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Končí úspěšné volební období
Konec volebního období je vždy spojen s rekapitulací toho, co se během něj povedlo
vykonat, a proto mi dovolte, abych připomenul některé z větších akcí.
Prioritou pro nás bylo opět školství. Letitý problém s nedůstojnými prostory školní družiny
vyřešila velkorysá výstavba nové budovy družiny spolu s úpravou venkovních ploch a hřiště.
Zásadní změnou prošly i kuchyně při ZŠ a MŠ, které dostaly nové vybavení technikou i řešením
vzduchotechniky. Nábytkem bylo vybaveno několik tříd ZŠ i MŠ, kde byla zároveň provedena
rekonstrukce sociálních zařízení. Byla zateplena školní tělocvična i nový školní pavilon. V MŠ
proběhla rekonstrukce všech chodníků, oplocení a byly doplněny herní prvky pro děti.
Na základě ankety mezi občany byla zvolena cesta rekonstrukce radnice, proběhla veřejná
architektonická soutěž o návrh a v současné době se rozbíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby.
Velká pozornost byla věnována našemu bytového fondu, kde se rozběhla výměna bytových
jader v panelácích, výměna topení, zateplení schodišťové šachty, nová fasáda a okna na domě
čp. 110. Koupí kotelny na Sídlišti TGM od Teplospolu zlevnilo teplo pro odběratele v panelových
domech.
Zásadní změnou prošel i místní hřbitov, kde byla opravena kaple i obvodová zeď, bylo
přistavěno další kolumbárium i rozptylová loučka, opravena vstupní brána a pořízeny nové
chodníky v celém areálu hřbitova. Pozornost byla věnována opravě drobné sakrální
architektury, jako jsou boží muka a kříže ve městě a jeho okolí. Tyto stavby byly opraveny a
doplněny v celém katastru.
Zásadní opravou prošel pomník padlých na náměstí Svobody včetně oplocení a
přístupového chodníku.
Náš kulturní dům, který po celkovém zateplení dostal nové vnitřní vybavení nábytkem i
technikou, byl převzat do naší správy a vytvořil důstojné zázemí pro činnost místního
divadelního spolku i dalších organizací.
Velkým přínosem pro čistotu města i pro občany byla výstavba kompostárny. Umožňuje
likvidaci veškerého biologického odpadu. Spolu s jeho svozem, který se velmi osvědčil, přes
zapůjčené nádoby, poskytuje nadstardantní službu, kterou nám závidí i větší města.
Změna nastala i kolem údržby města, jeho čistoty a pořádku. Město pořídilo nové sekačky,
zametací vůz, traktor, auto na svoz odpadů, kontejnery a další techniku, která umožňuje
častější sečení a úklid v létě i v zimě. K péči o město využíváme i pracovníky VPP (veřejně
prospěšné práce) a posilujeme personálně počet našich zaměstnanců.
Nezapomínáme ani na naše místní části. V Nítovicích proběhla revitalizace návesních
rybníků, která se velmi povedla. V Mnichu se po celkové rekonstrukci a výměně veškerého
vybavení změnila k nepoznání společenská místnost. Rovněž v obou obcích bylo
rekonstruováno veřejné osvětlení a byly opraveny komunikace.
V dobrém stavu jsou i obecní lesy, které jsou po provedených těžbách znovu zalesněny a
ošetřeny. Byla provedena zásadní oprava lesních cest v Babkách a u Popelova.
Pravidelně jsme přispívali všem společenským, kulturním a sportovním organizacím ve
městě na jejich činnost i jednotlivé akce, což se projevilo velkým nárůstem jejich počtu a kvality
a rozšířením nabídky volnočasových aktivit pro naše občany i návštěvníky města.
Velké investice směřovaly do komunikací a chodníků – zejména v ulicích Palackého, Školní,
Lomnického, Metel, Cikar-Nítovice. V poslední době došlo také na polní cesty, jako je Zrádná,
k Popelovu, v Nítovicích a na Stražiborku.
Připomněli jsme si významné výročí našeho rodáka Boleslava Jablonského celou řadou akcí
- od vydání publikací, přes návštěvu jeho hrobu, až po celoměstskou oslavu na náměstí.
V centru pozornosti byli také naši hasiči, kteří dostali novou nástavbu na vozidlo Karosa,
dýchací přístroje, stříkačku, zcela nové servisní vozidlo. V současné době probíhá rekonstrukce
„moštárny“ na klubovnu pro hasičský dorost.
Zásadní obměnou prochází veřejné osvětlení. Mění se staré sloupy i zastaralá svítidla za
úspornější a spolu s nimi se rovněž modernizuje místní rozhlas.
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Velký význam pro další rozvoj města mělo schválení nového územního plánu, který řeší
všechny katastry města a poskytuje možnosti pro jeho další rozvoj.
Velká investiční aktivita v tomto období byla umožněna zejména využíváním celé řady
nejrůznějších dotačních titulů, důsledným prováděním výběrových řízení a dobrým
hospodařením s prostředky města. Naše město není zadluženo, rozpočet končí pravidelně
přebytkem. Město má naopak vytvořeny rezervy do dalších let.
Chtěl bych tímto poděkovat všem členům zastupitelstva, kteří dokázali vytvořit dělný kolektiv
bez rozdílu, z jaké jsou strany, a bez jejichž podpory by nebylo možno dosáhnout takových
výsledků. Zejména děkuji všem členům rady a místostarostovi Karlu Machovi, předsedům
kulturní komise a SPOZ. Bylo mi ctí s nimi pracovat a těším se na další spolupráci.
MVDr. Petr Nekut, starosta města

Rozběhly se terénní úpravy ploch
V poslední době se započalo s rozsáhlými úpravami obecních ploch zejména v okolí
komunikací a obecních staveb. Jejich cílem je v první řadě rovnání terénu, odstranění letitých
náletů křovin a jejich pařezů, různých hromad odpadů a sutě, posypových materiálů. Srovnané
plochy poté oživí rovné trávníky, které půjdou mnohem lépe udržovat nově pořízenou technikou.
Zmíněné úpravy jsou hotové kolem fotbalového hřiště, hřbitova, domu čp. 110, probíhají
v Tyršově a Husově ulici a budou pokračovat i v dalších lokalitách. K terénním úpravám
využíváme techniku pana Šenolda, který dokáže s malým bagříkem a svahovací lžící malé
zázraky. Odvoz sutě zajišťují pracovníci města.

