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Řečické
zajímavosti
Datum vydání: 23. 9. 2020, číslo 3, ročník XLV

Vážení čtenáři, po horkém létě, radovánkách u vody a krásném prázdninovém odpočinku přichází čas podzimu –
barevné opadávající listí, lesy plné hub, mlhavá rána a také nový školní rok a nové zajímavosti a zprávy z naše
města. Přejeme Vám příjemně strávené podzimní dny a také pěkné počtení třetího letošní čísla Řečických
zajímavostí. V neposlední řadě také pevné zdraví!
A na co se můžete těšit uvnitř tohoto čísla?
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Řečická pouť 2020 – křest nové knihy Zdenky a Václava Maršíkových, dole vystoupení Aerobic týmu Kardaška a Petry Černocké (foto:
N. Semerád)

„Mírový běh Peace Run“ a jeho zastávka v Kardašově Řečici. Vpravo ocenění Jana Frolíka jako „Posla míru“ (foto: N. Semerád)
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Nadcházející akce
27. 9.

Svatováclavský koncert v radničním sále. Začátek v 18 hodin.

29. 9.

Přednáška o hospicové péči

– pořádá Hospic sv. Kleofáše. Od 18 hodin

v radničním sále.

9. 10.

Vzpomínkové promítání, již čtrnácté.

Proběhne křest 2. DVD. Koná se

v sále kulturního domu od 19 hodin.

30. 10.

„Ženy Jindřicha VIII.“

– premiéra slavnostního představení DS J. K. Tyl

Kardašova Řečice. Od 19 hodin v sále kulturního domu.

31. 10.

„Ženy Jindřicha VIII.“ od 19 hodin v sále kulturního domu.

6. 11.

„Ženy Jindřicha VIII.“

Repríza představení od 19 hodin v sále kulturního

domu.

20. 11.

Koncert Řečické kapely v sále kulturního domu od 19 hodin.

29. 11.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Jaromíra Hrubého od 16 hodin.

5. 12.

Tradiční Mikulášské pódium

na náměstí Jaromíra Hrubého. Předávání

dárků v 16:30, začátek v 17 hodin.

9. 12.

Zpívání koled na náměstí Jaromíra Hrubého od 16 hodin.

13. 12.

„Kouzlo Tiché noci“

18. 12.

Adventní koncert Trio Můra a hosté

– s vánočním příběhem hostuje Divadelní spolek
Prácheňská scéna z Písku. V kulturním domě od 16 hodin.
(harfa a kytara). Od 18 hodin

v radničním sále.

19. 12.

Vánoční trhy na náměstí Jaromíra Hrubého. Začátek ve 14 hodin.

Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici
jako čtvrtletník, IČO 00246905. Povoleno
Ministerstvem kultury České republiky pod č.
j. MK ČR E 11665. Redakční rada: Zdenka
Maršíková, Jiřina Tůmová, Karel Sláma, Jitka
Vondrková, František Beneš.
Redakce: Andrea Rejhonsová, Aneta
Chvojková. Redakce si vyhrazuje právo
článek zkrátit.
S obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat.
Fotka na úvodní straně
© Aneta Chvojková. Příspěvky můžete
posílat na mail:

recicke.zajimavosti@seznam.cz
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Z městského úřadu – slovo starosty města
Řečická pouť se vydařila
Autor: Petr Nekut

Rozkvetlé náměstí na řečické pouti (foto: N. Semerád)

Po koronavirové pandemii jsme
zvažovali, zda řečickou pouť úplně
nezrušit, ale dospěli jsme k závěru,
že by to byla škoda a že počkáme
na další vývoj. Po postupném
uvolňování opatření a zvyšování
počtu účastníků při akcích jsme se
pak rozhodli pouť uspořádat a pro
pouťové pódium využít především
místní vystupující a pouze jednoho
hosta, a to Petru Černockou.
Příprava na pouť pro nás začíná již
čtrnáct dní předem, když se
snažíme
uklidit
celé
město
a zejména posekat všechny zelené
plochy.
To
se
nám
sice
s předstihem podařilo, ale po
vydatných deštích v pouťovém
týdnu tráva opět neuvěřitelně
povyskočila a nám nezbylo než ty
nejexponovanější plochy posekat
znovu.

zejména na našem náměstí. Jako
první přijel již tradiční lunapark
rodiny Ranglů a již od pondělka
začal stavět své atrakce, kterých
bylo vzhledem ke zrušení některých
poutí v okolních městech poněkud
více a již od pátečního odpoledne
se začalo točit, střílet, klouzat
a ochutnávat. Počasí nám přálo
a v sobotu odpoledne se naše
náměstí zaplnilo celou řadou
návštěvníků v očekávání prvního
vystoupení, kterým byl koncert
Řečické kapely. V přestávce
koncertu pak proběhl křest nové
knihy
Václava
a
Zdenky
Maršíkových „Paměť starých cest“
spolu s autogramiádou, při které se

většina nákladu rozebrala na místě.
Po něm následovalo vystoupení
našeho místního Aerobik Team
Kardaška a poté nastoupila Petra
Černocká se svým doprovodem,
která dokázala zaujmout jak malé,
tak i velké diváky. Závěr večera
patřil skupině Baret, posílené
o dechovou sekci. Taneční parket
se zcela zaplnil a zábava se
rozběhla naplno. Mezitím jsme byli
v přímém přenosu svědky zásahu
našich hasičů při likvidaci úniku
olejů v Tyršově ulici. Zábava
pokračovala ve velmi příjemné
atmosféře až přes půlnoc.
V neděli po ránu pak nastoupili na
náměstí naši pracovníci technických služeb a v deset hodin již bylo
vše uklizeno a veškerá zábava se
přesunula ke kulturnímu domu
a jeho okolí, kde kromě lunaparku
byla celá řada stánků s nejrůznějším
zbožím a občerstvením. Drobná
přeháňka spíše osvěžila vzduch
a kolotoč se točil až do večera.
Letošní pouť se povedla a můžeme
se těšit na tu příští.

Na druhé straně deště pomohly
nově
vysázené
a
upravené
květinové výzdobě města, a to pak
přivítalo své návštěvníky rozkvetlými
plochami,
což
většina
hostů
i místních kvitovala s povděkem,

Vystoupení řečické kapely na pouti (foto: N. Semerád)
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Důležité informace

Děti dostaly nové hřiště
Autor: Petr Nekut
Počátkem července bylo dokončeno nové dětské hřiště umístěné
před naším kulturním domem. Hřiště má celou řadu herních prvků
z akátového dřeva, které je mnohem odolnější proti vnějším vlivům
počasí a má mnohem delší životnost oproti dřevu smrkovému.
Součástí je i lanovka, pískoviště, skluzavky, houpačky, kolotoč ale
i lavičky a kryté posezení.
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Městský úřad
Tel: 384 383 031
Web: www.kardasova-recice.cz
Mail: posta@kardasova-recice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý:

neúřední den (7:00-11:30,

12:30-15:30)

Středa:

8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Čtvrtek: neúřední den (7:00-11:30,
12:30-15:30)

Pátek: neúřední den (7:00-11:30, 12:3013:30)

Knihovna
Tel: 384 382 092
Mail: knihovna.krecice@gmail.com
Výpůjční doba:
Pondělí: 8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00
Úterý:

Zavřeno

Středa:

8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pátek:

8:00 - 12:00

Sběrný dvůr
Provozní doba:
Středa: 16:00 – 18:00 (duben-říjen)
Středa: 15:00 – 17:00 (listopad-březen)
Sobota: 9:00 – 11:00

Kompostárna
Provozní doba (květen-listopad):
Středa: 14:00 – 16:30
Sobota: 10:00 – 12:00
Nebo po tel. domluvě (384 383 031)
Svoz bioodpadu vždy v lichém týdnu
– každý pátek.
Lékaři
MUDr. Martina Janoušková (prakt.
lékař pro dospělé) – 384 382 183
Děti si užívají první momenty zábavy na novém dětském hřišti (foto: N. Semerád)

MUDr. L’ubica Horkayová (gynekologická ord.) – 728 849 541
MUDr. Jana Slavíková (prakt. lékař
pro dospělé) – 384 383 610

Inzerát
Šedesátiletý SŠ se základními kurzy na PC
a marketingu, pokročilý v anglickém a
slovenském jazyce, hledá vhodnou práci v
Kardašově Řečici či okolí.
Telefon: 728 448 374

MUDr. Jana Sedláčková (prakt. lékař
pro děti a dorost) – 725 373 032
MUDr. Ilona Žídková (stomatologická
ordinace) – 384 382 254
Lékárna Benátky – PharmDr. Jitka
Dvořáková – 384 383 029
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Dotace Jihočeského kraje pomáhají městu a hasičům
Autor: Petr Nekut
Jednou z možností získání finančních prostředků pro město, školu i místní společenské a sportovní organizace, kterou
již léta využíváme, jsou různé dotační tituly Jihočeského kraje. Podáváme do nich celou řadu žádostí, ve kterých ne
vždy uspějeme, zejména pro velký převis žádostí a omezené finanční prostředky, ale pokaždé uspějeme alespoň
v něčem.
Také v letošním roce se nám podařilo získat několik účelových dotací z Jihočeského kraje, a to zejména pro naše
hasiče jako je elektrocentrála s příspěvkem 55.000 Kč. Dále se jedná o dotaci na pořízení svítilen pro zásahovou
jednotku hasičů ve výši 13.000 Kč, které se připojí na přilby a uvolní jim ruce pro vlastní zásah. Třetím dotačním titulem,
ve kterém jsme byli úspěšní bylo pořízení techniky pro údržbu veřejné zeleně ve výši 70.000 Kč z Programu obnovy
venkova, ze kterého jsme pořídili novou sekačku, pilu, křovinořez, což jsou všechno velmi potřebné věci pro chod
města a stále se rozšiřující veřejné služby. Za všechny poskytnuté dotace bych chtěl Jihočeskému kraji poděkovat
a zároveň vyzvat všechny naše organizace k většímu využívání těchto dotačních titulů, protože každý si zde může
najít něco potřebného.

Upozornění občanům, kteří chtějí dostávat hlášení městského rozhlasu do
e-mailové pošty:
1)

webové stránky města (www.kardasova-recice.cz)

2)

na úvodní straně dole napravo zadat: novinky e-mailem (zadat vaši e-mailovou adresu)

ověřovací kód (opíšete)
3)

zobrazí se: „souhlasím se zasíláním novinek e-mailem z webu https://www.kardasova-recice.cz

zadáte: „uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů“
4) poté do vaší e-mailové schránky přijdou dva odkazy a vy znovu potvrdíte, že chcete hlášení rozhlasu odebírat.
- inzerce
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Z jednání rady a zastupitelstva města
Ve zkratce z rady města
Autor: Dana Machová (místostarostka)
Rada například schválila:
▪

„Pravidla města pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům“

▪

aktualizaci „Strategického plánu rozvoje města“

▪

žádost o udělení výjimky pro 1. ročník základní školy a finanční příspěvek pro žáky 1. tříd

▪

„Řád veřejného pohřebiště“

▪

přidělení bytů, garáží a pozemků k rekreaci dle žádostí občanů

▪

přijetí daru městu – pozemky ve vlastnictví Krajského úřadu

▪

doplnění žádosti zájemce o koupi pozemků na sídlišti TGM

▪

žádost fotbalového klubu na koupi nové sekačky, žádosti o finanční příspěvek SDH Nítovice

▪

žádosti občanů, týkající se uložení sítí a vodovodních přípojek

▪

realizaci výměny rozvodů vody v základní škole

▪

výměnu areačních elementů – Čevak

▪

nabídku zpracování projektu na plynofikaci objektů ve vlastnictví města

▪

zakoupení nového varného kotle do školní jídelny

Starosta města radu seznámil s hospodařením města, s průběhem veřejného projednání změny č. 1 územního plánu
a s projektem výstavby nových bytových domů v ulici Smetanova. Dále byla rada informována o pokračování
rekonstrukce bytů v Lažanech a o další etapě ozelenění města. Proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci a revitalizaci
„starého hřbitova“. V polovině měsíce září se zahájí práce, které by měly být hotovy do konce roku. Byl zakoupen
nový zahradní traktor na sečení trávy na fotbalovém hřišti. Dále také pokračuje příprava plynofikace města.

