hned se zpráva roznesla všem. Načerno jsme zabíjeli prase,
maminka přitom řezala na cirkulárce dřevo, aby to nebylo slyšet. Když válka
končila, prožili jsme v Rešicích bombardování a u Křečků (dnes Hájkovi) hořelo.
Šli jsme se dívat na následky bombardování, tatínek (maminčin druhý manžel)
mi řekl, abych nestála na plotě a schovala se pod přístřešek na zahradě. Najednou
obrovská rána – střepina padla tam, kde jsem stála předtím! Mohlo být po mně.
Při druhém bombardování bylo pobořeno několik domů, mnoho lidí uvízlo
pod sutinami a museli je vyprošťovat. Několik lidí bylo vážně zraněno, Josef
Husák smrtelně. (Podrobněji v minulém čísle Zpravodaje – článek Dřeváky
mne zachránily! Pozn. odp. red.) Když se přiblížila Rudá armáda, schovávali
jsme před Rusy všechny cennosti, šperky i peníze do vykopané jámy pod secím
strojem ve stodole. A my dívky jsme se schovávaly u Hajnů. Rusové neměli
dobrou pověst, okrádali a znásilňovali. Později jsme přece nějaké potkali –
jeden voják šel proti nám, zlato měl po celé paži a noze – hodinky, náramky,
prstýnky, všechno nakradené.
Dcera ředitele Hajna Miluška byla tajně v Praze třikrát navštívit svého
snoubence Adolfa Opálku. Po válce pak na něj dlouho čekala. Jednou
se v obchodě rozkřiklo, že se Opálka vrací, že je v Jamolicích. Byla jsem
zrovna u toho – Milušce se podlomily nohy, málem upadla. Ale bohužel to
pravda nebyla. Později po válce se provdala do Hrotovic.
A život po válce?
Můj muž Jaromír byl také místní hoch, znali jsme se dlouho, byl o 5 let
starší. Byl společenský, hrál ochotnicky divadlo. Byl to bratranec Františka
Pospíšila, účastníka zahraničního odboje. Dlouho jsme spolu chodili
tajně, maminka nechtěla, abych si vzala holiče, měla strach, když lidé
pomlouvali, že bude mít pod rukou plno ženských. Ale nakonec jej měla
ze všech svých zeťů nejradši. Vdávala jsem se v roce 1950 a prvních osm
let jsme bydleli společně s mojí maminkou, celkem nás bylo 7 lidí na jeden
pokoj a kuchyň. Teprve časem se nám podařilo postavit vlastní dům. Bylo
to velmi komplikované, protože o ten původní pozemek Jednoty Orlů
se přetahovala obec, sousedi i starosta. Musela jsem se tehdy během jedné
zimy sama doprošovat po různých známostech, brala jsem s sebou malého
Jožku. S manželem jsme spolu zůstali až do jeho smrti, celých 62 let, a měli
2 děti. Teď mám 4 vnuky a 8 pravnuků.
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Co ráda děláte dnes?
Zajímá mne stále, co se
děje doma i ve světě. Dívám
se na zprávy, v neděli sleduji
v televizi mši. Nechávám si číst –
zrovna mi nedávno vnuk Michal
přečetl celou Malou mořskou
vílu. Baví mne romantické filmy
pro pamětníky a z pořadů třeba
Pošta pro tebe nebo Kousek
nebe. Ráda hraju karty, luštím
křížovky a osmisměrky.
Když je pěkně, ráda si vyjdu
posedět na zahrádce. Bydlím se
snachou Marií a vnučkou Evou
s dětmi. Chutná mi všechno, co
uvaří.
Někdy přemýšlím, co by
asi řekli naši staří, kdyby teď
viděli, jak žijeme. Vypadalo to
tu všechno jinak, všude kolem
domů plno hus a slepic, psi
běhali volně… Svět se hodně
změnil.
Vyprávění paní Milady
Pospíšilové zapsaly Lenka
Karlíková a Zdenka Slámová

Paní Pospíšilová na zahrádce.