Do školy zamířila pětimiliónová investice
Jednou z řady investičních akcí v naší škole bylo zateplení tělocvičny a nového školního
pavilonu. Příprava investice započala již v minulém roce, kdy jsme zpracovali projekt a požádali
o dotaci z OPŽP v rámci programu snižování energetické náročnosti veřejných budov. S žádostí
o dotaci jsme uspěli u tělocvičny, v případě školního pavilonu jsme zateplení prováděli
z vlastních prostředků. Cílem akce bylo v první řadě snížit spotřebu tepla, jehož cena se
neustále zvyšuje, a ušetřit tak škole provozní náklady, ale i zlepšit tepelnou pohodu zejména
v podkroví nové budovy a v neposlední řadě i zlepšit vzhled obou budov. Dodavatelem stavby
byla firma KOSTKA J. Hradec, která vzešla z výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu. Celá
akce proběhla o školních prázdninách a minimálně by měla zasáhnout do provozu školy.
Z našich prostředků pak chceme provést i některé opravy zejména na zadním oplocení
včetně výměny staré brány, nátěry a opravy ohradní zdi. V současné době rovněž připravujeme
novou žádost o dotaci od ROP Jihozápad na nové vybavení školy nábytkem, interaktivními
tabulemi, pomůckami do odborných učeben a počítači v celkové hodnotě více než 3,5 mil Kč.
Doufejme, že budeme úspěšní a naše škola se posune opět o velký kus dopředu.

Oprava hřbitova
V současné době se dokončila oprava hřbitovní zdi v jeho horní a pravé části. Po odstranění
popínavé zeleně a některých přerostlých thují byla opravovena vyžilá omítka, byla nahrazována
novou a opatřena novým nátěrem. Práce probíhaly šetrně s ohledem na přilehlé hroby. Po
dokončení vnitřních oprav chceme plynule pokračujeme i na venkovní straně hřbitovní zdi, která
je v ještě horším stavu než ta vnitřní, i když to většinou není na první pohled vidět. Vyměněna
bude i boční brána za novou. Také bych chtěl upozornit na detail, kterého si většina lidí ani
nevšimla. Na oba sloupy u vstupní brány se vrátily ozdobné kamenné koule s podstavcem,
které zde v minulosti vždy bývaly. Hřbitov se tak vrací ke své historické podobě, která mu
dodává důstojný a nadčasový vzhled.
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Mikroregion našim seniorům
Jednou z mnoha aktivit Mikroregionu Řečicko pro naše město byla v letošním roce instalace
cvičebních prvků pro seniory (ale nejen pro ně) v lokalitě u kulturního domu. Tři prvky –
šlapadla, lyže a surf jsou první vlaštovkou, která umožní cvičení pro seniory i další zájemce o
pohybovou aktivitu. Není to však zdaleka vše, co v letošním roce pořídil Mikroregion pro naše
město, neboť z dotace byla pořízena celá řada laviček a budou doplněny některé herní prvky na
dětská hřiště v Řečici i v místních částech.

Sokolovna se probudila k novému životu
V sobotu 16. srpna byla znovu otevřena místní Sokolovna, která v posledních letech
nesloužila svému účelu a víceméně chátrala. Z iniciativy oddílu stolního tenisu, který vstoupil do
Sokola, se započalo s rekonstrukcí budovy i jejího okolí. Parta nadšenců kolem Zdeňka Smolíka
se pustila do vyklízení budovy, oprav všech instalací, omítek, vybavení, podlah i stropů a též do
odstranění náletů v okolí budovy, která připomínala zakletý zámek se spící šípkovou Růženkou.
Za finanční pomoci města a stovek brigádnických hodin členů oddílu se budova změnila
k nepoznání a probudila šípkovou Růženku k novému životu. My všichni, kteří jsme se sešli na
slavnostním znovuotevření, jsme se mohli přesvědčit o velikém kusu práce, která zde byla
odvedena a za kterou patří všem členům oddílu velké poděkování. Nevelký kus práce je však
třeba ještě udělat a město se bude jistě snažit i nadále v této bohulibé činnosti Sokol podpořit.
Bylo velmi milé setkat se v Sokolovně s pamětníky cvičení Sokola. Zavzpomínali si na bohatou
kulturní činnost, která se zde odehrávala - od promítání kina, taneční zábavy až po divadelní
představení.
Sokolovna patří již 103 let neodmyslitelně do historie města a do dalších let jí přeji aktivní
členy, kteří jí vrátí život a vdechnou nového ducha.

Došlo i na Zrádnou
Titulek článku evokuje u nezasvěcených čtenářů dojem, že došlo k nějakému zúčtování se
zrádnou ženštinou, ale starší řečičtí rodáci vědí, že se jedná o cestu od židovského hřbitova
nahoru do Babek a dále do Mnichu. Její stav byl v poslední době velmi špatný, těžká
zemědělská technika a voda ve svažitém terénu udělaly své a cesta se stávala pomalu
nesjízdnou. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k celkové opravě této cesty. Na základě
výběrového řízení dostala zakázku firma s nejnižší nabídkou FÜBIKO s. r. o. z Rodvínova a
v současné době se oprava dokončila. Spodek cesty je zpevněn hrubým kamenivem, poté
vrstvou jemnějšího kamene a celá plocha je zpevněna prosívkou podobně jako cesty kolem
Masarykova háje, které v loňském roce prováděla stejná firma. Odvodnění cesty je provedeno
železnými žlaby zejména v kopcovité části. V druhé etapě je provedena podobným způsobem
oprava cesty k Popelovu. Abych předešel dotazům, proč nebude opravena cesta v lese Babky,
tak připomínám, že se nejedná o pozemek ve vlastnictví města, které tak do něho nemůže
investovat. V současné době je již hotova oprava cesty od Nítovic k hájovně a počítáme též
s opravou cesty na Meteli k Hamru, která slouží též jako frekventovaná cyklostezka.

Chodník v Lomnického ulici je dokončen
V rychlém tempu proběhla druhá etapa opravy chodníku v levé části Lomnického ulice ve
směru od Sídliště TGM, která spočívala ve výměně všech obrubníků, úpravy pláně, založení
nové dlažby až po úpravu oplocení kolem potoka, a nové dopravní značení. Chodník zlepší
zcela zásadním způsobem přístup k MŠ i vlastní pohyb obyvatel v Lomnického ulici. Není to
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však konec úprav komunikací v této lokalitě, neboť v prázdninovém čase navázala kompletní
rekonstrukce chodníků v MŠ, která byla hotova do obnovení provozu MŠ. Součástí oprav byla
výměna oplocení velké části MŠ a dojde k vyřazení nepotřebného septiku.
Řečické zajímavosti v novém hávu
Zcela jinak vypadá nové číslo Řečických zajímavostí, které se v červnu dostalo ke svým
čtenářům. Barevná obálka na křídovém papíře, celá řada barevných fotografií a tiskárenské
zpracování pozvedla náš časopis opět o třídu výše. Tyto změny příjemně překvapily své
čtenáře. Po určitém průzkumu trhu jsme zvolili tuto variantu a já věřím, že se u čtenářů setká
s kladnou odezvou. Je to zatím jen první krok a budeme i nadále hledat cesty a možnosti, jak
udělat časopis zajímavější a atraktivnější pro jeho čtenáře.