Z jednání zastupitelstva města č. 9/2020
Ze zápisu zveřejněného dne 24. 8. 2020 na stránkách města, zapisovala Dana Machová. Více informací najdete na
www.kardasova-recice.cz / Úřad / Úřední deska / Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města konané dne 16. 7. 2020 projednávalo tyto body:
Bod č. 1 – Zpráva o činnosti Městského úřadu za uplynulé období
➢ Pokračuje rekonstrukce objektu čp. 356 a město požádalo o poskytnutí dotace na tuto akci. Pokračují také
opravy bytů v čp. 346 v Lažanech.
➢ Po dohodě s E.ON byl vybrán projektant pro plynofikaci města.
➢ Město připravuje výstavbu bytových jednotek v ulici Smetanova v bývalém areálu společnosti ČEVAK a.s.
a dále v lokalitě Na Hůrkách.
➢ Město pokračuje v udržování a doplňování veřejné zeleně prostřednictvím odborné firmy. Připravuje se
rekonstrukce parku na „starém hřbitově“. Na tuto akci bude vypracován projekt a město požádá o poskytnutí
dotace.
➢ Město se zapojilo do řešení problematiky areálu bývalé firmy KOH-I-NOOR. Bylo vyvoláno jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a s restituentkami ohledně prodeje tohoto areálu.
➢ Město podalo několik žádostí o dotaci, z nichž některé byly úspěšné.
➢ Proběhla výměna veřejného osvětlení v ulici Hradní.
➢ Rozběhla se rekonstrukce rozvodů vody v Základní škole.
➢ Byla provedena výměna dopravního značení ve městě a byly nainstalovány informační tabule.
➢ Proběhlo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice.
➢ V obecních lesích probíhá těžba dřeva, zvláště stromů napadených kůrovcem.
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➢ Město poskytlo příspěvek na akci „Benátská noc“ v Nítovicích.
➢ Připravuje se přestavba bývalé hasičské zbrojnice na zázemí pro městské technické služby.
Bod č. 2 – Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemků v k.ú. Kardašova Řečice za účelem výstavby
řadového RD a za účelem výstavby garáží.
Bod č. 3 – Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků ve vlastnictví města a ve vlastnictví soukromém.
Bod č. 4 – Zastupitelstvo města vzalo na vědomí závěrečný účet a zprávu dozorčí rady SMO Bukovská voda za rok
2019.
Bod č. 5 – Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením území města do území působnosti Místní akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na programové období 2021–2027.
Bod č. 6 – Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o obchodní společnosti EKO SKLÁDKA spol. s. r. o., Jindřichův
Hradec.
Bod č. 7 – Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových změnách.
Bod č. 8 – Diskuze:
➢ V diskuzi vystoupili s dotazem S. Vodrážka ohledně dozoru nad novým dětským hřištěm, P. Kercl ohledně stavu
lesních cest a D. Semerádová ohledně volného pohybu pávů.

Z městského úřadu – Sbor pro občanské záležitosti
„Blahopřejeme jubilantům naší obce“
Autor: Zdeňka Bzonková
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Rozália Holakovská

Petr Kerner

Zuzana Machová

František Fraj

Marta Randlová

Rudolf Kutil

Jan Pomije

Věroslava Kazdová

Václav Marsa

Jiří Turek

Jan Holý

Stanislav Červenka

Marie Sládková

Miloslav Bouzek

Růžena Bubeníčková

Danuše Pastorková

Marie Šedivá
Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úsměvů!

-inzerceKoupím známky, mince, bankovky,
obrazy, staré hodiny, staré sklenice a
vázy, vojenské předměty – šavli,
uniformu a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a pozůstalost.
Tel: 722 777 672
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Události, zajímavosti, komentáře
Mírový běh zavítal do našeho města
Autor: Petr Nekut
Když jsme se poprvé seznámili s možností
přivítat u nás „Mírový běh Peace Run“, měli
jsme sice určitou představu o této aktivitě, ale
chvilku nám trvalo, než jsme si nastudovali
celou historii i současnost této celosvětově
známé mírové aktivity i jejího zakladatele Sri
Chinmoy. Je to akce, která se pořádá doslova
po celém světě, zúčastňují se jí tisíce běžců
i příznivců, kteří chtějí podpořit myšlenku míru,
jak mezi státy a národy, tak i harmonii,
spokojenost a lásku mezi lidmi v rodině, obci,
celém světě.
Letošní trasa běhu je kvůli pandemii covidu
omezená pouze na Českou republiku od
východu až po nejzápadnější výběžek naší
země u Aše a jedna z etap se měla zastavit Mírový běh v Kardašově Řečici (foto: N. Semerád)
v našem městě, což jsme jednoznačně přivítali
a začali pracovat na scénáři celého setkání, které mělo proběhnout 11. srpna v půl dvanácté dopoledne. Práce se
ujala naše kulturní komise spolu s knihovnicí Jitkou Vondrkovou. Postupně se nabalila celá řada dalších aktivit
a setkání v našem městě se stalo jednou z větších a nejúspěšnějších zastávek na trase z Jindřichova Hradce do Týna
nad Vltavou.
Běžci startovali v 10.30 z Jindřichova Hradce a v 11.15 jsme je již podpořili v Mnichu a přesně v 11.30 je přivítalo naše
vyzdobené náměstí a více než 100 shromážděných diváků, zejména dětí. K 22 běžcům se u našeho hřiště přidalo
dalších dvacet mladých běžců a všichni byli přivítáni velkým potleskem. Po přivítání starostou města následoval
hudební pozdrav mladé houslistky Zuzanky Semerádové a poté již představení běžců různých národností, jejich
jazyků i zvyků a přiblížení smyslu celého běhu, do kterého se zapojily zejména přítomné děti, které si vyzkoušely běh
s mírovou pochodní i odpovědi na různé otázky. Společně jsme pak zasadili na našem náměstí „Mírový strom“ –
pěkně vzrostlou sakuru, která by měla být určitou protiváhou Stromu republiky zasazeného před dvěma lety při stém
výročí vzniku našeho státu. Velmi nám pomáhaly naše děti a věřím, že se v budoucnu postarají, aby tento strom
dobře prosperoval.
Poté účastníci běhu předali ocenění
„Posel míru“ našemu rodákovi Janu Frolíkovi, který si to jistě za svou celoživotní
práci zaslouží a dále ocenili celé naše
město titulem „Mírový květ“, kterým jsme
se zařadili mezi 1100 významných míst na
Zemi, mezi nimiž jsou například Niagarské
vodopády, Tádž Mahál či Letiště Václava Havla. Což je věru vybraná společnost. Po malém občerstvení, které jsme
pro naše hosty připravili, následovalo
rozloučení, velké poděkování od našich
hostů a za zvuků znělky Mírového běhu
celá kolona zamířila k Nítovicím a dále
do Veselí nad Lužnicí.
Celé setkání bylo velmi příjemné, inspirující a místy i dojemné a ve všech z nás
zanechalo hluboký dojem. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se na této vydařené akci podíleli od pracovníků našich technických služeb přes kulturní komisi
v čele s Karlem Slámou, knihovnici Jitce Vondrkové, za ozvučení Ondřeji Volfovi a moderování Tomáši Englickému.

Odhalení ocenění „Mírový květ“ (foto: N. Semerád)
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Vzpomínkové promítání pokračuje!
Autor: Karel Sláma a František Beneš
Plánované jarní čtrnácté Vzpomínkové promítání se ze známých důvodů nemohlo uskutečnit. Věříme, že se sejdeme
v novém termínu, takříkajíc náhradním, a to v pátek 9. října 2020 v sále kulturního domu od tradičních 19 hodin.
Máme mimo jiné připravený velký masopust z roku 1966, návštěvu výstavy Země živitelka 1980 a několik další unikátů,
samozřejmě také další vydání Řečického filmového zpravodaje. Na svůj slavnostní křest je připraveno druhé DVD,
plné archivních filmů. Velmi se těšíme na naše společné setkání a zveme vás všechny srdečně!

Za Karlem Čapkem a jeho dobou – na Strži u Staré Huti
Autor: Zdena Maršíková
Dovolím si začít svůj článek citátem vystihujícím mentalitu autora, tedy
Karla Čapka, humanisty, věřícího v to lepší v každém člověku:
„Je daleko víc omezenosti než skutečné špatnosti ve světě; ale je tu
přece jen víc sympatie a důvěry, přívětivosti a dobré vůle, než aby
bylo možno lámat hůl nad světem lidí. Nevěřím v dokonalost dnešního
ani příštího člověka; svět se nestane rájem po dobrém ani revolucí, ba
ani vyhubením lidského plemene. Ale kdybychom mohli nějakým
způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí koneckonců v každém
z nás hříšných tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece
jen daleko vlídnější, než je ten dosavadní. Snad řeknete, že je to
slaboduchá filantropie: ano, patřím k idiotům, kteří mají člověka rádi,
protože je to člověk.“
Dávno jsem si přála podívat se někdy na Čapkovu Strž, až v srpnu
letošního roku, jsem s dcerou a mužem letní sídlo Karla Čapka a jeho
ženy Olgy Scheinpflugové konečně navštívila. Přestože jsem z různých
televizních dokumentů věděla, jak vypadá dům i jeho okolí, jak se tu
žilo, kolik významných osobností tu pobývalo, co se zde odehrálo,
mne ono dotýkané, před světem ukryté místo zcela fascinovalo.
Empírová vila (dnes Památník Karla Čapka) stojí uprostřed rozlehlého
parku s letitými stromy. Čapek ho získal díky své sestře Heleně. Helena
Karel Čapek
Koželuhová se v roce 1930 provdala podruhé za diplomata a básníka
Josefa Palivce. Jeho bratr Václav Palivec byl správcem panství Colloredo-Mannsfeldů a ředitelem hutí v Dobříši. Od
svých zaměstnavatelů získal letní sídlo na Strži u Staré Huti, které v roce 1935 věnoval jako svatební dar do doživotního
užívání Karlu Čapkovi a jeho ženě. Při prvním pohledu na park i dům se chce jen obdivně „áchat“, než se v mysli
vynoří souvislosti. Zdejší prostředí je silně emotivní, je velmi tiché jakoby opuštěné a obolavělé vzpomínkami na
osudové chvíle bratrů Čapků, a také jejich rodin a mnohých přátel zasažených dvěma totalitami. Genius loci působí
na naše city. Obcházíme dům téměř beze slov kolem dokola, než vstoupíme dovnitř.
Na okenním skle vedle vstupních dveří nás vítá
nakreslená Čapkova fenka Iris s nápisem: „Počkám venku“. Jak čapkovsky příznačné. Vtipným a laskavým způsobem lze nahradit rozkazovačné: „psům vstup zakázán“, aniž by to
ubralo na účinnosti. V malé vstupní hale je recepce a paní informátorka, prodávající také
vstupenky. Vila je přístupná bez průvodce. Je tu
jen několik návštěvníků, méně než deset i s námi
třemi. V sousedním pokojíku si nejprve pouštíme
filmový dokument, a pak procházíme jednotlivé
místnosti s mnoha fotografiemi, obrázky, knižními
obálkami od Josefa Čapka, informačními texty,
citáty z Karla Čapka a jeho přátel i literárních
historiků. Zachován je tu i některý nábytek kdysi
osobně užívaný domácími.
Památník Karla Čapka na Strži (foto: Z. Maršíková)
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Nemám v úmyslu vyjmenovávat tu Čapkova díla ani známé
skutečnosti z jeho života a jeho rodiny, či připomínat, jak mu život
ovlivňoval nedobrý zdravotní stav. Většinou to každý zná,
eventuálně si může leccos o Čapkovi oživit minimálně na
internetových stránkách. Jen připomenu, že to bylo letos v lednu
130 let, co se narodil. Mne vždycky Karel Čapek nejvíc zajímal jako
novinář. Napsal vedle různých fejetonů spousty společenskokritických textů, a to i takových, pro které byl po roce 1948 odmítán,
dokonce několik let zakázán. Až po roce 1954 se mohlo o Čapkovi
začít opatrně mluvit. Ve škole se v padesátých a šedesátých
letech probralo vždy jen několik přísně vybraných děl a jeho
žurnalistice nebyla vůbec věnována pozornost. Možná proto, že
bychom byli mohli narazit třeba na jeho esej: Proč nejsem
komunistou (otištěno v Přítomnosti, 4.12.1924).
Atmosféra domu na Strži je velice působivá. Protínaly se tu životy
mnoha významných osobností z literárního, uměleckého či
novinářského prostředí, které tu trávily příjemné chvíle při
společenských setkáních, plných pohody a veselí, než doba
nazrála, jak se říkává, a nad jejich tehdejším životem se začaly
stahovat mraky. Častým návštěvníkem tu byl novinář Ferdinand
Peroutka. Dokonce tu měl svůj vyhrazený pokojík v podkroví, jemuž
domácí říkali peroutkárna. Zde je jeho úsměvný příspěvek Josef Čapek o svobodě… (foto: Z. Maršíková)
o „pátečnících“:
„Já se obávám, že se o pátečnících myslelo víc a něco jiného, než vlastně pátečníci byli. Začalo to tím nejskromnějším způsobem. Karel Čapek a Fráňa Šrámek si udělali pravidlo, že se budou vždycky v pátek scházet a povídat si.
Během doby k tomu přibyl Josef Čapek a potom ještě František Langer. Mluvili o literatuře a takových věcech, a pak
jsem k tomu ještě přibyl já. To nás bylo pět, ale odpadl Fráňa Šrámek pro svou plachost. Sedávali jsme ve velké
místnosti, každý v lenošce, beze stolu, ale stůl byl připraven vedle a každý z pátečníků v pořadí musil jednou přinést
jídlo pro všechny. Scházeli jsme se odpoledne, ale někdy se debata protáhla a někteří odcházeli v 10 večer. Když se
Čapek v roce 35 oženil, přestěhoval pátky do mansardy a Olga měla zakázáno se objevit, poněvadž pátky byly
přísně neženské.“
Procházíme obsáhlou expozicí, umístěnou ve třech
podlažích vily, která přibližuje Čapkovo dílo:
romány, dramata, cestopisy či knížky pro děti, jeho
překlady nebo svědectví o prezidentu Masarykovi,
jeho novinové články. Mimoděk se vloudí myšlenka:
po těchto schodech chodíval, tady vyhlížel z okna
očekávanou návštěvu, zde s Olgou a přáteli
sedával, tady psal svá poslední díla. Ale také tu
Čapek v létě 1938 při povodni nastydl a na
následky vleklé nemoci jeho životní příběh
o Vánocích smutně skončil. S Čapkovým
odchodem definitivně zanikla první republika. Pár Karel Čapek na cestách… (foto: Z. Maršíková)
týdnů na to přišla okupace a protektorát. Čapek
byl na osudném seznamu nastupující německé totality mezi prvními, kteří měli být odstraněni. Byl by asi dopadl
podobně jako jeho bratr Josef, který strávil za války roky v koncentračních táborech a jeho místo úmrtí dodnes není
známo. Jejich blízcí i mnozí přátelé byli šikanováni nejen za války, ale i po roce 1948. Josef Palivec byl z politických
důvodů na mnoho let odsouzen do vězení, jeho manželka Helena byla léta režimem stíhána a dožila svůj život
v bídě. Někteří Čapkovi přátelé z obavy o svůj život raději emigrovali.