MÁTE DOMA PAMĚTNÍKA?
Máte doma dědečka nebo babičku, kteří ledacos pamatují
a rádi o tom vypráví?
Kontaktujte nás! Můžeme společně zachránit cenné kulturní dědictví,
které by jinak zůstalo zapomenuto.
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REŠICKÉ FIRMY SE PŘEDSTAVUJÍ
V zájmu každé obce je rozvoj místních řemesel, obchodu a služeb. Každý
provozovatel proto může dostat ve Zpravodaji prostor k vlastní prezentaci.
KOLONIÁL U DUFKŮ
Mezi místní podnikatele patří manželé Eva a Jiří Dufkovi, kteří svůj
Koloniál u Dufků provozují již více než 8 let. Podělili se s námi o své zkušenosti.
Nový život v Rešicích
Do Rešic jsme se přistěhovali v listopadu 2006. Hledali jsme příjemnou
nemovitost na hezké vesnici, nedaleko zaměstnání v elektrárně a od bydliště
dospělých dětí. Dům číslo 17 v Rešicích všechny naše požadavky naplnil.
Nápad obnovit prodejnu
Součástí koupeného domu byla prázdná prodejna, která v minulosti byla
jedinou prodejnou v obci, a aktuální nájemce provoz ukončil z rodinných
důvodů. Měli jsme několik variant pro využití tohoto prostoru. Nebylo naším
prvotním úmyslem prodejnu v domě obnovit. Tento nápad přišel ze strany našich
nových spoluobčanů, kteří byli tehdy nespokojeni s nabídkou místní Jednoty.
Po důkladném zvážení všech okolností jsme začali prodejnu připravovat.
2. 4. 2007 jsme Koloniál u Dufků otevřeli. Brzy jsme se přesvědčili, že existence
Koloniálu se stala nedílnou součástí místního života.
Začátky provozu prodejny
Otevření prodejny v týdnu před Velikonočními svátky se setkalo s velkým
zájmem spoluobčanů, kteří si doplňovali chybějící zásoby. Kromě základních
potravin pro teplou i studenou kuchyni bylo zvláště ceněné zboží velikonoční,
zejména cukrovinky s velikonočním motivem, velikonoční pohlednice a podobně.
Na tento zájem jsme byli dobře připraveni a poptávku jsme plně uspokojili.
Pravda, neznali jsme plně chutě našich zákazníků, ale nedostatky jsme pružně
řešili a rychle odstraňovali.
Rozvoj prodejny
Postupně rostly požadavky a potřeby zákazníků, sortiment prodejny jsme
pohotově doplňovali čerstvým a novým zbožím. Zajistili jsme prodej čerstvého
tisku. Kromě sortimentu jsme rozšiřovali i prodejní plochu. Přání zákazníků jsme
plnili podle našich maximálních možností, a to i na zakázku, mimo běžný sortiment
potravin a drogerie. Časem slovo nemáme skoro zmizelo.
Současnost
Udržujeme úroveň služeb a příznivé podmínky pro zákazníky tak, aby u nás lidé
rádi nakupovali. To znamená mít jak pro stálé, tak i nahodilé zákazníky v prodejně
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vždy vše potřebné, garantovat výhodné ceny za běžný nákup a prokazovat
flexibilitu, aby nikdo neměl smůlu, když něco není. Máme pochopení i pro
momentální finanční tíseň našeho zákazníka. Výhodou zůstává možnost nakoupit
si mimořádně mimo stálou prodejní dobu, na zazvonění. Není pro nás ničím
výjimečným zajistit na objednávku i speciální zboží „na míru“. Říká se o nás,
že „v Koloniálu mají všechno a co nemají, to dovezou“. To nás opravdu těší.
Přejeme si udržet spokojené zákazníky.
Budoucnost
Věříme, že se nám podaří zachovat prodejnu i v konkurenci velkých hyper
a supermarketů. Sami jsme přispěli k vytvoření konkurenčního prostředí v Rešicích
a to je pro zákazníky výhodné. Jsme živnostníci, kterým jde, klasicky jako za první
republiky, o každého člověka. Sami máme špatnou zkušenost s tzv. Akcemi
ve velkoprodejnách, které se mohou prostřednictvím různých fíglů nakupujícímu
ve finále pěkně prodražit, a navíc se útrata navýší o dopravu. To u nás opravdu
nehrozí. Snažíme se poskytnout každému zákazníkovi naši nadstandardní
starostlivost a péči.
Co nám dala a vzala tato práce?
Otevřením vlastního obchodu jsme mnohokrát poznali radost na straně
zákazníků, kteří si váží toho, jaké výhody a možnosti jim nabízíme. A jejich
spokojenost je i naše radost a ta nás motivuje k dalším zlepšením. Také jsme se
setkali se zjištěním, že přes veškerou naši snahu, řečeno lidovým rčením, „Není
na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Respektujeme, že mnozí
spoluobčané „zůstávají na svém“, o Koloniálu ví jen z doslechu, nebo se nákupu
v Koloniálu bojí. Přesto nás mrzí, když třeba když místo sebe pošlou náhradníka
– cizí dítě - a nákup si převezmou za rohem. Jako by u nás strašilo. Tady je nutno
zdůraznit, že od Dufků a Koloniálu v Rešicích zákazníkům žádné nebezpečí
nehrozí, strašidlo nemáme a vůbec není proč se bát.
Dále jsme od zákazníků i sousedů pochopili, že v Rešicích platí, a není to všude
samozřejmost, že si lidé mezi sebou nezůstávají nic dlužni – myšleno v dobrém. Dar
splácí jiným darem nebo službou, za výpomoc sousedovi je na revanš protislužba
nebo alespoň něco ostřejšího k pití a podobně. A to je hezké.
Děkujeme za dosavadní důvěru a přízeň a budeme rádi, když nám obojí
rešičtí zákazníci zachovají…
STÁLÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Pondělí až pátek 7:00 – 11:30, Sobota 7:00 – 10:00
OPERATIVNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:
Pokud jsme doma, kdykoliv na zazvonění, v čase 9:00 – 21:00.
Ing. Jiří Dufek
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INFORMACE A POZVÁNKY
COOP – DALŠÍ NOVINKY V JEDNOTĚ REŠICE
Naše další nová paní prodavačka se jmenuje Lucie Pokorná a od 14. května
platí opět nová otvírací doba:
Pondělí, středa, čtvrtek:
06:00 – 12:00
Úterý, pátek: 			
06:00 – 16:30
Sobota: 			
06:00 – 10:00
HLAVNÍ POUŤ V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH
sobota 4. července 2015
* pěší poutníci vychází z Rešic v 7 hodin *
* další poutníci se mohou připojit po telefonické domluvě *
* odjezd autobusu z Rešic v 15 hodin *
* z Mašůvek odjezd po ukončení mše svaté, asi ve 21.30 hodin *
(přesný odjezd bude upřesněn)
* autobus pro poutníky je zdarma *
* zájemci se mohou nahlásit: *
*u paní Zdeňky Slámové, Rešice č. 40, tel:723 753 251*
*a paní Anny Husákové, Rešice č. 59, tel: 732 621 783*