Setkání rodáků v Mnichu
Sobota 12. července byla v naší místní části Mnich ve znamení setkání všech rodáků, přátel
a příznivců, kteří se sešli ve své rodné obci k přátelskému posezení. Vzorně uklizená obec
přivítala všechny s otevřenou náručí a měla se čím pochlubit – od perfektní organizace celé
akce, až po nově upravené společenské centrum, které dostalo těsně před setkáním nové
vnitřní vybavení.
Na uvítanou dostal každý rodák červenou kokardu a publikaci o historii Mnichu a poté se
pozdravil s celou řadou svých přátel, které neviděl mnohdy dlouhá léta. Historii obce připomněla
i výstava fotografií jak ze současnosti, tak i z minulosti, u které se vedly dlouhé diskuse o
místech i jménech lidí na nich. Po krátkém zahájení se pak rozběhla zábava spolu s bohatým
občerstvením na plné obrátky a všichni si měli co říci – ať již ti místní, či ti, kteří přijeli zdaleka a
nebyli v Mnichu dlouhá léta. Celé setkání zorganizovali místní hasiči v čele s Jaroslavem
Jandou ml. a Antonínem Stojkou s podporou města a patří jim za to velké poděkování nás
všech, protože podobné akce jsou v životě každé obce velmi důležité a přispívají k jejímu
společenskému a kulturnímu životu, identifikaci jejích občanů se svou rodnou obcí a oprávněné
hrdosti na příslušnost k ní. Jako u každé zdařilé akce i zde platí, že v jejím pozadí jsou vždy
ženy, které sice nejsou tolik vidět, ale bez nichž by se žádná akce konat nemohla. Kolektiv žen
v Mnichu fungoval bezchybně a téměř 250 účastníků bylo spokojeno s bohatým občerstvením i
vzornou obsluhou. Setkání se vydařilo a všichni se těší, že to nebude setkání poslední, ale
naopak první v řadě dalších.

Indiáni ovládli Řečici
Sobota 26. července byla v našem městě ve znamení již třetího ročníku letního divadelního
plesu, pořádaného agilním divadelním spolkem J. K. Tyl, tentokráte ve znamení Divokého
západu. Indiáni a kovbojové zaplnili areál fotbalového hřiště v hojném počtu a téměř 300
návštěvníků se velmi dobře bavilo.
Začátek plesu uvedlo předtančení v country stylu, nacvičeném Martinou Houhovou, které se
setkalo s velkým ohlasem a správně naladilo publikum i účinkující do další zábavy, která se
rozběhla na plné obrátky. Hudba střídala různé žánry, a tak si každý našel něco svého. Před
půlnocí pak byla odehrána scénka jako vystřižená z filmu Limonádový Joe, kde se v zaplivaném
baru kdesi na divokém západě setká Vinetou s Limonádovým Joem a jejich setkání dopadne
poněkud jinak než by člověk čekal. Scénka měla velký úspěch. Byla přerušována potleskem na
otevřené scéně a rozproudila tu pravou atmosféru divokého západu. Dlužno podotknout, že
naštěstí neskončila ztrátami na životech, i když někteří kovbojové měli kolty proklatě nízko.
Příjemné letní počasí pak provázelo ples až do ranních hodin a indiánské tee-pee prokázalo
službu nejenom bandě indiánů, ale i dalším, kteří zde našli místo k odpočinku.
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Ples se stává nedílnou součástí místní společenské sezóny a všem pořadatelům patří naše
poděkování za velkou práci, která je s jeho přípravou vždy spojena. Copak nám asi přinese
příští rok?

Sto let od začátku války
V neděli 27. července si naše město připomnělo 100 let od začátku první světové války,
která výrazně zasáhla do života našeho města. Do rakousko-uherské armády narukovalo 492
mužů, tj. pětina občanů našeho města, z toho jich 60 padlo. Jejich jména jsou napsaná na
opraveném pomníku na Náměstí Svobody, u kterého jsme se sešli v předvečer výročí jejího
vypuknutí. Po krátkém hudebním pásmu sestaveném Karlem Slámou a evokujícím tehdejší
dobu, zaznělo několik vět o historii války z pohledu Kardašovy Řečice. Za zvuků písně Hoši od
Zborova jsme položili věnce k pomníku a zapálili jsme světýlko na památku obětí války. Zvuk
trubky, troubící večerku, se nesl náměstím a byl příležitostí k zamyšlení nad nesmyslností války
a vybízel ke vzpomínce na její oběti nejenom z řad našich občanů. Zašli jsme ještě k místnímu
hřbitovu, před kterým je též pomníček obětí této války a nezapomněli jsme ani na dva hroby
padlých válečných zajatců vzorně udržované našimi spoluobčany. Tato válka zasáhla do života
celé Evropy, skončila vznikem našeho státu a její oběti nejsou ani po sto letech zapomenuty.
Naši spoluobčané, kteří v ní padli v různých uniformách, si to určitě zaslouží.

Místní hasiči slavili
V sobotu 16. srpna uplynulo 140 let od založení hasičského sboru v našem městě, který tak
patří k nejstarším spolkům s nepřetržitou činností u nás.
Potřeba hasičů byla velmi aktuální, neboť Řečice byla sužována neustálými požáry, a tak
není divu, že Řečice patřila mezi první města, kde byl sbor založen. U jeho vzniku čteme jména
Hamr, Sláma, Bubeníček, Vodrážka, Herrmann. Tito a celá řada dalších se zasloužili o založení
a další rozvoj sboru dobrovolných hasičů u nás.
Toto výročí si místní hasičský sbor připomněl důstojnou oslavou, na které se sešla celá řada
okolních hasičských sborů a představitelů různých hasičských organizací. Po jejich zdravicích
došlo na ocenění osmnácti zasloužilých členů sboru, kteří svou prací v minulých letech přispěli
k jeho činnosti.
Od města pak místní sbor obdržel pěkný dárek v podobě nového hasičského auta včetně
jeho vybavení v hodnotě 1,5 mil Kč. Na toto auto získalo město příspěvek od Jihočeského kraje,
kterému patří naše poděkování. Poté následovaly ukázky zásahů požární techniky od té
nejstarší ruční stříkačky, až po nové cisterny, hašení auta a vyprošťování osob z auta po
nehodě a ošetřování zraněných. Celou oslavu komentoval jako vždy perfektně připravený Karel
Sláma a hudebně ji doprovázela velká sestava Řečické kapely Karla Macha. Počasí nám sice
tak úplně nepřálo, občasné přeháňky však nezkazily dobrou náladu účastníků setkání.
V podvečer jsme zašli i na místní hřbitov uctít památku těch hasičů, kteří se dnešního dne
nedožili, ale přesto si zasloužili naši vzpomínku.
Místní hasičský sbor patří mezi organizace, na které je vždy spolehnutí v čase nouze a
ohrožení města i jeho obyvatel a v uplynulých 140 letech to mnohokrát dokázal. Za všechny
občany města mu děkuji za jeho práci a do dalších let přeji co nejméně zásahů a co nejvíce
pilných a pracovitých členů.