Z Čapkovy Modlitby: Bože, vrať světu pravdu.
„…Za každou lží je úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečnost světa.
Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu:
okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.“
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Po téměř dvou hodinách sestupujeme do přízemí. Člověka napadá: co všechno se vejde do jednoho lidského
života, jakou hlubokou brázdu na světě zanechá. A zároveň kolik je na světě promarněných životů bez obsahu.
V recepci ještě koupím pro vnoučka tu stále oblíbenou Čapkovu knížku o pejskovi a kočičce a pak už odcházíme.
Naposledy se ohlížím. Chtělo by se mi aspoň pomyslně položit na práh růži.
Poznámka: Použité citáty jsou vystaveny na Strži.

Kouzlo rybníků CHKO Třeboňska
Autor: Karel Hloušek
Chráněná krajinná oblast Třeboňska je územím,
které je ohraničeno v severní části okolím Vlkova
a Kardašovou Řečicí a směrem jižním se pak
nacházejí stěžejní města a městečka jako Lomnice
nad Lužnicí, Novosedly nad Nežárkou, Stráž nad
Nežárkou, Třeboň, Majdalena, Chlum u Třeboně či
Suchdol nad Lužnicí. CHKO pak hraničí na
jihozápadě s okolím Nových Hradů a na jihovýchodě s Rakouskem.
Osídlení Třeboňska, které bylo
původně prostoupeno rozsáhlými
mokřady, probíhalo postupně. Když
opomineme
ranou
slovanskou
lokální kolonizaci, první proudy
obyvatel sem směřovaly v rámci
vnitřní kolonizace za Přemyslovců
ze středních Čech někdy ve
12.století. Postupem času byla tato
kolonizace doplňována zejména
ve větších sídlech obyvatelstvem
germánským.
Hlavně
zásluhou
Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan,
Štěpánka Netolického a dalších
hospodářů a jejich pomocníků se
tyto mokřady pozvolna měnily
v pestrý prstenec rybníků, lesů,
rašelinišť, malebných samot, vesnic
a městeček. Všemu vévodila
rožmberská Třeboň, která byla
centrem úřadů, obchodu i stavební
činnosti. Vznikla tím okouzlující
krajina, která byla pro svou
výjimečnost vyhlášena biosférickou
rezervací
UNECO.
Chráněnou
krajinnou oblastí je od roku 1979
a navíc zde v rámci programu
Natura 2000 byla zvolena ptačí
oblast. Co se týče rekreace, tak
z mého pohledu je pohodový
camp u Staňkovského rybníka
u Chlumu a příjemné je též koupání
v bývalých pískovcových lomech
zaplněných vodou u Vlkova. Kdo
chce zkoumat Třeboňsko zevrubněji,
pro
toho
je
pak
nejvhodnější pěší či cyklistická
turistika.
Do
nejvýznamnějších

středisek
CHKO je
možné též
se dostat
po železnici, která
vede z Veselí nad
Českých Velenic.

Lužnicí

do

Rybníků na Třeboňsku se nachází
opravdu hodně a každý z nich má
své osobité kouzlo. Mě osobně
lákají rybníky v lesním prostředí.
Z nich na mě zapůsobily obzvláště
rybníky u Karštejnské bašty a Vydýmač v Cikarském polesí jižně od
Kardašovy Řečice a dále rybníky
Kukla, Vizír a Nový a Starý kanclíř
mezi Majdalenou a Chlumem
u Třeboně. Pohled na ně je vskutku
romantický snad v každém ročním
období. Každý rybník vypadá
samozřejmě lépe, když je co
nejméně ovlivněn zásahy člověka.
To ocení jak rostlinstvo, tak i živočichové. K rybníkům snad nejvíce
z rostlin patří tzv. orobince (tzv.
„doutníky“), na březích různé
listnaté stromy, z živočichů pak různí
obojživelníci a z ryb kapři, kteří by
se však neměli chovat příliš
extenzivně, aby neubývala různá
ptačí společenstva. Ptáky je možné
pozorovat zejména na rybnících
Kanclíř, Velký a Malý Tisý nebo na
Velkém Lomnickém u Lomnice nad
Lužnicí. Na rostlinné perly vod – totiž
Lekníny bílé jsem narazil v tůních

Rybníka Třeboňska (foto: Libor Svacek)

u Vlkova a několik jsem jich zahlédl
též na Starém Vdovci u obce Stará
Hlína. Kdo se míní rybníky co
nejvíce pokochat, tomu doporučuji
pěší výlet z Vlkova do Lužnice po
červené turistické značce. Na trase
může shlédnout např. rybníky Rod,
Naděje, Láska, Skutek, Dobrá vůle
a u cíle cesty nedaleko hájovny
Smítka může obdivovat náš největší
rybník Rožmberk. Zájemci, kteří dají
na odborné ponaučení, mohou
využít publikace „Naučné stezky
Třeboňska“, kde je popsáno 10
zajímavých tras naučných stezek
CHKO Třeboňska.
Zkrátka a dobře, krajina Třeboňska
je poměrně dlouho významnou
součástí krás české krajiny a přírody. Zdejší rybníky pak jsou
nesporně této krajiny ozdobou.
Vzpomínám si, když jsem byl v devadesátých letech na koncertě
významné operetní zpěvačky Pavly
Břínkové na berounské Plzeňce, na
její zajímavý výrok. Pravila, že měla
možnost shlédnout řadu zajímavých světových míst, ale nejvíce
se jí však líbily rybníky na Třeboňsku.
Co k tomu dodat…
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Hola hola, škola volá!
Autor: Veronika Slaninová
Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty
a z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátýnka,
ať si může modrou sukni ušít také maminka!
Přesně s touto básničkou od Františka Hrubína mám spojený začátek
školního roku. Strniště na polích, rána zahalená mlhou, pavučiny na plotech
ozdobené stříbrnými perličkami rosy. Ve škole kamarádi, pořád ta stejná
smradlavá houba na tabuli a prach z kříd – hranaté velmi rychle ubývaly, kulaté vydržely dlouho, ale opravdu hodně
nepříjemně skřípaly. V družině skvělé pneumatiky z traktoru, na kterých se báječně skákalo. A také školní pozemky,
které po létu čekaly na zazimování.
Se spoustou spolužáků se před tou stejnou školou potkávám stále, jen už máme zcela jinou roli. Jsou z nás totiž rodiče.
Rodiče školáků. A najednou je s blížícím se datem 1. září po romantice. Výprava ratolestí do školních škamen
připomíná moderní pětiboj. Ten je popisován jako sport kombinující technické i fyzické disciplíny. Myslím, že to sedí
dokonale.

Disciplína
první:
nákup
pomůcek a přezůvek
Při čtení seznamu, co všechno
budou školáci potřebovat, mi
okamžitě naskočila scéna z filmu
Na samotě u lesa. To máte: pero,
hadřík, tužky, kružítko, pravítko,
trojúhelník,
úhloměr,
vodovky,
pastelky, fixy, tempery, štětce,
podložku, lepidlo, nůžky, plastelínu,
sáček na plastelínu, přezůvky do
školy, sáček na přezůvky do školy,
přezůvky do družiny, sáček na
přezůvky do družiny, boty s bílou
podrážkou na tělocvik, sáček na
boty s bílou podrážkou na tělocvik,
sáček s věcmi na převlečení do
družiny, spoustu sešitů, spoustu
obalů na sešity, lenochy, spoustu
plastových desek s drukem.
Když jsem se podívala na dítka
prvního stupně obtěžkaná obří
aktovkou a všemi těmi sáčky
s přezůvkami, tělocvikem a věcmi
do družiny, napadla mě otázka:
Uvezu to, pane Lorenc?

Disciplína druhá: administrativa
Nejdříve je potřeba vyplnit přihlášky
a zápisní listy. Do školy, do školní
jídelny, do družiny, do základní
umělecké školy, do sportovního
oddílu, na pár kroužků. Posud to
ještě jde. Všude vyplníte údaje
o dítěti a o sobě (pravda, občas už
nevíte, kdy se které dítě narodilo

a nakonec tápete i ve vlastním
datu narození a pletete si ho s telefonním číslem).
Ta pravá legrace začíná s plněním
povinností GDPR. To je takové
skvělé nařízení o ochraně osobních
údajů. Vzniklo zejména proto,
abychom nebyli obtěžováni nevyžádanými „vnucovacími“ telefonáty, maily a poštovními zásilkami.
Nápad jistě dobrý, výsledky nejsou
dobré. Telefony nám vesele drnčí
dál, v mailech máme trojnásobně
více reklam než opravdu důležitých
zpráv a schránky se plní dopisy
o zaručených výhrách, které se
skrývají pod stíratelnými zlatými
políčky.
Školy, družiny, základní umělecké
školy, sportovní oddíly a provozovatelé kroužků ovšem musí pod
hrozbou vysokých pokut vést
nesmyslnou agendu. Musíte vyplnit
ne/souhlas
se
zpracováním
osobních údajů, dále souhlas
s
použitím
údajů uvedených
v souhlasu, dobu, po kterou váš
souhlas má platit, informaci o tom,
zda vaše dítě smí být vyfotografováno a pokud ano, jestli smí být
fotografie zveřejněna, jak dlouho
smí být uchována anebo zda smí
být
výkres
vašeho
potomka
podepsaný jeho jménem i příjmením, pokud bude viset na
chodbě školy (výkres, ne potomek).
Potom legislativa změní jednu větu
ve vyhlášce a vy musíte vše

vyplňovat a podepisovat znovu,
protože původní souhlasy a souhlasy
s
použitím
informací
uvedených v souhlasech již nejsou
platné.
Buďme shovívaví, myslím, že lidé,
kteří formuláře připravují a následně
je vyplněné zpracovávají, jsou
z toho všeho nešťastní mnohem
více než my, rodiče. Není to jejich
výmysl, prostě to tak musí být.

Disciplína třetí: obaly
Jakmile děti ve škole vyfasují
učebnice
a
pracovní
sešity,
nastává doba obalová. Z dětských
let si pamatuji, že bývaly sady
obalů pro každou třídu, tu jsme si
koupili a bylo vystaráno. Dnes je
obalování
daleko
větším
dobrodružstvím. Neexistují standardizované rozměry učebnic, každá
je naprostý unikát.
I když se koncem srpna zásobíte
velkou krabicí obalů všech rozměrů,
stejně zjistíte, že minimálně polovinu
učebnic nejste schopni do toho
kusu igelitu žádným způsobem
nacpat. Pravda, už existují tzv.
chytré obaly, kde nehraje roli
tloušťka knihy, tu vyladíte pomocí
speciální samolepky.
Výška
učebnic
už
ovšem
problémem je. Takže nakonec
chytré obaly musíte rozstříhat
a znovu slepit izolepou. Málokteré
nůžky si s tím prapodivným igelitem
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poradí
tak,
aby
to
nebylo
okousané. A málokdy se povede
izolepu nalepit tak, aby v ní nebyly
bublinky a přehyby.
Samostatnou kapitolou jsou notové
sešity. Existuje jen jeden jediný
rozměr notových sešitů. A zároveň
existuje jen jeden jediný rozměr
obalu
na
notový
sešit.
Ze
záhadného
důvodu
je
obal
výrazně větší než notový sešit.
Uvažuji
balícím
méně
parády
obaly.

o tom, že s obyčejným
papírem bude mnohem
práce a zároveň více
než se všemi těmi chytrými

Disciplína čtvrtá: svačiny
Vymyslet dítěti takovou svačinu,
která
bude
zdravá,
chutná
a pestrá, je téměř nadlidský úkol.
Když bude zdravá, nebude chutná.
Když bude pestrá, dítě půl svačiny
přinese domů, případně pestré
části, které mu nechutnají, vymění
se spolužákem za lízátko. Když
bude svačina chutná, nebude
pestrá
ani
zdravá,
protože
málokteré dítě odmítne rohlík s
Nutellou, byť by ho mělo jíst od
pondělí do pátku.
Proto kupujeme designové láhve
na pití a krabičky, aby na
svačinách bylo alespoň něco
zajímavého. V pondělí mívají
ratolesti koláče a buchty, které

zbyly z nedělního pečení a které
bylo nutno s velkým nasazením
bránit,
aby
nebyly
okamžitě
snědeny. Po výuce jsou stejnými
strávníky přineseny domů s poznámkou, že chutnaly nějak divně,
úplně jinak než včera. Úterý–čtvrtek
plníte krabičky ovocem, zeleninou,
chle-by s pomazánkou – ideálně
z domácí produkce, nebo alespoň
v bio kvalitě. Když zajásáte, že dítě
přineslo domů prázdný zmuchlaný
ubrousek, tak se dozvíte, že: „Ona
mi ta svačina nechutnala, tak si ji
vzal Pepík“. V pátek už rezignujete
na vše a zcela nevýchovně koupíte
dítěti pišingr. Konečně se dočkáte
pochvaly a uznání.