BRIGÁDA – ÚKLID KAPLE
Prosíme ochotné dobrovolníky o další pomoc s přípravou kaple pro
vnitřní rekonstrukci a výmalbu interiéru. Je potřeba zajistit ochranu vnitřního
vybavení kaple a strhat staré obložení. Brigáda se uskuteční v pondělí
6. července od 13 hodin. Všem předem děkujeme.

ZNOJEMSKEM NA KOLE
na počest 100. výročí narození Adolfa Opálky
V letošním roce vzpomínáme nedožitých 100 let našeho rodáka Adolfa
Opálky. Cestou po všech obcích Znojemska bychom si chtěli připomenout
skvělého člověka a obětavého vlastence.
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Jízdou na historických kolech chceme vzpomenout výročí jeho narození
a oslavit sportovního ducha našeho rodáka, který o prázdninách v roce 1936
podnikl cestu na svém bicyklu do bývalé Jugoslávie.
Úterý 7. červenec je den, kdy začne naše několikadenní jízda v délce asi
615 km po všech obcích bývalého znojemského okresu na historických kolech.
Předpokládané ukončení je neděle 12. 7. nebo pondělí 13. 7. Vítání jsou všichni,
i ti kteří nemají možnost jízdy na starém kole. Můžete se připojit kdekoliv
na trase, na jakémkoliv kole, a projet se třeba jen kousek cesty. Vyjádříte tím
úctu nejen našemu rodákovi, ale také všem parašutistům, kteří položili svůj
život za naši svobodu.
Informace a naše aktuální pozice na trase na tel. čísle: 607 910 335 - Jaroslav
Sláma.
MŠE SVATÁ V KORDULI
Pouťová mše svatá se koná 19. 7. 2015 v 8:00 hod. u kapličky Panny Marie
Karmelské. Mše se koná za každého počasí. Sloužit bude náš pan farář Krč.
DALŠÍ PRÁZDNINOVÉ AKCE:
•
•

15. 8. Nohejbalový turnaj
29. 8. Rozloučení s létem
ZÁJEZD DO DIVADLA

Obec Rešice pořádá dne 19. 10. 2015 zájezd do divadla Husa na provázku
na představení Romeo, Julie a já. Cena jedné vstupenky je 110,- Kč po slevě.
Dopravu hradí obec. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě do 27. 7.
2015.