Setkání rodáků v Nítovicích
Do slavnostního dne se v sobotu 30. srpna probudily Nítovice, naše místní část a zároveň
obec s dlouhou vlastní tradicí. Vzorně upravená náves, okolí návesních rybníků, kapličky, ale i
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všech nítovických domů, vítala své rodáky, příznivce a přátele vlídnou tváří a bylo věru čím se
pochlubit, neboť Nítovice prošly za poslední léta zcela zásadní proměnou k lepšímu.
Po určité generační obměně, kdy některé starousedlíky nahradili chalupáři, kteří se stali
přínosem pro kulturní a společenský život obce a posléze i jejími občany, se život v Nítovicích
změnil k lepšímu a jedním z výsledků jejich práce bylo i toto setkání. Po dlouhé přípravě se
sešlo téměř 150 účastníku setkání, kteří byli mile překvapeni novou tváří obce i vřelým a
přátelským přivítáním organizátory celé akce. V prostorách klubovny na ně čekala výstavka
z historie i současnosti obce, publikace zpracovaná paní Maršíkovou, upomínkové předměty i
chutné občerstvení. Po krátkém přivítání starostou města a rodákem z nejstarších, Stanislavem
Červenkou, se všichni přesunuli ke kapličce na požehnání p. Kulhánka a k společnému
fotografování a poté se již za doprovodu kapely Karla Macha rozběhla zábava, která
pokračovala do večerních hodin.
Přátelská atmosféra spolu s dobrotami připravenými starousedlíky, vytvořily příjemné
prostředí, na které budou všichni jeho účastníci i po letech jistě rádi vzpomínat. Poděkování
patří všem organizátorům této povedené akce, ale zejména dobré duši Nítovic v posledních
letech Marcele Broučkové.

Děti se rozloučily s prázdninami
Sobotní odpoledne 30. srpna bylo již tradičně spojeno se zakončením prázdnin, které pro
naše děti připravuje kulturní komise města ve spolupráci s divadelním spolkem místních
ochotníků.
Nejisté počasí s občasnými přeháňkami neodradilo natěšené návštěvníky, kteří se po šesté
hodině začali scházet na místním hřišti. Po divadelním představení o zajíčkovi a velké mrkvové
záhadě čekala na děti stezka odvahy v okolí hřiště, kulturního domu, plná strašidel a
kouzelných bytostí, kde musely plnit různé úkoly při hledání Ohnivého mužíka. Chvilky
tajemného chvění se střídaly se smíchem a na konci na všechny účastníky čekalo chutné
občerstvení v podobě opečených špekáčků na ohni a pití, doprovázené hudbou a tancem.
Prázdniny skončily a o to lépe se bude dětem v pondělí ráno vykračovat do školy.

Druhá výstava hub v Řečici
O tom, že houby jsou v Řečici fenomén (ostatně jako v celé naší zemi) není třeba
pochybovat a stačí k tomu podívat se do okolních lesů, které jsou v současné době zaplaveny
houbaři místními i z dalekého okolí, kteří si užívají nebývalé úrody hub po dlouhém půstu.
Úlovky jsou bohaté, ale většina houbařů (včetně mě) sbírá pouze těch několik základních druhů,
ačkoliv jich roste dlouhá řada a často mnohem chutnějších.
Poznání i těch dalších druhů hub si dala za cíl již druhá výstava hub uspořádaná tento pátek
a sobotu (12. a 13. září) v našem kulturním domě. Příprava na výstavu započala již začátkem
týdne, kdy organizátoři akce začali pročesávat blízké i vzdálené lesy i louky a shromažďovali
nejrůznější druhy hub, kterých se nakonec sešlo více než 170. Určování druhů si vzala na
starosti odbornice na slovo vzatá, RNDr. Libuše Kotilová z Třeboně, která je nejenom
pojmenovala, ale dodala i některé jejich vlastnosti, zejména jejich poživatelnost. Výstava
přilákala dlouhou řadu houbařů, kteří nechtěli ani uvěřit, kolik druhů hub v našem okolí roste a
jak jsou chutné.
Za organizaci výstavy je třeba poděkovat Radce Volfové, Janě Chvojkové a Tomáši
Englickému, kteří do sběru zapojili celé rodiny a nám ostatním ukázali krásu a bohatost našich
hub, o kterých jsme často ani nevěděli.
MVDr. Petr Nekut
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Sbor pro občanské záležitosti
V třetím čtvrtletí roku 2014 oslavili nebo ještě oslaví svá životní výročí tito naši spoluobčané:
Marie Ječná
Štefan Žák
Marie Lepšíková
Matylda Zipková
Marie Lipovská
Jana Zahradníková
Marie Kunhartová
Jaroslava Parschová
Jan Šlápota
Vlasta Nekutová
Jiří Slunéčko
Josef Kouba
Do dalších let přejeme hlavně zdraví.
Jana Chvojková, Zdeňka Bzonková

Vzpomínka na výlet do ZOO
V červnu po sečtení všech kilogramů odevzdaného starého papíru za jednotlivé žáky a třídy,
bylo zjištěno, že podle kritérií nejlepších sběračů pojede na jednodenní autobusový výlet do
ZOO Praha celkem 47 žáků.
Tento zájezd se zrealizoval 16. 6. 2014. A výlet to byl opravdu zajímavý, poučný a hlavně
veselý.
Kdo by se mračil, když se na něj z výběhu usmívaly lamy, kozy a opice, pokukovali tygři,
medvědi a lvi, mávali chobotem sloni a pózovala další zvířata z velkého množství nabízené
expozice. Prostě fauna, doplněná udržovanou flórou, byla famózní.
Všechny atrakce, jako například vození se na ponících, se staly pro naše malé návštěvníky zoo
zážitkem, na který se hned tak nezapomene. Spokojené s přátelskou atmosférou výletu byly i
organizátorky, jejichž třídy odevzdaly nejvíce kg druhotné suroviny:
1. místo ….. 1.A ……5357 kg /tř. uč. Vyhlídková D.
2. místo……1.B…….3657 kg /tř. uč. Zikešová M.
3. místo……3. tř……3327 kg /tř. uč. Míchalová L.
V celostátní soutěži v minulém školním roce naše škola obsadila 8. místo ve sběru papíru.
Poděkování patří všem zúčastněným žákům, rodičům, prarodičům, učitelům a hlavně panu
školníkovi, který již nyní zahajuje vážení papíru v letošním školním roce. Jak dopadneme?