Disciplína pátá: Covid-19
Nejmladší ze všech disciplín. Střihy
na roušky už máme celkem
vychytané, šití nám jde od ruky.
Děti už jsme odnaučili kašlat i kýchat, pach dezinfekce bereme za
běžnou součást života.
Na jaře jsme si vyzkoušeli domácí
vzdělávání. Bylo to prima. Konečně
nastala příležitost ukázat žákům ve
vlastních soukromých hodinách,
k čemu všemu jsou nám ve škole
nabyté encyklopedické znalosti.
Konečně máme příležitost je použít,
naše velká chvíle přichází! Teď se
můžeme předvést, že si stále vše
pamatujeme, jako když bičem
mrská. Hrubice v diktátu? Ha!
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Podívej na mě, jak ze sebe vysypu
vyjmenovaná slova! Hychykyrydytyny! Po upozornění provinilce, že
tohle nejsou vyjmenovaná slova po
V, ze sebe začneme chrlit: Ný natý
itý ičitý ičný ečný ový istý íčelý!
A hruď se nám dme pýchou.
Potomek nechápavě zírá a nám
dochází, že tohle nejen, že nejsou
vyjmenovaná slova po V, ale
dokonce to nepatří ani do českého
jazyka. Po pár minutách si
vzpomeneme, že je to asi chemie,
která se v šesté třídě ještě
nevyučuje. Zhrzeně odcházíme
poradit se se „strejdou Gůglem“,
jak je to s těmi vyjmenovanými
slovy a také k čemu je dobré to
naše skvěle naučené ný natý itý.
Obávám se, že domácí výuka nám
hrozí i nyní, v podzimních a zimních
měsících. Tady bohužel nemohu
říci, že bychom byli připraveni lépe.
Děti jsou o ročník výš, naše
sebevědomí tím pádem spíše
poklesne a po nocích budeme
potají studovat ze skříňky vypůjčené učebnice, abychom si před
dětmi mohli alespoň trošičku
zamachrovat.
Na závěr otázka, která asi nechybí
v žádné domácnosti, ve které je
školák. Není vám to povědomé?
Rodič: „Jak bylo ve škole?“ Dítě:
„Dobrý!“

Model klub Kardašova Řečice
oznamuje rodičům a dětem, že
v úterý 6. října od 16:00 hodin
opět začíná kroužek ŠIKULEK.
Zájemci se mohou hlásit na
městském úřadě, kde vám poskytneme přihlášky. Přihlašovat
se mohou děti od šesti let.
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„První krůčky s kamarády“
Autor: Dana Machová
Milí rodiče a prarodiče,
od pátku 11. září 2020 bude opět probíhat aktivita určená dětem od 1,5 roku do tří let (možnost mají i starší děti).
Smyslem tohoto „kroužku“ je nejen podpora rozvoje hry a vzdělávání přiměřeně věku dětí, ale i získání potřebných
návyků, a především navázání prvních kontaktů s vrstevníky.
Čas a místo: každý pátek od 16:30 do 18:00 - ul. Míru čp. 211, K. Řečice
Začátek: 11. září 2020

Poplatek: 70 Kč, telefon: 724 591 038.

Oznámení – dotisk knihy!
Autor: redakce ŘZ
Redakce Řečických zajímavostí oznamuje zájemcům o vyprodanou knihu Zdenky Maršíkové Historie zájezdních
hostinců a hospod v Kardašově Řečici, že město objednalo nový dotisk, který bude dle sdělení vydavatele k dispozici
asi koncem října 2020. Zároveň je zde ještě k dispozici několik posledních výtisků její knihy: Městečko v časech
převratných, která líčí osudy řečických legionářů a dalších bojovníků z 1. světové války a také několik posledních
výtisků knihy Václava a Zdenky Maršíkových Paměť starých cest, jež se zabývá historickými cestami řečického okolí,
včetně první poštovní cesty z Prahy do císařské Vídně, a přibližuje i další souvislosti, spojené s cestováním v časech
poštovních dostavníků. Knihy je možné koupit na radnici v podatelně nebo v městské knihovně.

Hospic sv. Kleofáše je tu pro vás
Autor: Petra Pfeiferová
Potřebujete pomoci svému blízkému v době nemoci či
v čase blížícího se závěru života? Hospicová péče sv.
Kleofáše Vám dokáže poradit a pomoci. Staráme se o
nevyléčitelně nemocné a umírající v regionu
Jindřichohradecka. Za dobu našeho působení od roku
2013 jsme doprovodili již více než 200 rodin. Jsme
mobilní služba, to znamená, že jezdíme za našimi
klienty domů – do jejich přirozeného prostředí. Náš tým
tvoří zkušení lékaři, zdravotní sestřičky, psycholog,
sociální pracovník a podle potřeby také duchovní.
Nenecháme vás v těžké životní situaci o samotě a vy
můžete dopřát svému nejbližšímu to nejcennější.
Společný čas doma na konci životní cesty.
Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět
nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho
lidská důstojnost a v posledních chvílích života
nezůstane osamocen. Staráme se o pacienta i jeho
rodinu komplexně – po stránce fyzické, psychické
i duchovní. Nabízíme také možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek, které dokáží výrazně
zvednout kvalitu života.
Kontakty:
Vedení hospice: tel: 731 435 187,
e-mail: reditelka@kleofas.cz
Služby hospice – tel: 739 341 087,
e-mail: sluzby@kleofas.cz
Půjčovna pomůcek – tel: 739 341 026,
e-mail: pujcovna@kleofas.cz
Konzultace s psychologem – tel: 739 454 923,
e-mail: psycholog@kleofas.cz

Řečické zajímavosti VI-XI/2020

16

Informace k situaci vytápění ve městě
Autor: Milan Kučera (Teplospol a.s.)
Vážení občané, odběratelé tepla,
již rok v lokalitě komplexně zajišťuje
vytápění jindřichohradecká společnost Teplospol a.s. ve spolupráci
s místní firmou DELTA Kardašova
Řečice, a.s. v součinnosti s městem,
které je vlastníkem majetku pro
distribuci tepla. Obchodní spolupráce mezi Teplospolem a DELTOU,
která
je
v
lokalitě
nosným
výrobcem tepla probíhá bez
sebemenších problémů a spolehlivě. Poruchy na rozvodném
zařízení se průběžně řeší po
vzájemné dohodě s pracovníky
bytového hospodářství města tak,
aby co nejméně omezovaly
dodávky k vytápěným objektům.
Tento způsob je zatím smluvně
garantován do konce příštího roku
2021 s tím, že v případě potřeby jej
lze prodloužit. Žádný z těchto
zainteresovaných subjektů nemá
zájem nechat odběratele bez
tepla. Nyní jsou mezi společností
Teplospol
a
DELTOU
vedena
jednání o tom, jak konečnou cenu
za teplo odběratelům zvýhodnit,
snížit, byť po určitou přechodnou

dobu. To, než by se městu podařilo
koncepčně vyřešit problematiku
stávající rozvodné sítě (teplovodu).
Město
projekčně
připravuje
plynofikaci části lokality, která by
měla být hotova v prvních
měsících příštího roku. Po skončení
první části topné sezóny v příštím
roce by se zahájily stavební práce
na plynofikaci, a to především na
náměstí J. Hrubého, v ul. Tyršově,
Lomnického, Míru a sídl. T. G.
Masaryka.
Téměř s jistotou se dá předpokládat, že v budoucnu budou energie
zdražovat,
především
elektřina
a plyn, protože roste jejich
spotřeba.
Jelikož DELTA Kardašova Řečice,
a.s. disponuje poměrně stabilním
zdrojem dřevního odpadu z tužkárenské výroby, nabízí se i myšlenka
vyžití vytápění z biomasy i v budoucnu za solidních obchodních
cenových podmínek. Uváděné
zamyšlení je však nutno brát
v kontextu toho co a jak by se stalo
se stávajícím teplovodem, aby
distribuce tepla směrem k odběratelům byla efektivnější a tím bylo

dosahováno příznivějších konečných cen. V lokalitách jako např.
Trhové Sviny, Český Krumlov tomu
tak je.
Pro vytápění skupiny BD čp. 581,
584 a 585 na sídl. T.G. Masaryka se
od společnosti Teplospol a.s.
zároveň nabízí možnost formy
domovních plynových kotelen. To
včetně pořízení počáteční investice a dlouhodobé správy, údržby,
oprav, aj. Tepelná čerpadla
s elektrokotlem společnost nepodporuje z mnoha důvodů, hledisek
jako např. strmějším růstu ceny
elektřiny, vysoké počáteční investici, nákladům na údržbu, opravy,
vyššímu omezení volných společných prostor v domě, …
Tento příspěvek byl sestaven ve
spolupráci zástupců Teplospolu
a DELTY v součinnosti s Městem
K. Řečice pro účely informovanosti
veřejnosti.
Odběratelům děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme, že bude
nadále pokračovat ke vzájemné
spokojenosti.

Řečické nádraží prošlo rekonstrukcí
Autor: Aneta Chvojková, Radka Pistoriusová (Správa železnic, s.o.)
Každý, kdo v posledních týdnech využil přepravy Českých drah
z místního nádraží, si určitě musel všimnout, že zde probíhají velmi čilé
opravy vnějšku nádražní budovy. S každým dalším dnem tak budova
získávala hezčí a hezčí tvář a nyní už můžeme být zcela jistě pyšni na
to, jaké krásně zrekonstruované nádraží naše město má! Pokud vás
zajímá zákulisí této rekonstrukce, vyzpovídala jsem pro vás paní
Radku Pistoriusovou z Generálního ředitelství Správy železnic, státní
organizace. Tímto ještě jednou děkuji za vstřícné a zajímavé
odpovědi.
Jakým způsobem jsou vybírána nádraží v České republice, na
kterých proběhne rekonstrukce? - Nádraží jsou vybírána k realizaci
na základě dlouhodobého plánu revitalizace osobních nádraží
schváleného centrální komisí Ministerstva dopravy. V úvahu se bere
stav objektu, důležitost železniční tratě, počet cestujících a tak dále.
Jak dlouho trvala / bude ještě trvat rekonstrukce řečického nádraží?
- Práce na opravě byly zahájeny v květnu 2020, hotová stavba byla
převzata 31. 8. 2020. Správa železnic, státní organizace nyní ještě
plánuje na přelomu roku zahájit opravy okolí výpravní budovy, pro
zlepšení krajinného rázu a místa samého.
Nádražní budova v novém kabátě (foto: A. Chvojková)
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Co všechno prošlo rekonstrukcí?
Pouze vnější část budovy nebo i
vnitřní?
Bude součástí
úprav
vzhledu nádraží i rekultivace
přilehlého parčíku? Opravila se
fasáda z režného zdiva včetně
reprofilace ozdobných částí –
bosáží a klenáků, očistily se a ošetřily stávající kamenné prvky – sokl
a římsy, vyměnila se okna a dveře.
Také se opravil nátěr dřevěného
přístřešku.
Odstranila se část objektu –
stavědlo, které již nebylo využíváno
a nebylo ani historicky jeho
součástí. Z vnitřních prostor se
opravila čekárna a hygienické
zařízení pro veřejnost. Na začátek

příštího roku je v plánu úprava
bezprostředního
okolí
budovy
včetně přístupu na nástupiště a výměny stávající dlažby pod přístřeškem včetně doplnění mobiliáře pro
cestující veřejnost.
Bylo pro Správu železnic důležité
zachovat historický ráz nádražní
budovy? Používá se při rekonstrukci
historických stavebních technik
nebo nějakým způsobem spolupracujete s historiky? Budova není
památkově chráněná, ale bylo pro
nás důležité zachovat její historický
ráz včetně ozdobných prvků. Proto,
z důvodu krásy této architektury
zveme
na
stavbu
nejrůznější
odborníky, kteří nám pomáhají
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právě s historickými stavebními
technikami. Také jsme nechali
očistit objekt od přebytečných
prvků jako jsou různé staré železné
prvky, visící kabely apod.
Jaká firma rekonstrukci prováděla
a jaké přibližně byly finanční
náklady? – Opravu prováděla
firma IM Stav Praha. Náklady na
rekonstrukci se pohybují okolo 5,6
milionu korun.
Bude se konat nějaká speciální
akce typu "slavnostní otevření
zrekonstruovaného nádraží" nebo
podobné?
Budeme
o
tom
uvažovat…