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍ KŘÍŽOVKY
Znění tajenky: Čtení nás baví
Tuto mimořádně náročnou křížovku zvládli vyluštit a v řádném termínu
dopravit do Obecní knihovny pouze tři úspěšní luštitelé. Jistě se vyplňování
políček neobešlo bez pomoci dalších členů rodiny, ale tak to mělo být,
neboť křížovka byla určena všem generacím. Redakční rada jednomyslně
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odsouhlasila, že tentokrát – protože se jedná o vůbec první soutěž tohoto
druhu ve Zpravodaji - odměníme všechny tři řešitele. Krásné a zábavné
knížky na léto a omalovánky plné rébusů pro chytré hlavičky i s pastelkami
si proto mohou na obecním úřadě převzít Terezka Kubíková, Michal
Svoboda a David Svoboda, a to v termínu, který dohodneme s jejich rodiči.
Vítězům srdečně blahopřejeme a všem ostatním čtenářům vřele
doporučujeme, aby se také zapojili do luštění hned v následujícím
hádankovém kvízu.
Lenka Karlíková

VEČERNÍČKOVY HÁDANKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Večerníček v tomto roce
slaví velké jubileum. Od prvního
vysílání uplynulo 50 let. Rešická knihovna připravila pro děti hádankový kvíz.
Rodiče dětem určitě rádi s vyluštěním pomohou. Kdo nebude mít Zpravodaj
a chce soutěžit, může si soutěžní hádanky vyzvednout v knihovně. Všichni
účastníci dostanou odměnu a ti nejúspěšnější i hezký dárek.
Jaroslava Kudláčková
Bob a Bobek - králíci z klobouku
Kam se každé ráno vydávají?
a) do školy, b) do školky, c) do práce
O loupežníku Rumcajsovi
Kde bydlí rodina loupežníka Rumcajse?
a) v Praze, b) v  lese Řáholci, c) v Krkonoších
Pohádky z mechu a kapradí
Co mají Vochomůrka a Křemílek na hlavičce?
a) čepce, b) klobouky, c) šátky
Maxipes Fík
Maxipes Fík má boudu velkou jako?
a) sud, b) krabici, c) jako dům
Mach a Šebestová
Jak se jmenoval pes paní Kadrnožkové, velký kamarád Macha a Šebestové?
a) Jablíčko, b) Jonatán, c) Jahoda
O chytré kmotře lišce
V čem nejraději chytrá liška doma ve své noře odpočívala?
a) v houpacím křesle, b) v posteli, c) houpala se na větvi
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Pat a Mat
Co Pat a Mat stále prováděli?
a) učili děti ve škole, b) zpívali, c) kutili
Krkonošské pohádky
Komu sloužili Anče, Kuba a hajnej?
a) Krakonošovi, b) Trautenberkovi, c) císařpánovi
O kocouru Mikešovi
Jakou barvu má kocourek Mikeš, který umí mluvit a nosí botičky?
a) černou, b) bílou, c) je mourovatý
Příběhy včelích medvídků
Kdo je Pučmeloud ?
a) tatínek čmeláčků, b) čmeláčí strašidlo, c) hodný dědeček
Spejbl a Hurvínek
Jak se jmenuje Hurvínkova kamarádka?
a) Janička, b) Štěpánka, c) Mánička

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pro tuto rubriku jsme v souladu s platnou legislativou povinni zajistit písemný
souhlas uvedených osob (popř. rodičů dětí) s uveřejněním osobních údajů jak
ve Zpravodaji, tak za účelem blahopřání s hudebním doprovodem v obecním
rozhlase. Proto Vás v budoucnu pokaždé předem krátce navštívíme a předložíme
příslušný formulář, na kterém sdělíte svůj souhlas či nesouhlas.
Do jarního čísla Zpravodaje jsme souhlas s uveřejněním osobních údajů
neobdrželi.