Mgr. Dagmar Vyhlídková
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Začal nový školní rok
Dva měsíce prázdnin nebyly ve škole obdobím klidu, ale právě naopak dobou horečné
aktivity, která se koncentrovala do období, kdy by co nejméně omezovala provoz školy. Za
pomoci dotace z OPŽP se započalo zateplení školní tělocvičny, které spočívalo ve výměně
oken, zateplení stropu i stěn a samozřejmě nové fasády. Podobnou změnou prošel i nový školní
pavilon, kde se kromě fasády zateplily i podkrovní učebny. V těch by zateplení mělo vyřešit
problémy s vytápěním a kolísáním teplot. Samostatnou akcí pak byla i oprava zadní obvodní zdi
školy, nová brána i dlažba s kolostavem u vchodu do školní kuchyně včetně nových vstupních
dveří a nátěru fasády celého kuchyňského bloku. Nezapomněli jsme ani na mateřskou školu,
kde proběhla rekonstrukce většiny chodníků a pískovišť spolu s výměnou oplocení v zadní části
areálu MŠ. Mikroregion Řečicko pak přispěl na instalování nového herního prvku – lanové
pyramidy v MŠ a dalších dětských atrakcí v Mnichu, Nítovicích, na fotbalovém hřišti i na
dětském hřišti v Nádražní ulici. Rovněž nové lavičky, které se objevily po městě, byly pořízeny
z této mikroregionální dotace.
Samotná škola pak přivítala své žáky v novém hávu a věřím, že žáci i rodiče byli mile
překvapení změnou, která se stala se školou. Změna nastala i ve způsobu přivítání těch
nejmenších žáků – prvňáčků, která tentokrát proběhla ve školní tělocvičně a poskytla tak
důstojnější prostředí než tomu bylo dříve v přeplněných třídách. Každý z prvňáčků byl přivítán
jmenovitě, dostal svého patrona z řad žáků devátých tříd, pamětní list i drobné dárky na
přivítanou. Setkání proběhlo za velkého zájmu rodičů i dalších členů rodin a sešlo se zde více
než sto hostů, kteří si mohli celé přivítání náležitě užít. Děti se poznaly navzájem, podobně jako
rodiče, mezi sebou a s učiteli svých dětí, a věřím, že toto setkání přispěje k vytvoření přátelské
atmosféry ve třídách mezi dětmi a jejich rodiči.
Škola je pro nás prioritou a v investicích do ní bychom chtěli pokračovat i nadále.
V současné době je již připraven projekt na rekonstrukci tzv. malé nebo dívčí školy a rovněž se
připravuje výměna doplnění většiny vybavení základní školy, zejména pak výpočetní techniky,
školních dílen i cvičných kuchyní.
Přejí všem novým, ale i starším žákům v nastávajícím školním roce jenom ty pěkné známky,
učitelům pevné nervy a rodičům radost z úspěchů svých šikovných dětí.
MVDr. Petr Nekut

Školní zvonek zazvonil a …
Prvního září po letních prázdninách zazvonil školní zvonek a zavolal všechny děti školou
povinné, aby usedly do lavic. Už je to tak. Prázdniny utekly jako voda, školáci si odpočinuli a
načerpali nové síly k další práci. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a chodili do ní
rádi. Deváťáci, aby šťastně vybrali školu nebo učební obor a vzpomínali na svoji „základku“ jen
v dobrém.
A co nás v novém školním roce čeká?
24. 9. se pokusíme překonat rekord Nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí.
Uskuteční se Den jazyků.
V říjnu se již budeme připravovat na vánoční jarmark. Dva poslední dny v měsíci budeme
vyrábět vánoční dekorace, ozdoby. Nechte se překvapit a přijďte v prosinci na náš školní
jarmark.
V prosinci se budeme těšit na Mikuláše, vánoční svátky a prázdniny. A … a spoustu dalších
akcí.
I v letošním školním roce budou pokračovat sběrové akce. Co sbíráme?
- starý papír a kartón,
- pet víčka,
- staré tonery,
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- použité baterie všech druhů,
- staré mobilní telefony,
- pomerančovou a citrónovou kůru,
- žaludy a kaštany
Sběrem tonerů podporujeme mentálně postižené děti.
Sběr papíru bude na konci školního roku vyhodnocen a nejlepší sběrači odměněni.
Zisky ze sběru pomerančové a citrónové kůry, žaludů a kaštanů zůstávají kmenové třídě, která
peníze použije na školní výlet. Podpořte, prosím, naše sběrové snažení a pomozte nám.
Přijměte naše pozvání na školní jarmark, který se uskuteční v tělocvičně. Přijďte se podívat
na to, co jste ještě neviděli, ochutnat to, co jste ještě nejedli a zažít vánoční atmosféru, kterou
jste dosud nepoznali. Budeme připraveni a těšíme se na všechny. 
PaedDr. Milena Zikešová