Základní a mateřská škola
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
Autor: Milena Zikešová
Prvního září začal všem školákům po
„koronavirové“ pauze nový školní rok.
Prvňáčci přišli v doprovodu rodičů do
tělocvičny školy, kde je čekalo slavnostní
uvítání. Pan starosta MVDr. Petr Nekut a paní
ředitelka Ing. Jana Hýbková přivítali všechny
přítomné.
Patroni z deváté třídy doprovodili prvňáčky,
pomohli jim zvládnout první krůčky, strach,
obavy, zahnat slzy. Malý prvňáček vložil ruku
do natažené ruky svého velkého kamaráda
a už jistě vykračoval vstříc novým zážitkům,
kamarádům, vědomostem.
Do první třídy nastoupilo 33 malých školáků,
které bude učit paní učitelka PaedDr. Milena
Zikešová s paní asistentkou Marcelou
Tetivovou.
Všem malým školákům přejeme úspěšný školní
rok, který stráví se svými kamarády na půdě
školy, zažijí spoustu legrace, naučí se číst, psát
a počítat. Velkým školákům přejeme, aby
úspěšně zakončili studium na základní škole
a byli přijati na vysněnou střední školu či
odborné učiliště. Ostatním školákům přejeme
chuť poznávat nepoznané, radost.
Zavírám oči. Mám jediné přání. Otáčím Slavnostní přivítání prvňáčků na základní škole (foto: ZŠ K. Řečice)
kouzelným prstenem, který jsem si půjčila od Arabely. Kéž bychom mohli celých deset měsíců chodit do školy, učit se,
poznávat nové kamarády a trávit s nimi volný čas. Přeji zdraví všem.
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Divadelní spolek J. K. Tyl
Naši furianti už dohráli…
Autor: Karel Zaviačič (režisér)
Tedy pouze jako prozatím poslední inscenace našeho divadelního souboru J. K. Tyl v Kardašově Řečici. Naštěstí!
Neboť jestliže si nějaký příběh, vyprávěný přes propast staletí, podrží pozornost diváků (nebo čtenářů) jedná se zcela
jistě o dílo vyjímečné. Jenom pro pořádek připomínám, že Naše furianty napsal Ladislav Stroupežnický už v druhé
polovině 19. století!
A přitom je to vlastně banální záležitost komunální politiky, řekli bychom současným jazykem. Vždyť i teď je na denním
pořádku soupeření či dokonce hašteření stran, straniček, skupin a skupinek, které se snaží prosadit své zájmy, a ne
vždy je to pro blaho obce. Jako například obsazení místa ponocného ve zmíněné hře. Ano, nadčasovost, to je jádro
našeho pudla a zároveň odpověď na otázku, proč je tahle hra, která jako první ve své době podávala zcela
konkrétně obraz života na jihočeské vesnici 19. století, nenápadnou stálicí na jevištích českých divadel a proč jsme ji
nastudovali i my.
A nebylo to jednoduché!
Vždyť po obsažných a šťavnatých
debatách
musel
Tomáš Englický citlivě upravit
původní
text,
aby
byl
obsahově i časově stravitelný
pro diváka století 21. Petr
Žižka spolu s Karlem Machem
a dalšími členy i hosty
souboru šil pro inscenaci
originální a slušivý hudební
kabátek a nesmím zapomenout na velmi zdařilou
scénu a kostýmy a... však to
znáte.
S našimi Našimi furianty se, po
pravdě řečeno, loučíme neNaši furianti na zámku v Jindřichově Hradci (foto: M. Landsteinová)
radi. Jako s každým úspěšným
kusem, který se vám dostane pod kůži, což se za ty skoro dva roky stalo. Nevěříte? Tak tady je několik čísel: Premiéra
se uskutečnila v Kardašově Řečici už 28. prosince roku dvoutisícíhoosmnáctého, derniéra pak letos
4. července na třetím nádvoří státního zámku v Jindřichově Hradci. Za tu dobu jsme odehráli 17 repríz a naši hru
vidělo kolem 2000 diváků – soudě podle průběhu děkovaček – diváků velmi spokojených.
Je jasné, že za tak dlouhou dobu dojde k řadě událostí, které řádně zamíchají i tou nejpečlivěji propracovanou režií,
takže nejvíce nám daly zabrat děti. Tím, že rostly, získávaly jiné zájmy, nudily se během dlouhého čekání na výstup při
představení anebo plánovaly svůj vstup na náš svět. Hlubokou poklonu jejich maminkám!!! Nebo komplikace
zdravotní, které nepustily na závěrečná představení Jana Pomije. Brzké uzdravení, Honzíku! Tím pádem se na
„prknech“ při některých reprízách objevili lidé, které mezi herci na plakátech nenajdete. Díky vám za vaši obětavou
pohotovost Mášo Bizoňová, Michale Rakušane, Jakube Strnade a další. Zahrál jsem si neplánovaně i já.
Těžko říct při našem loučení s Furianty, kterou ze „štací“ považujeme za nejvýznamnější. Víte, ona nám každá něco
nového dala, ale některá vystoupení nám utkvěla silněji. Takže:
Je tu pochopitelně řečická premiéra, kvůli které to vlastně všechno děláme: Vy jste naši diváci a my vaši herci!
Jsme velmi pyšní i na ceny z Dačického kejklování, a ještě víc nás těší i nutí k zamyšlení zasvěcené debaty
s profesionály v porotě.
Je tady fenomén otáčivého hlediště v Týně nad Vltavou, kde jsme hráli díky pozvání od tamního divadelního spolku
Vltavan už po čtvrté a kde se nechá, a dokonce musí hrát divadlo úplně jinak, než jsme zvyklí z „kamenných“ prostor.
Tu atmosféru tam máme moc rádi! Kromě obav o počasí ovšem.
Poštěstila se nám i zmiňovaná derniéra na zámku v J. Hradci, kam jsme se dostali jako „náhradníci“, neboť
koronakrize zhatila přípravu představení jindřichohradeckým kolegům, kteří spolu s plzeňskými profesionály tradičně
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zahajují na zámku turistickou sezonu.
Velmi jsme se snažili, abychom si
tuto narychlo „zapůjčenou“ příležitost (jak se vyjádřil jeden náš kamarád) užili na plný pecky.
To by ale nešlo bez pochopení
a obětavého přístupu nejen členů
souboru, nýbrž i celé řady dalších
lidí, jejichž pomoc byla klíčová.
Poděkujme takto alespoň Městskému úřadu v Kardašově Řečici za
zapůjčení a pomoc při stavbě podia, Ondřeji Vysokému za bravurní
vyřešení jeho dopravy, Romanu
Naši furianti v Jindřichově Hradci (foto: K. Sláma)
Vaníčkovi, vždy přesnému a ochotnému dovézt kulisy a rekvizity kdykoli a kamkoli, Tomáši Krajníkovi z vedení Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
a mnohým a mnohým dalším. Neboť divadlo jest záležitost přesně fungujícího kolektivu složeného z různorodě
zapálených jedinců.
Skoro přesně před dvěma lety jsem do programu k premiéře našich Našich furiantů napsal: „Ve vší skromnosti jsme
velmi náchylní věřit, že inscenace Našich furiantů bude důstojným příspěvkem k 150. výročí stánku Thálie i ostatních
uměn v Kardašově Řečici!“
Ve vší skromnosti si teď dovoluji tvrdit, že jsem byl dobrý prorok. A tak k srdečnému poděkování celému furiantskému
realizačnímu týmu připojuji upřímné přání, aby se řečickému divadlu dařilo alespoň takhle pěkně i nadále!
Po derniéře, když nás diváci pustili z jeviště a kdy byla taková ta radostně nostalgická, nebo nostalgicky radostná
nálada, ke mně přišel téměř devadesátiletý pan Stanislav Červenka, takto soused Šumbal, a já mu říkám: „Tak mistře,
dneska jsme to hráli naposled...“ A on se svým nezaměnitelným úsměvem pravil: „No to snad né, já myslím, že si eště
nějakej ten furiantskej kousek vyvedu!“ A v očích mu nebezpečně zablýsklo.

Gratulace doyenovi divadelního spolku
Autor: Tomáš Englický (předseda DS J. K. Tyl)
Je mi velikou radostí touto formou poblahopřát nejzasloužilejšímu členovi divadelního spolku J. K. Tyl, panu Stanislavu
Červenkovi k jeho životnímu jubileu, které oslaví v měsíci září. Není jistě tajemstvím, že Divadelní spolek J. K. Tyl slaví
v letošním roce 150 let své existence a je věru neuvěřitelné, že z této stopadesátky se pan Červenka aktivně věnuje
ochotničení v Kardašově Řečici plných 65 let a to ještě před tím hrál divadlo v rodných Nítovicích.
Pan Stanislav Červenka je pilířem ochotnického ansámblu a role, které ztvárnil, patřily vždy k těm nejúspěšnějším, ať
divácky, nebo odborně. Pan Červenka umí všem postavám vtělit lidskost, přirozenost a grácii a i u záporné postavy
nám vždy nabídne poznat i její laskavé
stránky. Každé figuře pak vtiskává
skromný,
inteligentní,
a
přesto
nezapomenutelný humor, podtržený
šibalským
úsměvem
protagonisty.
Z jeho divácky nejúspěšnějších rolí
připomeňme třeba basistu Tuláčka
z inscenace Jak přišla basa do nebe
(1957, 1986 a 2000), klarinetistu Kláska z
Lucerny (1956, 1983), nebo knížete
Belzebuba ze hry Dalskabáty, hříšná
ves (2000). Samozřejmě také nemůžeme opomenout Šmidru, kterého hrával
ve dvojici s Jaroslavem Vítou –
Kašpárkem, v četných představeních
pro malé diváky tzv. „Šmidrovkách“.
Odborní porotci na divadelní přehlídce Jak Kašpárek a Šmidra chytili černokněžníka (1956). S. Červenka jako Šmidra
Jilem v roce 1990 ocenili Červenkova a J. Víta jako Kašpárek (foto: V. Nekut)
soudce Isidora ze hry Poprask na
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Laguně, za kterého byl dekorován cenou za nejlepší mužský výkon. Nedávno pak ještě získal dvě Čestná uznání
poroty divadelní přehlídky Dačické kejklování, a to za roli Matěje Šumbala z Našich furiantů v roce 2019 a za faráře
Vrchlického ze hry Vodníci v Řečici v letošním roce.
Kromě toho, že pan Červenka slaví se svými
divadelními postavami velké úspěchy, je třeba
dodat, že na zkoušky je vždy vzorně připraven,
zná perfektně text a nikdy nechodí pozdě, je to
zkrátka poctivý zapálený ochotník, který jde
nám všem příkladem.
Na závěr však to nejdůležitější. Standa
Červenka je sakra dobrý kamarád, který
nezkazí žádnou legraci, nikdy o nikom neřekl
křivého slova a stále kolem sebe šíří dobrou
náladu a životní optimismus. Všem nám je
velikou ctí vedle takového muže tvořit, hrát, být
a vidět to pravé lidství dobrého člověka
z Nítovic.
Staníku, celý Divadelní spolek Ti přeje mnoho
zdraví, štěstí, elánu do dalších let a ať Ti to
breptá!

Naši furianti (2019). S. Červenka jako radní a bubeník Šumbal (foto: J. Böhm)

Premiéra nové komedie se blíží!
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
Autor: Radka Volfová (režisérka)
Rok se s rokem sešel a část našeho divadelního souboru J. K. Tyl Kardašova Řečice se pustila do zkoušení nového
kusu. Tentokrát se nám zachtělo vplout do dob dávno minulých, obléci se do úchvatných elegantních dlouhých
dobových šatů, nasadit si koruny a užít si plnými doušky starou Anglii v 15. století. Naše nově vybraná divadelní
komedie vám představí život krále Jindřicha VIII., úsměvnou stranou historie. Provedeme vás životem krále, podíváte
se do jeho komnat, pokojů a navštívíte i jeho slavnou královskou loži. Nebudeme se pohybovat jen v královských
komnatách, do děje se nám úplně čirou náhodou přichomýtne malá hospůdka v podzámčí, kde žije se svou ženou
a svými dětmi hospodský Jindra, který je neskutečně podobný našemu králi. A jak to tak v bláznivé komedii bývá, děj
se začne zamotávat, motat, šmodrchat a my ho pro vás začneme zase pomalu kadeřavit, rozčesávat, aby se vše
v dobré obrátilo.
A něco ze zákulisí: Tuto divadelní komedii jsme pro vás připravovali již na
jaře, kdy premiéra měla být sehrána
na konci dubna 2020. Vzhledem
k faktu, že celý svět ovládla korona,
museli jsme premiéru odložit. V tuto
chvíli, když píši tento článek si vás co
nejsrdečněji dovoluji pozvat na premiéru našeho nového kusu ve dnech
30. a 31. října 2020 a pak následující
pátek 6. listopadu 2020 vždy od 19:00.
Vstupenky budou v předprodeji jako
vždy – v autobusové zastávce a to od
12. 10. 2020. Jenže dnes je dnes
a zítra může být vše jinak. Pokud se
nám premiéru pro vás odehrát díky
stávající situaci nepodaří, divadlo
bude opět přesunuto a my se na vás
Hospodský Jindra se svojí rodinou v chystané divadelní hře (foto: B. Volfová)

budeme těšit třeba na jaře? To už ten
covid nadobro vyženeme?
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Věřte, že se na hraní a na vás již moc těšíme
a budeme doufat, že se nebudete bát přijít
a podpořit naši tvorbu. Chvástání nám moc
nejde, ale v koutku duše věříme, že se vám nová
komedie bude líbit a odtrhne vás od reality
současné těžké „rouškové doby“. Několik
divadelních sezón mělo tento kus v repertoáru
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde se
v hlavní roli výborně prezentoval Petr Rychlý.
Komedie sklidila u diváků velký úspěch, proto
doufáme, že stejně tomu bude i při našich
představeních a vy budete ze sálu vždy odcházet
spokojeni.
Za 9 herců, 8 hereček a 10 členů technického
štábu napsala Radka Volfová.

Jindřich VIII. s manželkou Kateřinou (foto: B. Volfová)

Sbor dobrovolných hasičů
Požár garáže v Myslkovicích
Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Škodu ve výši 1 900 000,- stanovil po požáru v Myslkovicích vyšetřovatel HZS. Informaci o požáru přijali hasiči na
tísňovou linku v neděli 26. července 13 minut po půlnoci. Požár byl nahlášen jako požár garáže. K požáru byli vysláni
profesionální hasiči ze stanice Soběslav a dobrovolní hasiči obcí Myslkovice, Planá nad Lužnicí a Tučapy. Následně
byl vyhlášen poplach jednotce profesionálních hasičů ze stanice Tábor a jednotkám SDH obcí Tábor, Kardašova
Řečice a Veselí nad Lužnicí. Průzkum na místě požár ukázal, že hoří garáž – dílna, ve které má majitel zaparkovaný
kamión. V době příjezdu hasičů hořelo auto i dílna v plném rozsahu. Velitel zásahu vyhlásil druhý stupeň požárního
poplachu. Uvnitř hořícího objektu nebyla žádná osoba, nikdo nebyl zraněn. Za necelou hodinu dostali hasiči požár
pod kontrolu, úplnou likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil v 3:07 hodin.