POSLEDNÍ SLOVO
JAN HUS A JEHO ODKAZ
Čím může oslovit po šesti stoletích současného člověka?
„Kdo přidává vědění, přidává práce. Kdo mluví pravdu, hlavu mu rozbíjí.
Ze smrti kdo hrůzu má, ten radost z života ztrácí. Nade vším vítězí pravda.“
… Jak nadčasová jsou slova kněze, univerzitního učitele, filozofa, teologa
a církevního reformátora mistra Jana Husa. Vystihují charakter a životní úsilí
člověka, který život zasvětil hledání pravdy. Snad právě ono hledání pravdy
je kamenem úrazu hodnocení této významné osobnosti naší národní historie.
Vždyť naše minulost nezná kontroverznější osobnost. Nemá smysl zabředávat
do školometských a notoricky opakovaných reálií jeho života. Spíše se ptejme,
co Hus znamená pro dnešek, pro současného člověka.
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Minula staletí, kdy Hus vnášel do života české společnosti pachuť kacířství
a rozkolu. Překonán je i obraz myslitele ideologicky zanesený patosem
národního obrození a pokřivený socialistickým světonázorem. Husovský rok
před nás staví nové otázky a je třeba hledat na ně upřímně a bez stereotypů
pravdivé odpovědi. Hus by jistě nestál o laciná klišé.
Kým tedy byl a je mistr Jan Hus? Především z něj vyzařuje opravdovost
a hloubka křesťanského života. Hus byl katolickým knězem a své kněžství
žil jako dar, miloval Krista a jeho lásce se zcela odevzdal. Betlémský kazatel
se upřímně snažil dorůstat do dokonalosti a svatosti života. Nebyl dokonalý
a za dokonalého se nikdy nepovažoval. Sám vzpomínal na to, co jej ke kněžské
kariéře kdysi vedlo: „Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy na mysl, abych byl
brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho, a byl lidem vzácen.“ Osobní konverze
z něj učinila horlivého dělníka na vinici Páně.
Druhým aspektem je Husova touha po pravdě. Nechce pravdu jako Pilát
relativizovat. Stále znovu ji hledá, dopouští se omylů, ale ukazuje ochotu
se jich vzdát, bude-li řádně poučen autoritami. Pilně studuje, ať již jako filozof
nebo jako teolog. Spolu s anglickým reformátorem a oxfordským profesorem
Johnem Wycliffem se nadchne pro reformu církve a její návrat k ideálu
prvotních křesťanských obcí. Bolestně se jej dotýká papežské schizma, které
učinilo církevní hierarchii nevěrohodnou. Jeho působiště - Betlémská kaple
- se stává východiskem reformace „zdola“, od nejširších lidových mas. Když
vidí svou milovanou církev v bahně nešvarů, nedokáže v ní vidět pravou
církev Kristovu, nepřipouští v ní hříšníky. Má příliš vysoké nároky a právě zde
se dostává na tenký led. Do Kostnice putuje s přesvědčením, že své názory
obhájí. Jeho ideály, tvrdošíjnost, se kterou hájí svá stanoviska a neústupnost
koncilu se Husovi stanou osudným. Jeho život ukončí plameny hranice
na břehu Rýna 6. července 1415.
Jak tedy hodnotit Husovu osobnost? Byl zbožný a mravně vysoko stojící
kněz a člověk upřímně hledající pravdu. Na sklonku života se s pocitem
marnosti světské spravedlnosti odvolal ke Kristu, kterého miloval. Uděláme
nejlépe, když konečný soud nad Husem přenecháme právě Jemu. My sami
se snažme žít opravdový život, který naplníme prací pro své bližní. Usilujme
o pravdu, ale nečiňme si na ni monopol. A mějme na mysli Husovu prosbu
z listu věrným Čechům: „Také prosím, abyste sě milovali, dobrých násilím
tlačiti nedali a pravdy každému přáli.“
Mgr. Petr Eckl
Učitel mnoha (nejen) našich rešických dětí
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PŘIPRAVUJEME DALŠÍ ČÍSLA
REŠICKÉHO ZPRAVODAJE:
•
•
•
•
•
•
•

Kanalizace – vývoj situace
Hasičské soutěžní léto – ohlédnutí za úspěchy SDH Rešice
Restaurování památek z pohledu restaurátorů – kaple, sochy, Boží
muka
Adolf a Miluška – statečný rešický rodák ve vzpomínkách jeho
snoubenky
Josef Indra – významný hudebník, spojený s Rešicemi
První rok administrátorem v Hornodubňanské farnosti – rozhovor
s farářem Pavlem Krčem
Co je Blackout
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