Co nového v mateřské škole
Vážení čtenáři, s potěšením Vám můžeme oznámit, že 100 dětí, které od září navštěvují
mateřskou školu, může díky našemu zřizovateli, kterým je Město Kardašova Řečice využívat,
nově upravenou zahradu.
Tato investice byla vyvolána snahou o vybudování bezpečnějšího zázemí pro naše
nejmenší. Dočkali jsme se zkvalitnění odpočinkového, učebního i herního prostoru a zahrada
tak bude lépe využívána k účelu, ke kterému by měla především sloužit.
Došlo k výměně betonových chodníků, k vybudování nových pískovišť, k úpravě
zatravněných ploch a k vyrovnání dlažby v altáncích. Zadní část zahrady, byla opatřena novým
oplocením. V nejbližších dnech dojde k umístění nového herního sportovního prvku „Pyramida“.
V plánu, bylo též zavezení septiku, který zabírá poměrně velkou přední část zahrady.
Všichni pevně doufáme, že v dohledné době dojde k vyřešení problému, který tento záměr
překazil, a že děti se v tomto krásném prostředí budou moci cítit příjemně a bezpečně.
Za celý kolektiv mateřské školy jim všem přeji, mnoho hezkých zážitků v novém školním
roce.
Jana Jandová
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My se spolu domluvíme aneb logopedická prevence v MŠ Stonožka
Mezi očekávané dovednosti dítěte
na konci jeho předškolního
období patří i správná výslovnost.
Bohužel v naší mateřské škole
zaznamenáváme nárůst počtu dětí
s vadami řeči. Rozhodli jsme se
tedy věnovat větší pozornost
prevenci vzniku řečových vad.
Zapojili jsme se do rozvojového
programu Podpora logopedické
prevence
v předškolním
vzdělávání v roce 2014, která
přispěje k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků v této
oblasti.
Realizace
školních
projektů na podporu rozvoje řeči
ve spolupráci s rodiči umožní
vybavení pracovišť moderními
pomůckami
pro
logopedickou
prevenci.
Vyhlašovatelem
projektu bylo ministerstvo školství
na konci roku 2013. Naše
mateřská škola podala žádost
s projektem
„My
se
spolu
domluvíme
aneb
logopedická
prevence v MŠ „Stonožka“. Projekt
byl MŠMT vybrán mezi úspěšné a
podpořen částkou téměř 80 000
Kč. Za tuto částku byly pořízeny
pomůcky pro řečovou a sluchovou
výchovu, pomůcky na zlepšení
jemné a hrubé motoriky, které nám dosud v mateřské škole chyběly.
Cílem dílčího projektu je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností,
předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje. Na
prevenci se podílí především rodiče dítěte a rodina, pomocnou ruku podávají i učitelky
mateřských škol, které působí jako tzv. logopedické preventistky. Pokud učitelka zjistí, že by se
u dítěte mohla vyskytovat vada řeči, bude rodičům doporučeno vyšetření u klinického logopeda.
Spolupráce mezi klinickým logopedem, logopedickou preventistkou a rodiči znamená vzájemné
konzultace o tom, co se daří doma a co ve škole, co naopak nejde a jaký postup zvolit. Projekt
logopedické prevence se týká všech dětí, je začleněný do školního vzdělávacího programu,
podrobně zpracovaný dle tematických bloků a pedagogům ve všech třídách MŠ umožňuje
strategicky začlenit do svých třídních vzdělávacích programů činnosti zaměřené na podporu
správného řečového vývoje.
Název projektu „My se spolu domluvíme aneb logopedická prevence v MŠ Stonožka“ úzce
souvisí s filozofií naší MŠ „Je nám spolu dobře“. Může nám být spolu dobře proto, že si
vzájemně umíme sdělit naše potřeby, očekávání, ale i to, s čím nesouhlasíme a chtěli bychom
to změnit, nebo naopak to, co nám dělá radost. S lepšími komunikačními schopnostmi jde totiž
ruku v ruce úbytek agresivity mezi dětmi a umění spolupracovat. Společným cílem je pak dobře
připravené dítě na základní školu a pro život ve společnosti.
Bc. Dagmar Semerádová
učitelka MŠ
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Nové knihy řečických autorů

V rámci programu tradičního Pouťového pódia, které již několik let přináší před řečickou
poutí zábavný program na otevřené scéně na našem náměstí, byly letos pokřtěny tři nové knihy
zdejších autorů, vydané nakladatelstvím EPIKA z Jindřichova Hradce, zcela odlišné ve svém
žánru. Na knížky Petra Hanzlíka a Zdenky Maršíkové jste si v minulém čísle Řečických
zajímavostí mohli přečíst recenzi Jana Frolíka. Petr Hanzlík svou šestou knížkou povídek
Příběhy argonauta nenechá čtenáře chladným, ale vtáhne ho do svých příběhů jako
neviditelného účastníka dějů, které většina z nás může prožít právě jen díky literatuře a díky
autorovi, jako je Petr Hanzlík, který má opravdu o čem psát. Zdenka Maršíková tentokrát svou
další knížku věnovala dětem, a to především těm z Řečicka, neboť poutavé pohádkové příběhy
se odehrávají v našem městečku a jeho okolí, na místech nám dobře známých. Pohádky
nazvané „Na řečickým rynku kámen na kamínku – Řečické pohádky a písničky“ doplňuje výběr
ze starých řečických lidových písní, vydaných v roce 1906 ve sbírce Václava Judy Novotného,
z nichž ta nejznámější dala i název celé knížce pohádek.
Jan Frolík v poslední době vydal tři sbírky básní, včetně vtipných limeriků, věnovaných
dětem. Ačkoliv tvrdí, že poezie „je naprosto marginální forma umění“, a má v dnešní době také
marginální počet čtenářů, „udělal si pořádek v šuplatech“, jak sděluje v poznámkách ke
své poslední sbírce, a to je dobře. Básně, které šťastně unikly jeho pokusům o spálení, básně
reflektující vnitřní nejistoty, souznění s přírodou, hledání i tápání, napsal zhruba mezi svou
dvacítkou a třicítkou a nyní je vydal pod názvem Atlantida. Atlantida jako něco nenávratně
ztraceného, ale přesto zanechávající svou stopu. Najdeme zde i několik písňových textů. To je
tedy ona třetí pokřtěná kniha, jak jsem zmínila v úvodu.
Jan Frolík si v poslední době oblíbil psaní haiku. Viz jeho předešlá sbírka Haiku to nevysvětlí
i částečně ve sbírce Útěcha z ornitologie, či časopisecky publikovaná haiku ve Tvaru,
Literárních novinách, A2, Souvislostech nebo v antologii evropského haiku, nazvané Hvězda za
hvězdou. Některá haiku se objevují i v překladu do polštiny, němčiny, běloruštiny a nyní
aktuálně též do angličtiny ve čtvrtletníku World Haiku Review. Haiku je trojverší využívající
zvukomalebnost jazyka, orientované především na přírodu, převzaté ze středověké japonské
poezie a mající ve své původní formě přísnou vazbu. Jde o počet slabik v každém verši,
v obvyklé podobě 5 -7-5. V současnosti však se píše i jistou liberální formou, jako tzv.evropské
haiku, kde počet slabik nehraje tak důležitou roli. V tomto duchu píše i Jan Frolík a touto formou
je psaná i poslední sbírka haiku, která vychází nyní v září, a je společným dílem dvou autorů.
Pod názvem knížky Řečická haiku se skrývají dvě samostatné části – „Můra na skle“ Jana
Frolíka a „Švestková hůl „ Aleše Šindeláře, píseckého rodáka, který žije v Řečici od roku 2000 a
v současnosti je zde správcem DPS zámeček. Své básně publikoval již dříve knižně i
v časopisech nebo v rozhlase. Několik jeho básní najdete v mimořádném vydání Řečických
zajímavostí, vydaném v roce 2007 k 600. výročí udělení městských práv Kardašově Řečici.
Všechny uvedené knihy je možné koupit v nakladatelství EPIKA, Miřejovského 678, Jindřichův
Hradec (mezi budovou policie a střední odbornou školou), též prostřednictvím internetu na
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adrese: www.epika.cz, eshop. Pohádky dostanete také v prodejně papírnictví na náměstí
v Kardašově Řečici.
Nemohu nevzpomenout ještě jednu knihu, která nedávno vyšla ve spolupráci
s občanským sdružením POMOC, Týn nad Vltavou a vytiskla ji Nová tiskárna
Pelhřimov. Je to kniha řečického rodáka, Patera Hroznaty Františka Janouška
„Jiskry jež se rozhořívají“, kterou vydal ve své edici Myrta. Kniha má 288
stran, jde o druhé pokračování Jisker z popela, podstatně obsáhlejší, jejichž
první díl vyšel v roce 2010. Autor pokračuje ve svých životopisných
vzpomínkách, které prokládá filosofickými a náboženskými úvahami. Čtení
velmi zajímavé, reflektující předešlou dobu i na osudech některých osobností.
Knížku je možné objednat na adrese:
Páter H. F. Janoušek, Čihovice 15, 375 01 Týn nad Vltavou.
Zdena Maršíková