Požár autodílny v Pleších
Zdroj: HZS Jihočeského kraje
Škodu za dva miliony korun si vyžádal požár autodílny v Pleších na Jindřichohradecku. Včasným zásahem hasičů se
podařilo uchránit přilehlou stodolu a hodnoty ve výši dalších dvou milionů. V neděli 9. srpna 2020 v 9:02 přijali
jihočeští hasiči oznámení o požáru autodílny v Pleších na Jindřichohradecku. Na místo byly vyslány profesionální
jednotky hasičů ze stanic Soběslav a Jindřichův Hradec a dobrovolné jednotky z Kardašovy Řečice a Veselí nad
Lužnicí. Při příjezdu na místo byl již požár autodílny v plném rozsahu. Na místě byl majitel, který hasičům sdělil, že se
v hořícím objektu nenachází žádné osoby ani není nikdo zraněn. Hasiči během hasebních prací vynesli celkem
7 tlakových lahví, které dochlazovali a prováděli kontrolu termokamerou. K objektu autodílny těsně přiléhá stodola,
kterou se podařilo včasným zásahem uchránit. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 9:39 a úplná likvidace byla
nahlášena v 10:54. Na místě zůstala k monitoringu místní jednotka dobrovolných hasičů Pleše. Škoda dosáhla dvou
milionů korun, uchráněné hodnoty byly vyčísleny také na dva miliony. Událost se obešla bez zranění.

Čerpání vody, K. Řečice, 14. 8. 2020
Dne 14. 8. 2020 krátce po 21:00 vyjela naše jednotka k několika událostem. Ve všech případech se jednalo o čerpání
vody ze sklepů po vydatném dešti.
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Chceš se naučit něco nového?

Staň se mladým hasičem!
Sbor dobrovolných hasičů Kardašova Řečice pořádá

nábor do kroužku mladých hasičů
pro děti od 6 let.
Na co se můžeš v kroužku mladých hasičů těšit:
•
•
•
•
•
•
•

Trénink disciplín požárního sportu, požární útok
Vázání uzlů
Základy první pomoci
Práce s buzolou a mapou
Poznávání požární techniky, hasících prostředků
2x do roka víkendové soustředění
Soutěže a hry

Náborová schůzka proběhne 7. října 2020
od 17:00 v hasičárně
(Palackého 199, K. Řečice, vstup do budovy ze dvora)
Těšíme se na vás.
Více informací na tel. 728 582 007 (Heřmánková) nebo na e-mailu
sdh-kardasovarecice@seznam.cz
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FK Kardašova Řečice 1922
Fotbal v létě
Autor: Pavlína Neugebauerová a Tomáš Pražák
Než vás seznámíme s aktuálním děním v klubu FK Kardašova Řečice 1922, pojďme
se krátce ohlédnout za koncem sezony minulé. Na konec června byla naplánovaná již tradiční, vrcholná akce sezony – „Pouťový turnaj 2020.“ Z důvodu
vytrvalého, vydatného deště se však turnaj nakonec neuskutečnil a s ohledem na
rozsáhlost celé akce nebyl možný ani přesun na náhradní termín.
Počasí nám tentokrát ovlivnilo ještě další akci, kterou fotbalový klub v průběhu letních měsíců organizoval. Na
základě diváckého ohlasu z loňského léta, byla v plánu dvě promítání letního kina. První promítání se povedlo, druhé
promítání se však vlivem povětrnostních podmínek neuskutečnilo – i tato akce byla zrušena.
Další plánované dění na našem stadionu již probíhalo poklidně, ku spokojenosti všech. V našem areálu bylo stále
živo. Probíhala zde fotbalová soustředění hned několika týmů včetně našich hráčů. Potvrzuje se, že zázemí našeho
hřiště je na tyto akce perfektně připraveno, a to jak po fotbalové stránce, tak po té provozní. Pokoje jsou dobře
vybavené, v restauraci výborně vaří...

Mladší přípravka
Jako poslední přípravu před vypuknutím mistrovské sezony odehráli kluci přátelský zápas v Kunžaku. Jednalo se
o povedený duel, kdy se oba soupeři přetahovali o vedení. Nakonec byli ve vyrovnaném zápase šťastnější domácí,
kteří těsně zvítězili.
Kunžak - K. Řečice 18 - 16 (Vodička P. 7x, Sobotka T. 5x, Hrdlička M. 3x, Bartůněk J.)
Sestava: Sobotka T., Vodička P., Bartůněk J., TranQuang Tom, TranQuang Dan, Hanzlík M., Hanzlík L., Hrdlička M.

Starší přípravka
Hráči starší přípravky mají první mistrovské zápasy teprve před sebou, probíhá intenzivní příprava.
Sestava: Michl M., Virt L., Vistak A., Vistak M., Dvořák A., Novák H., Sedláček J., Novák R., Tran Q Bao Tom.

Mladší žáci
Hráči sehráli úvodní turnaj okresního přeboru ve Strmilově. Kluci hráli v dobrém rozpoložení a podařilo se jim zvítězit ve
všech zápasech.
Výsledky: K. Řečice – Strmilov 4–0 (Velík K., Pluhařík Z., Šenold A., Čáp A.)
K. Řečice - N. Včelnice 4–1 (Pluhařík Z. 2x, Velík K., Šenold A.)
K. Řečice – Dačice 1–0 (Pluhařík Z.)
Sestava: Žižka M., Neugebauer T., Pluhařík Z., Bína Š., Musil O., Čáp A., Šenold A., Frýdl P., Velík K., Podzimek P.

Starší žáci
Naši borci sehráli první soutěžní zápas proti společnému týmu Strmilova a Studené. Zápas se od začátku odvíjel v režii
našeho soupeře. Nebylo to ani zaviněno fotbalovými dovednostmi, které byly zhruba na stejné úrovni, ale soupeř byl
o dost starší. Pro některé naše hráče to navíc byla první zkušenost s fotbalem na velkém hřišti a určitě se v průběhu
sezony budeme zlepšovat.
Výsledky: K. Řečice - Strmilov/Studená 0 - 9 (0-2)
Sestava: Žižka M., Jirsa J., Šenold A., Čáp A., Vácha J., Frýdl P., Musil O., Bína Š., Bartoš T., Kodým J., Pluhařík Z.,
Neugebauer T., Velík K., Špulák, Podzimek P.
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Závěrem ještě výzva pro rodiče: Možná právě v těchto dnech řešíte a vybíráte kroužky pro vaše děti. Přijďte se
podívat na naše tréninky, promluvit s našimi trenéry, třeba se tam vašim dětem zalíbí.
Fotbal je kolektivní sport, děti se učí týmovosti, disciplíně, zažijí vítězství i prohry a při tom všem smysluplně tráví volný
čas.
Fotbal sdružuje i rodiče, kteří si tam odpočinou od starostí všedních dní.
Nabíráme dívky i chlapce ročník 2015 a starší. Informace o naší činnosti naleznete na www.minizaci-kr.wbs.cz.
Tréninky:
Starší a mladší žáci – ST a PÁ 16:00-17:30
Starší a mladší přípravka – PO a ČT 16:30-18:00
Kontakty:
Václav Virt - 724964869
Tomáš Pražák – 723226561
Jiří Kovář – 773498544

Fotbálek v Kardašově Řečici
Autor: Jarda Tomša
V pátek 21. srpna uspořádal na hřišti Sokola Kardašova Řečice ku příležitosti svých padesátých narozenin, setkání
s kamarády z Kardašovy Řečice, Břilic a Třeboně Vráťa Markes. Mám na něho jen ty nejlepší vzpomínky. Když jsem ho
kdysi trénoval, tak jsme v Humpolci v poločase prohrávali 1:2 (Vráťa druhý gól zavinil), všichni kolem mě mi „radili“,
abych ho vystřídal. Já ho ale dal na hrot, on dal dva góly a otočil zápas na 3:2! Později hrál divizi za Pelhřimov,
v Třeboni, v Břilicích. Když se vrátil do Kardašovy Řečice, tak ještě na „stará kolena“ hrál (opět já trenér) za B tým
Kardašova Řečice okresní soutěž. Dokázali jsme i díky jeho výborné hře postoupit do okresního přeboru, kde jsme hráli
v popředí tabulky. Chodilo na nás okolo sta diváků!!! Vráťo, letí to!!! Jsem přesvědčen, že ty a Vašek Roubíků
(prostřední) jste patřili k nejlepším hráčům v Kardašově Řečici. Velký dík za pozvání, kde jsem se setkal s mnoha
„kluky“, které jsem trénoval.
Tak Vráťo, mnoho zdravíčka, štěstíčka a rodinné pohody do dalších let ti přeje Jarda Tomša.
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SK Kardašova Řečice
Mistrovství kraje v půlmaratonu zná své vítěze
Autor: Marie Valdová
První
srpnovou
sobotu
pořádal v našem městě
Sportovní klub K. Řečice
běžecký závod na trati
půlmaratonu,
jenž
byl
tentokrát vyhlášen mistrovstvím kraje. O vynikající
běžecké
výkony
nebyla
rozhodně nouze.
Nejlepšího výsledku v mužské
kategorii dosáhl David Vaš,
který se v cíli objevil za
1:13:58. Veronika Šindelářová
jako první žena zdolala
vzdálenost 21,1 km v čase
1:31:46. Domácí závodníci
zvolili trasu na 10,5 km.
Nejrychlejším běžcem byl
Šimon Michálek, následován Předávání cen nejlepším běžcům závodu (foto: N. Semerád)
Františkem Machem. Mezi
ženami obsadila hezké třetí místo Jarmila Tourková. Startovalo bezmála 100 běžců a běžkyň. Navzdory velmi
vysokým teplotám všichni závod zdárně dokončili, i když mnozí se museli na trati potýkat s nečekaným útokem sršňů.

Kynologický klub
28. ročník Memoriálu Ivany Tůmové
Autor: Tomáš Kulha
Začal bych slovy klasika – čas letí jako bláznivý, a tak se letos
5. září uskutečnil již 28. ročník závodu služebních psů
Memoriál Ivany Tůmové a zároveň i Jiřího Turka. Tento závod
je již několik let pořádán jako krajský přebor se zadáním titulu
CACT a RESCACT „šampion práce“, podle kategorie IGP 3,
ve které se pořádají závody mistrovství světa ve sportovní
kynologii a dle národního zkušebního řádu ZVV1 pro
začínající psy. Do druhé kategorie se nám letos přihlásil
minimální počet zájemců, a proto nebyla otevřena.
Závod samotný se skládá ze tří oddílů – stopa, poslušnost
a obrana. Nejdříve závodníci absolvovali stopy, které byly
nakladeny za Višňovou „na jitrech“. Dále následovaly
poslušnosti a obrany, již na řečickém fotbalovém stadionu.
Tento závod probíhal, jak už bylo zmíněno výše, dle
mezinárodní nejvyšší zkoušky IGP 3, na této úrovni, bohužel,
nemá řečický kynologický klub v současné době žádného
psovoda nás mohl reprezentovat. Do závodu nastoupilo
celkem 10 psovodů (všichni přespolní), které hodnotili
rozhodčí Milan Zborka a Jan Lacina. První tři místa obsadili:
Disciplína obrana (foto: M. Kadlec)
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1. místo – Gabriela Vaníčková z Prahy s fenou Menndy
z Mokropeské zahrady – 273 bodů
2. místo – Iveta Medunová z Prahy s fenou Vincenza de
Alphaville Bohemia – 271 bodů
3. místo – Luděk Syrovátka z Chrustenic se psem Kayo
Leryka – 266 bodů
Gabriela Vaníčková a Iveta Medunová splnily podmínky
pro zadání titulu CACT ve svém plemeni.
Na příští rok všichni doufáme, že se nám podaří obsadit
i kategorii ZVV1 a tím pádem umožnit účast i psovodům
z místní organizace. Závěrem bych chtěl poděkovat
místnímu fotbalovému klubu za zapůjčení stadionu,
manželům Vaňkovým za perfektní občerstvení v místní
restauraci, Zemědělskému družstvu Plevis za poskytnutí
terénu na stopy a v neposlední řadě pořadatelům z místní
Základní kynologické organizace, bez kterých by se tento
Momentka ze závodu (foto: M. Kadlec)
závod nemohl konat.
Rádi mezi námi přivítáme nové zájemce o kynologický sport. Scházíme se každou neděli v 10 hodin na cvičáku
u rybníka Velkého. Přijďte mezi nás!

Slavia v Kardašově Řečici
Návrat do reality
Autor: Jarda Tomša
Ani o prázdninách Odbočka přátel Slavia Kardašova Řečice nelenila. Dvěma našim nejstarším členům jsme popřáli k
narozeninám. V červenci jsme se vypravili na kolech do Třeboně a zúčastnili jsme se turnaje v malé kopané v Nové
Včelnici. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev a my jsme se umístili na krásném druhém místě.
Naše výsledky:
K.Ř. - Skvadra N. Včelnice

2:2

K.Ř. – Rosička

7:0

K.Ř. - Martina Č.B.