Prázdninové toulání
Cesta kamkoliv je pro mě vždycky potěšením. Jen cíl určuje, jak
velké to potěšení bude. A protože v červenci jsme se s mojí
dcerou vydaly do Krumlova, bylo opravdu veliké. Český Krumlov
nemůže zklamat snad nikoho, kdo se rozhodne toto nádherné,
znovu-zrozené město navštívit a účinek jistě umocní, pamatuje-li
návštěvník, tak jako já, kdysi ošuntělé, zanedbané příhraniční
město z dob budování socialismu. V posledních letech prošel
Český Krumlov, jenž nalezneme na Seznamu světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO, neskutečnou proměnou
a nad jeho krásou dnes žasnou návštěvníci snad z celého světa.
Jen v samotném historickém jádru Krumlova najdeme na tři stovky
památkově chráně-ných nemovitostí. Fotoaparáty cvakají, turisté
nadšeně vzhlížejí k zámecké věži, k fasádám historických
měšťanských domů, obdivují kostel sv. Víta, gotický skvost ze 14.
století, s lodí dlouhou 44 m a klenbou ve výši 20 m, svůj půvab má
i historická zástavba na stráni za Vltavou. Art centrum Egona Schieleho připomíná výstavou
koláží 100. výročí narození básníka a výtvarníka Jiřího Koláře, který v roce 2002 zemřel.
K místnímu koloritu patří i vodáci, jejichž schopnosti tu hodnotí přihlížející turisté. Dominantou
města je samozřejmě hrad a zámek, jenž se svou rozlohou blíží Pražskému hradu. Budován byl
od svých gotických počátků ve 13. století až do barokních úprav v 18. století, kdy byly v tomto
slohu založeny monumentální zahrady a kdy vzniklo i zámecké divadlo, dnes ojedinělá
historická, kompletně dochovaná památka svého druhu. Čas
vyměřený Krumlovu jsme si pěkně užily a zpáteční cestu k autu si
zpříjemnily zmzlinou. Rozlehlé parkoviště kousek od městské brány a
ve stínu stromů, vybavené i veřejnými toaletami, patří k dobře
vyřešeným službám, jež spokojenost návštěvníků jen umocní a setře i
dojem z kornoutku zmrzliny za 35,-Kč. A tak spokojené a dojmy nabyté
odjíždíme, abychom stihly navštívit také jedno trochu zapomenuté
místo nedaleko Zlaté Koruny.
Kraj, kterému se zde říká Kouty, je území ohraničené na západní
straně obloukem toku Vltavy a na východní straně silnicí č. 39
z Budějovic do Krumlova. Severní okraj Koutů dosahuje zhruba
k Boršovu n.Vlt., na jihu ho uzavírá obec Zlatá Koruna. Najdeme tady
vesničky, jejichž usedlosti pamatují 15. ba i 14. století, kde vjezdy do
dvorů chrání vysoké zdi a brány s gotickými oblouky. Bohužel jsme
neměly tolik času, abychom si prohlédly všechny zajímavosti zdejších vesniček, Štěkře, Krnína,
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Chlumce, Záluží, Čertyně, Radostic. Poslední název mi jen připomněl, že ve 14. století
krumlovský purkrabí Jindřich z Radostic vlastnil po určitou dobu několik selských usedlostí
v Nítovicích a v Pleších. Neodpustila jsem si tuto malou odbočku, ale vraťme se do Koutů.
Zvolily jsme si jen dvě nejzajímavější místa, Štěkři a Krnín. V Krníně s několika popisnými čísly
je zajímavá usedlost č. 1 s vysokými ohradními zdmi, s jednou gotickou bránou vpředu a druhou
v zadní části usedlosti, s obytným stavením se sgrafitovým ornamentem ve štítu a špýcharem
opatřeným střílnovými okny. Stodola a chlévy byly údajně přestavěny v 18. století, snad po
požáru. Hned vedle stojí usedlost s čp. 3, považovaná za nejcennější památku českého
venkova, která je typem gotického dvorce z konce 15. století. Dům a špýchar stojí kolmo k sobě
a prostor mezi jejich štíty vyplňuje předsazená obranná zeď s gotickou bránou. V obou štítech
střílnová okénka.
Obě usedlosti dělají dojem opevněných tvrzí. Bohužel
jsme zde nenašly nikoho, koho bychom mohly požádat
o bližší informace, a tak jsme si musely vystačit jen
s tím, co lze nalézt na internetu.
Zato ve Štěkři, ležící 1,5 km severovýchodně od Zlaté
Koruny, jsme měly větší štěstí. Nachází se zde gotickorenesanční tvrz, jakou na českém venkově jen tak
nenajdete. Hned při příjezdu jsme zaznamenaly, že se
zde pilně pracuje, majitelé právě natírali opravený štít
špýcharu. Stačilo projevit upřímný zájem a trochu
znalostí o historii tvrze a byly jsme mile pozvány
k prohlídce. A tak jsme plny očekávání vešly do prostranného dvora, kde nás hned upoutalo
mohutné kamenné koryto pro napájení dobytka, s vytesaným letopočtem 1608. Z původního
gotického dvorce, o němž jsou písemné zmínky už v roce 1339, je zachována patrová obytná
budova, která má pozdější přístavbu směrem k návsi. Ke kompletní přestavbě tvrze do její
renesanční podoby došlo zřejmě v roce 1608. Pohled na aktuální stav budov mě mile překvapil.
Jelikož jsem znala z fotografií dřívější polorozbořenou tvrz, žasla jsem, jaký kus práce zde byl
odveden. Vyhořelá stodola stojí dnes v plné parádě, chlévy i špýchar s novými střechami a
fasádami a zčásti již zabydlené obytné stavení, zářící bílým vápenným nátěrem, zdobí
obnovené sluneční hodiny. Vstupní část obytného domu, je vysoká přes dvě podlaží. Zřícená
klenba je obnovená a kamenné schodiště do patra, podepřené sloupem je doplněné nádherně
řezbářsky opracovaným zábradlím ze silné fošny.
Přímo tu cítíte atmosféru středověkého
hrádku či tvrze a chybí jen dobové kostýmy
zdejších obyvatel. Opravené trámové
stropy v prvním patře, kde se též opakuje
vrytý letopočet 1608, ještě předčí nový vysoký krov střechy, vše kompletně
provedeno rodinou Kalkušových. Ono
vlastně všechno, co zde je buď opraveno,
nebo nově vybudováno, je dílem členů této
rodiny a především Ing. Kalkuše, jemuž
byla tvrz v restituci navrácena. Tato rodina
již dvacet let, v podstatě pouze vlastními
silami fyzickými a převážně i finančními,
celou tvrz obnovuje a zachraňuje tak
rodinnou
památku,
zpustošenou
za
minulého režimu. Není to bohužel ojedinělý případ, mnohá venkovská historická sídla
zdevastovalo hospodaření jednotných zemědělských družstev do té míry, že některá zanikla
definitivně. Smekám pomyslně klobouk před urputnou snahou této rodiny zachovat čest rodu a
jejímu sídlu, které jim bylo vyvlastněno v 50. letech minulého století, kdy tehdejší hospodář na
tvrzi, otec Ing. Kalkuše, byl navíc pro neplnění nesplnitelně nastavených zemědělských
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dodávek uvězněn. A také mě napadá, při porovnání s prostředky, věnovanými státem na
obnovu Českého Krumlova, jak velmi odlišné podmínky pro revitalizaci historické památky má
restituent, jemuž stát majetek kdysi vzal a vrátil mu ho v troskách.
Kalkušovi, s přispěním svých dětí, pomalu přivádějí tvrz do podoby, v jaké bývala kdysi.
Dnes už jsou oba manželé v důchodovém věku, sil ubývá, ale houževnatostí a vůlí překonávají i
svůj věk, aby dokončili její obnovu. Obdivuji jejich vytrvalost a především dílo samo, které tu po
nich zůstane. Přeji jim, aby co nejdříve mohli tvrz otevřít i veřejnosti a dočkali se tak i toho, že
se jim aspoň část vynaložených prostředků začne jednou vracet. Tvrz Štěkře i staré usedlosti
v okolních vsích Koutů by mohly být velmi zajímavou odbočkou při cestě do obdivovaného
Českého Krumlova, protože ojedinělou středověkou architekturu našeho venkova nepotkáte tak
často.
Zdena Maršíková