1:2

K.Ř. – Kašík

4:1

K.Ř. - Draci H. Pěna

5:2

K.Ř. - N. Včelnice „A“

3:2

Celkové skóre:

22:9

Skóre : 4-1-1
Konečné pořadí:1. Martina Č.B., 2.
Slavia K.Ř., 3. N. Včelnice A, 4.
Skvadra N. Včelnice, 5. Kašík, 6.
Draci H. Pěna, 7. Rosička.
Naše družstvo tvořili převážně hráči Společná fotka z turnaje v Nové Včelnici (foto: M. Městecká)
z Veselí nad Lužnicí a Třeboně.
Škoda že se v Kardašově Řečici nenašel nikdo, kdo by chtěl s námi reprezentovat naše město jako oni, a to nejen
v kraji ale navíc i celorepublikově.
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V srpnu jsme uspořádali posezení pro členy a přátele Slavie v místní Plzeňské pivnici k připomenutí si 20. titulu Mistr ligy
a 5 let od založení odbočky. Sešlo se nás i přes nepřízeň počasí dvacet šest. V úvodu jsme si poslechli Slávistickou
píseň, následovalo poděkování p. Lepičovi a p. Městecké za práci v odbočce a také jsme nezapomněli na
narozeniny jednoho člena, který oslavil kulaté narozeniny. A i když na setkání nepřišel, dárek mu byl předán. Myslím,
že se posezení povedlo a všichni byli spokojení. Více fotografií je vystaveno na autobusové zastávce.
V případě zájmu vstoupit do naší odbočky se obraťte na:
telefon: 722 385 080 nebo na e-mail: opslavia-k.recice@seznam.cz

- inzerce
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Lidé z Kardašovy Řečice
Václav Koubek – Nekonečný výlet II. – pokračování
Autor: Václav Koubek, upravila redakce ŘZ
Část sedmá – ostrov Niue
Po třech zajímavých dnech v Aucklandu
usedám 14. července 2018 do letadla
společnosti Air New Zealand a vydávám se na
zhruba tříhodinový let na ostrov Niue. Snad
jedna perlička. Při odbavení na letišti
v Aucklandu byla u přepážky pěkná holka
a najednou na mě spustila: „a možetě hovoriť
česky...“. Byla to Slovenka! Slyšet podobný
jazyk po zhruba čtyřech měsících bylo docela
příjemné. Po příletu a bezproblémové kontrole
čekám, kdo si mě vyzvedne. Najednou
přichází asi osmdesátiletéletá dáma s cedulí,
na které je stařeckou rukou napsané moje
jméno. Mám totiž ubytování „zabukované“.
Je to majitelka Heleni Jessops Fatahega
Lodge, zařízení, kde budu bydlet. Jedeme
autem do ubytka, ona řídí. Penzion žádný
zázrak, jsem tu sám. Paní začíná, jsem asi
druhej kunčoft. Po prohlídce usmlouvám cenu Pohled z letadla na ostrov Niue (foto: V. Koubek)
na 50 NZD za noc.
Alofi – tak se jmenuje hlavní město nebo spíš vesnice. Dva obchody, informační centrum a policie, ta je důležitá,
protože budu potřebovat řidičský průkaz, bez kterého to tady nejde. Koleje tu nejsou, autobus a taxi jsem též neviděl.
Hned první pracovní den jdu na policii, vytahuji růžový, socialistický, již dávno neplatný řidičák, kde mám všechny
skupiny. Povídám, že mi stačí skupiny A, B, ale policista mě vyfotí, vystřihne tam skupiny A, B, C a je hotovo. Zaplatím
22,50 NZD a mám řidičák platný 1 rok pouze na tomto ostrově. Okamžitě si půjčuji nejsilnější motocykl a to Suzuki 125.
Zatím jsem v celé Polynésii neviděl nic silnějšího a vím, že z něj po celý pobyt asi neslezu. Půjčovné slušné, 130 NZD na
týden, trochu jsem smlouval, snad se to ještě na starý kolena naučím.
Objíždím na motocyklu několikrát ostrov.
Navštěvuji několik nadvodních jeskyní, je to
dost zajímavý, naposledy jsem byl v jeskyních snad na výletě v devítiletce, a to
v Koněpruských jeskyních… Na ostrově
jsou dvě potápěčský základny, volím
Buccaneer Adventures. Pod čistou vodou
začínáme dvěma jeskyňkami, v nich vidím
například žraloka běloploutvého, humry
a další podobnou havěť. Končíme nočním
ponorem, pouze já a průvodce, nikdo
další nechtěl. Chtěl jsem dát ještě dva
ponory, ale foukal poněkud větříček, takže
jsem skončil na 11 ponorech.
Niue – perla Pacifiku (foto: V. Koubek)

V bydlení nastal jistý zlom. Babička je již
v létech, sama na to nestačí – rozuměj chod penzionu. Trochu se zkusím vetřít do podnikání. Takovej správce,
údržbář, prostě holka pro všechno, by se hodil… No, a to jsem přesně já. Klidně budu pracovat zadarmo, pouze za
postel, jedno jídlo denně. Bydlení, to je pro mě největší finanční zátěž. Myslím, že to klapne, pokud dříve neumře. Jak
jsem již předeslal, penzion je v dosti zanedbaném stavu, některým zákazníkům se to dokonce nelíbilo.
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Jinak ostrov je boží, je tu velké množství jeskyní nad vodou
i pod vodou. Akorát se ostrov postupně vylidňuje, každá druhá chalupa je prázdná, všichni odcházejí za prací, buď na
Nový Zéland nebo na Cook Islands. Každé úterý a pátek přiletí
letadlo s várkou turistů.
Prodlužuji si pobyt o týden, ale přesto už přemýšlím o změně
místa, vracím se zpátky na Cook Islands. S babi jsem domluvenej, že se příležitostně vrátím a dáme její penzion trochu
dohromady. Vyskytla se tedy první možnost jakési práce. Odváží mě na letiště, loučíme se jako kdybychom se znali dvacet
let a letím do Aucklandu... Byl jsem tady dohromady 25 dní.
Část osmá – zpátky na Cook Islands

Václav Koubek v honbě za velrybou (foto: V. Koubek)

8. srpna se vracím do Aucklandu, společností Air New Zealand, jiná na Niue totiž nelétá. Takticky čekám 24 hodin na
letišti, tedy 9. srpna usedám do letadélka společnosti JetStar,
je o chloupek levnější. Cesta na Cook Islands probíhá neobyčejně v pohodě, protože na trojku si vedle mě přisedli dvě
holky. No holky asi tak v mém věku. Slovo dalo slovo a objednává se první dvojka vína, bohužel se platí za dvojku vína
9 NZD, ale prachy v daném okamžiku nejsou podstatné. Jedna z letušek vypadá dočista jako Annie Lennox, čekám, kdy
dá svoji pecku Miracle of Love. Let trvá zhruba 4 hodiny, takže
přistáváme na ostrově Rarotonga všichni docela připiclí. Doufám, že už je na ostrově nepotkám... Na letišti ještě nakoupím
v Duty Free, je to tam fakt výrazně levnější.

Přiletěli jsme asi ve dvě v noci, nemám zabukovaný ubytování a nastupuje opět náhoda. Zcela namátkou, lehce
připiclej, oslovuji jednu paní, že nemám kde bydlet a ona že jo, že mě ubytuje. Nejdříve za sto, ale končíme na 50
NZD za noc. Nasedáme do auta a jedeme. Ubytuju se v malé komůrce, vlastně jakoby u ní doma, je to v pohodě.
Paní se jmenuje Nunu.
Tentokrát budu potřebovat motorku, takže následující
pracovní den vyrážím na místní policii, mám z toho
docela bobky, abych nemusel dělat zkoušky. Opět
vytahuju starý, již dávno neplatný, růžový socialistický
průkaz a pracovnice u přepážky mi okamžitě vystavuje
místní řidičák za 20 NZD. Hned kousek vedle v půjčovně si
beru skútr, moto bohužel není, na týden za 105 NZD plus
7 NZD za helmu. Ovšem jak jsem si všiml, místní jezdí
zásadně bez helmy. Počítám se za místního, takže bez
helmy. Jinak místní za jízdy kouří, jedí a snad všechno je
povoleno…
Na skútru se mi výrazně rozšířily obzory... Objíždím celej
ostrov křížem krážem a je to stejný jako všude jinde. Pro
turisty načančaný pozlátko, ale pokud nahlédnete
hlouběji, tak s prominutím bordel jako všude jinde.
Dávám další čtyři ponory v již vyzkoušené základně, tedy
Cook Adventures. Lehce přemýšlím, co dál. Paní Nunu,
tedy domácí, se nezdá, ale jak zjišťuju, má tři baráky.
Jeden velkej, zařízenej a na ubytování, druhej menší,
novej, potřebuje lehce dodělat, třetí, velkej, je na
spadnutí. Existuje několik možností, musím postupovat
velice opatrně, abych se příliš nezamotal do situace, ale
asi se zamotám. Říká, že její manžel je v Aucklandu,
nevím, jestli pochovanej nebo v nemocnici nebo tam
pracuje, nechci příliš vyzvídat, ale jedno je jistý, po
městě je dost známá a má kontakty na všechny strany…
Námořníkův sen na Cook Islands (foto: V. Koubek)
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Na rybách na Cook Islands (foto: V. Koubek)

Jsem tady už týden a o penězích zatím nepadlo kloudné
slovo. Jo a nefunguje mi tady mobil, českej operátor O2
stojí za prd, tudíž nemám přístup do banky, prostě paráda! Ale hlavně „Don't worry, be happy“! Dneska je sobota – čili ve městě je trh, zejména pro turisty. Ale proč
o tom mluvím, po městě je, světe div se, průvod. Izraelský
vlajky, prostě veselá židovská sobota... Odpoledne mě
čeká návštěva fotbalového zápasu, protože jsem slíbil
neteři paní domácí, která hraje fotbal, že se na ni přijdu
podívat. Fotbal hraje moc dobře, já to přeci musím vědět, vždyť zhruba před 40ti léty jsem hrál aktivně... Jo
a paní domácí už mě nazývá bratrem. Dneska je už pondělí, ježkovy brejle, to to letí… Objevil se tady další zajímavej pán. Jak říká, narodil se v Berlíně, snad přijel lodí…
Kde je ta Nunu bere?
Naštěstí rozumím asi tak každý pátý slovo a je to dobře. Každý večer máme společnou večeři a před jídlem je vždy
modlitba. Je to pro mě dost nezvyklé, nevím, jak se mám chovat, já nevěřící pes.
Dneska je úterý, takticky jsem nechal uletět letadlo do Aucklandu. Je nad slunce jasný, že se tady zdržím, co to
půjde... Nevím, jestli dělám dobře, ale Nieu zatím padá.
Část devátá – pokračování na Cook Islands
Jsem zaseknutý na Cook Islands, začnu netradičně:
Thank you for the Sun,
Thank you for the Sea,
Thank you for the People around me,
My Lord. Amen.
…všichni se tu před jídlem modlí, takže až najdu odvahu, tak moji vlastní modlitbu zkusím já. Jinak si tady žijeme
spokojeným životem. Němec, který tu byl asi tři dny zase odplul, byl tu na lodi, ani nevím, ve který válce bojoval, jestli
v první anebo ve druhý, a hlavně za koho.
Definitivně jsem se rozhodl, že tady
zůstanu, jak jen dlouho to půjde. To
znamená legálně tři měsíce a pak se uvidí.
Abych nemusel cpát peníze půjčovnám,
tak si koupím motorku, kterou v závěru
pobytu prodám za mírně nižší cenu.
Protože jsem zhruba pět měsíců nic
nedělal, musím se nějak zabavit. Část
peněz jsem obětoval na výbavu dílny
a začínám postupně opravovat cokoliv.
Též jsem se pustil do výroby ukalele, nikoliv
ukulele. V krajním případě nářadí při
odjezdu vezmu s sebou, tak budu mít
o jeden bágl víc, no... Řemeslník na
cestách, jak vzrušující! Jo, a ještě jedna
Něco pro rybáře… (foto: V. Koubek)
drobnost, koupil jsem za slušnou cenu
ukulele, ne ukalele a začnu někde na
opuštěném místě, nejlépe za hlučného příboje trénovat, prostě bez toho brnkání na cokoliv nemůžu bejt.
Ztrácím pojem o čase, ale dneska je tady 26. srpna LP 2018. Kevin přivezl čerstvou rybu Mahi Mahi, která už voní na
grilu. Přání jest otcem myšlenky, takže mě u oběda požádali o modlitbu. Vystřihnul jsem ji, anglicky, samozřejmě.
Ostrov už mám promáknutej křížem krážem, je třeba se již zaobírat praktickými věcmi. Jinak, v sobotu mi bankomat
spolknul kreditní kartu, mám z toho docela bobky. S mobilem neustálé problémy... Hurá, banka mi vrátila kreditní
kartu. Dneska, v pondělí, jsem přivezl motorku z prodejny. Když mi ji mechanik předával, přišla obvyklá otázka odkud
jsem. Czechoslovakia, zněla odpověď a on po chvíli řekl „comunist?“ Už mě ii komančové fakt štvou, je mi z nich na
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Část desátá - pokračování na Cook Islands
Dneska je poslední pracovní den, tedy 7. září, kdy mi ještě platí
bezplatné vízum. Musím sebou hodit a prodloužit ho. Spěchám tedy na
imigrační úřad, chci vízum prodloužit o dva měsíce. Letenku ven ze
země mám, prokáži jistou finanční hotovost. Po několika větách je
hotovo! Letenku mám na 4.11., takže do té doby jsem tu legálně no
a pak se uvidí...
Nevím, nevím, jak to tu dopadne, jsem tu měsíc a za ubytko jsem zatím
neplatil ani vorla. Dny příjemně utíkají, jeden za druhým, přestala mi
fungovat emailová pošta, takže se skutečně blíží doba, kdy budu zcela
odstřihnutej od světa.

Místní krasavice, Cook Islands (foto: V. Koubek)

blití! Neberu si servítky, protože to jinak nejde. Vedle ubytování je
obchod, kde mají všechno. Každé ráno a večer sem jdu na internet,
dneska, tedy v úterý už mi prodavač popřál silnej signál z Český
republiky, to bylo od něj hezký.
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Včera jsme absolvovali výlet za velerybami, žádnej zázrak teda. Nevím,
jak to dokázali, ale bylo to zadarmo, tak proč ne... Přemluvili mě
a dneska, tedy v pátek, vyráží celá parta na noční výlet autobusem po
celém ostrově. Autobus plnej lidí, hlučná muzika, ženy, víno, zpěv,
tanec... V každým baru zastávka, nebo teda skoro v každým baru. Na
této akci, kterou jsem nazval Magic Bus, jsem potkal prvního Čecha na
mém výletě. Tak jsme dali řeč a pár panáků, nějakej Jirka z Ústí nad
Labem, byl tu jen tejden, pozítří letí do Aucklandu. Jinak v baráku se
připravuje jistá úprava, to znamená tam kde nejsou dveře, tak budou.
Uvnitř nejsou nikde, to je škoda, když namísto dveří jsou závěsy, je to
takový domácký. Věkový rozpětí osob žijících zde je asi odhadem 2-80
let, obého pohlaví.
Končí tady zima, strávil jsem jí v tričku a kraťasech. Listopad a prosinec bude léto, údajně strašný vedra, tak uvidíme.
Po třech měsících tady musím ostrovy opustit, byť jen na hodinu a můžu se zase vrátit na tři měsíce. Asi to tak
udělám, protože bydlím a žeru zadarmo! Řidičský průkaz jsem si v pohodě prodloužil o další dva měsíce. Dneska jsem
dostal strašnou chuť na cmundu. Sehnal jsem všechny náležitosti, jdu na to, slíbil jsem jim, že udělám něco echt
českýho, tak snad se mi to povede.
Část jedenáctá – pokračování na Cook Islands
Dneska je 15. září LP 2O18 a když to spočítám, tak jsem na Cook Islands dohromady už 9 týdnů. Myslím, že se kolem
mě zatahuje lehká smyčka. Včera mi paní domácí řekla „I want love...“. Doufám, že myslela tu psychickou. Dneska
mi vyměnila postel v mém útulném pokojíčku se slovy, že ta postel je tak velká, že by na ní mohlo být čtyři a více
osob, asi odsud uteču... Nejsem žádnej Alain Delon, ale taky nemusím mít všechno.
Jinak v mém obchůdku, 15 m od bydlení (jmenuje
se Te Nira Store), kam chodím každý podvečer na
WIFI ale hlavně na jedno velké studené pivo, jsem
včera potkal dva mládence, kteří dohromady
vážili asi 60 kg. Vypili každý dvě velká piva (jedno
velké je 0.75 l), sedli na „prdlavku“ a odjeli pryč. Já
se bojím napít se před jízdou i vody, budu to muset
nějak vyřešit.
No, v chaloupce začala instalace dveří a futer,
všechno dělám já, práce se dřevem mě odjakživa
bavila. Taky padla nabídka, že bych si na pozemku paní Nunu mohl postavit malou chaloupku, což
by vyšlo výrazně levněji než koupit hotovou, ale to
je těžká věc. Ale asi bych to tady, rozuměj na Cook Islands, dokázal dotáhnout až do konce mých
dní.
Tento pohled se nikdy neomrzí… (foto: V. Koubek)
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Opět klasická story. Prodavač v obchodě na mě koukne a řekne, že jsem z Ruska. Já odpovím dramaticky že nejsem
Rus, ale Čech a on na to, že to je stejný... Dneska je 20. září, bože, to to letí, připadá mi to, jako kdybych vyrazil na
výlet včera. Mám za sebou dvoje dveře, včetně futer, v životě jsem to nedělal, ale je to ucházející, holt zlatý
jihočeský ručičky. Od radosti jsem si otevřel lahvinku červenýho a radostně popíjíme. Rýsujou se tady určitý možnosti,
ohledně zvuku, elektroniky a vůbec, přes ulici někdo rozjíždí určitý podnikání, možná budou potřebovat pomoc…

Pohledy do minulosti
Oslava samostatnosti Československa v roce 1918
Autor: Aneta Chvojková (z Pamětní knihy města Kardašova Řečice)
Pro časovou náročnost nemohla být oslava samostatnosti s důstojným programem
uspořádána hned 28. října. Národní výbor města proto spolu s místními spolky připravil
Oslavu samostatnosti na den 17. listopadu 1918.
Celé město se slavnostně vyzdobilo. Centrem oslav bylo náměstí Jaromíra Hrubého.
Před pomníkem Boleslava Jablonského stála slavobrána s nápisem „Zdar československému státu“ a u Hazuků slavobrána s nápisem „Sláva legiím“. Od domu paní
Lustigové k domu pana Vodičky byl upevněn ve výšce 6 m velký znak Čech.
V nočních hodinách byl znak osvícený žárovkou.
Oslavy nebraly konce. Školní mládež zahájila průvod, kterého se zúčastnilo celé město!
U pomníku B. Jablonského pak promluvil starosta města pan Karel Hes, který uvítal
občany. Poté vystoupil zpěvácký spolek „Jablonský“ pod vedením pana učitele Karla
Tichého s „Chorálem Čechů“ od Arnošta Prause. Se slavnostním projevem pokračoval
řečický rodák pan Jindřich Štulík – správce okresní nemocenské pokladny v Třebíči. Ve
své procítěné řeči vysvětlil historicky důležitý význam dne, připomenul utrpení lidu
českého, jeho touhu a snahy o samostatnost. Velice zdařilá oslava byla na náměstí
zakončena zpěvem hymen „Kde domov můj“ a „Hej Slované“.

Oslava samostatnosti dne 17. listopadu 1918. Slavnostní řečník, zdejší rodák, p. Jindřich Štulík na tribuně (archiv: A. Chvojkové)
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Večer o 8 hodině večerní se v sále u Čadků konala slavnostní akademie s tímto programem: „Chorál Čechů“
v podání z. s. Jablonský, báseň „České legie“ přednesl pan učitel Felix Hanuš, sokolové provedli skladbu „Sokol
československým legiím“ hudební sbor pana K. Tichého přednesl část z „Prodané nevěsty“, divadelní ochotníci
vystoupili s jednoaktovkou „Poupě“ a nakonec vystoupil ženský odbor Sokola s „tanečním rejem“.
Čistý výnos ze vstupného na slavnostní akademii byl věnován ve prospěch rodin a sirotků po českých legionářích.
Zajímavost: Městská rada na svém zasedání dne 12. listopadu 1918 doporučila obecnímu zastupitelstvu, aby „Velké
náměstí“ za války překřtěné na „náměstí císaře a krále Františka Josefa I.“ přejmenovala trvale na „náměstí Jaromíra
Hrubého“ a dále Hradeckou ulici na třídu Masarykovu a „Malé náměstí“, které za války neslo jméno „náměstí
arcivévody Bedřicha“ dostalo svůj dřívější název „Náměstí Svobody“.

Letecká katastrofa 22. 4. 1948 - Kamenný Mlýn, okres Malacky
Autor: Milan Sivanič – Svaz letců ČR Hradec Králové (zdroj: VUA Praha)
Letovým rozkazem ze dne 22. 4. 1948 vzlétnul
z chrudimské letecké spojovací školy (LSŠ) v 10. 00 hodin
letoun typu Siebel C – 3A ev. č. 308. Na palubě letounu
se nacházela osádka ve složení: štábní rotmistr Josef
Volf – pilot letounu, dále nadporučík Gejza Kyselý jako
pozorovatel. Ostatní členové osádky byly: rotný
František Brejcha, letečtí dorostenci: Miroslav Bureš,
Zdeněk Mach, Antonín Fůs a Jiří Dejmek – rodák
z Kardašovy Řečice. Úkol letu byl radionavigační let na
trati: Chrudim – Brno, Brno – Bratislava, Bratislava –
Přerov, Přerov – Chrudim. Pravděpodobná doba letu 2
hodiny a 20 minut ve výšce letu nad terénem 1 500
metrů. Na základě výpovědi dvou zachráněných členů
posádky leteckých dorostenců Miroslava Bureše
a Antonína Fůse, ohledání místa nehody a prohlídky
havarovaného letounu došla komise k tomuto závěru:

Řečický rodák Jiří Dejmek nehodu se štěstím přežil (zdroj: autor)

Pilot zřejmě po zjištění ohně na pravém motoru letounu se letem střemhlav snažil letoun dostat co nejrychleji k zemi
a nouzově přistát. Asi 500 metrů před místem přistání po střemhlavém letu a vyrovnání letounu nasazoval na přistání.
Přitom však zachytil o korunu stromu. V malé výšce prolétl vzdálenost asi 500 metrů. Asi 20 metrů před náspem státní
silnice Břeclav – Bratislava u 27, 3 km nakloněn silně na levou stranu, zachytil levým křídlem o zemi, v níž zanechal rýhu
a nárazem o násep silnice, utrhla se levá nosná plocha vně od motoru. Letoun bez levého křídla a pomocné nádrže,
přehoupnul se přes silnici a narazil gondolou asi 5 metrů od koruny silnice do země, čímž se takto rozbila a pilot šrtm.
Volf a navigátor npor. Kyselý byli vymrštěni, popáleni. Při tomto nárazu roztrhla se pravá hlavní a snad i pomocná
nádrž a vznikl tak požár. Tento náraz rychlost letounu snížil a byly vytaženy a vymrštěny v před oba motory. Letoun
tímto nárazem a odrazem prolétl vzduchem ještě 80 metrů a dopadl na zem. Při tomto dopadu byli z trupu, který byl
bez gondoly vymrštěni asi 4 metry před zbytek trupu další tři členové posádky a to radiotelegrafista rtn. Brejcha a žáci
des. Dejmek a let. dorostenec Mach.
Zbývající posádka leteckého dorostu Fůs a Bureš otevřeli dvířka z levé strany vyběhli na pomoc vyhozeným třem
členům posádky. Levá hlavní nádrž ještě nehořela. Tato chytla od pravé hlavní a pomocné nádrže. Hoření leteckých
pohonných hmot trvalo 2. 30 hodiny. Celý prostor v délce 80 metrů a šířce 20 metrů od naražení gondoly za silnicí byl
sežehnut. Pomocná nádrž levého křídla shořela na místě dopadu křídla tj. 50 metrů za korunou silnice. Z ohledání
místa, jakož i výslechu svědků nelze bezpečně zjistit, či se vzňala pravá hlavní benzinová nádrž ještě ve vzduchu. Tato
by explodovala, a to se nestalo. V tomto případě by byl nátěr pravé strany až ke kormidlům opálen, zbytek trupu má
však nátěr neporušen, taktéž kormidla.
Nezbývá než domněnka podle ohledání pravého motoru bez demontáže, že nastalo zadření některého pístu
v důsledku toho přetržení 4 ojnic, které vyrazily na dvou místech boční stěnu klikové skříně, jakož i nahoře otvor
velikosti dvou dlaní (viz též výpověď člena posádky let. dorostu M. Bureše). Zbytky, tj. úlomky pístu, ojmic, vyrovnávacích závaží dostaly se do ostatních částí motoru na zemi.
Nejdříve nastalo pod některým visícím sacím ventilem vznícení směsi v sacím potrubí a tím vznikl plamen, který
posádka viděla. Kabely ku svíčkám byly neporušeny. Zda pilot použil hasidla, uzavřel palivo, vypnul magneta nebylo
možno prohlídkou trosek vůbec zjistit. Palubní deska byla úplně zničena.
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Řízení po nárazu gondoly zničeno a rozmetáno a zbytek shořel. Levý motor má v horní části klikové skříně též vyražen
otvor velikosti dlaně, ale podle stop na plechovém krytu, byla skříň proražena nárazem při dopadu na zemi.
Pokud jde o stav posádky letounu po havárii, tak vypadala následovně. Rotný Brejcha Josef na místě zahynul,
nadporučík Kyselý Gejza zemřel cestou do nemocnice, letecký dorostenec Mach Zdeněk zemřel krátce po příjezdu
do nemocnice, štábní rotmistr a pilot Volf Josef zemřel po ošetření, desátník Dejmek Jiří utrpěl těžké popáleniny,
letečtí dorostenci Fůs Antonín a Bureš Miroslav vyvázli živi a zdrávi s nepatrnými oděrkami na rukou a obličeji bez
jakýchkoliv známek vážnějšího zranění.
Na závěr chci poděkovat rodinným příslušníkům a pamětníkům za fotografie a další pomoc při pátrání po údajích
o letcích. Bez nich by byl spis neúplný. Jmenovitě jde o Antonína Holubovského, Marii Hulvejovou, Josefa Cabadaje,
Marii Bořkovou, Janu Jirákovou, Jitku Vlčkovou, Josefa Štibala, Karla Slámu, Olgu Dejmkovou a Josefa Dejmka.

Členové posádky letounu (zdroj: autor)

Model letounu Siebel C-3A (zdroj: scalemates.cz)
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Postup přechodu z CZT na plyn v Kardašově Řečici
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Řečické nádraží prošlo v létě rozsáhlou rekonstrukcí… (foto: A. Chvojková)

Vítání prvňáčků na základní škole. Na fotografii jsou se žáky letošní deváté třídy (foto: ZŠ K. Řečice)

Slavnostní předávání vysvědčení žákům deváté třídy ve školním roce 2019/2020 (foto: ZŠ K. Řečice)
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Nové dětské hřiště u kulturního domu (foto: N. Semerád)

Benátská noc v Nítovicích (foto: N. Semerád)

Řečický půlmaraton 2020 (foto: N. Semerád)

Setkání členů OP Slavia Kardašova Řečice (foto: M. Městecká)

Slavnostní sázení stromu u příležitosti Mírového běhu
(foto: N. Semerád)
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