Fotbalový svátek
V sobotu 5. července byl nejenom svátek Cyrila a Metoděje, ale i svátek řečického fotbalu.
Na místním fotbalovém hřišti se sešlo neuvěřitelných 15 mužstev na turnaji v malé kopané,
který pořádala parta nadšenců v čele s Miroslavem Michalem mladším. Příprava započala již
v pátek stavbou stanu a ostatního mobiliáře, potřebného pro účastníky a návštěvníky, a vlastní
turnaj započal již dopoledne, aby se pro velký počet účastníků stihl do večera dohrát. Zápolení
těch nejmenších střídali senioři i ženská družstva a bylo se opravdu na co dívat. Na vzorně
upraveném trávníku se všem líbilo a bylo radost sledovat nadšení hráčů i povzbuzování diváků.
Mužstva roztodivných názvů od „Roztrhtrenky“ až po „Bulánky“ se střídala na trávníku v rychlém
sledu a navečer dospěl turnaj do finále, ve kterém zvítězili hradečtí „Bulánci“ nad mužstvem
Kardašovy Řečice. Turnaj podpořila celá řada sponzorů v čele s městem a Plzeňskou pivnicí
pana Vodičky, jejíž jméno bylo i v názvu turnaje. Vyvrcholením turnaje bylo předání cen a jistě
se nikdo nedivil, že mezi nimi převažovalo plzeňské pivo. Dostalo se skutečně na všechny
včetně nejtěžšího mužstva turnaje, jehož jméno nebudu prozrazovat. Turnaji přálo počasí i
přízeň diváků a všichni se již těší na příští ročník.

Řečice žila cyklistikou
Sobota 19. července byla v našem městě ve znamení druhého ročníku cyklistického závodu
„MTB PRODOLI ŘEČICKÉ OKRUHY“. Přípravy na něj však započaly mnohem dříve, trénující
závodníci byli na trati vidět již více než týden dopředu. V sobotu se k nám začali sjíždět
závodníci místní i z dalekého okolí a byli přivítáni vzorně připraveným areálem našeho
fotbalového stadionu, který opět prokázal, že pro pořádání podobných akcí je přímo stvořený.
Vlastní závody pak započaly soutěžemi dětí přímo na hřišti a vítězové se dočkali medailí i
věcných darů. Na startu hlavního závodu, do kterého jsem se zapojil i já, se pak sešlo více než
sto účastníků a ve dvou vlnách vyrazili na trať o délce tří nebo pěti okruhů o celkové délce 32 a
57 km. Trať nebyla jednoduchá a mně se zdálo, že pořadatelé našli to nejhorší, co bylo v okolí
Řečice pro cyklisty k mání. Výjezd ze stadionu do Válenic (v mém případě spíš výběh) nebylo
zdaleka to nejhorší, co na cyklisty na trati čekalo. Z cikarské se odbočilo kolem židovského
hřbitova k Popelovu, dále k Masarykovu háji, a pak již čekal kopec u Vilémky a lesní cesty plné
kořenů a zatáček, až po sjezd zpátky k Masarykovi, kde čekal záchytný bod v podobě
občerstvení. Následovalo stoupání po svážnici až na Zrádnou cestu a dále pod lesem dolů přes
Čechův lesík kolem rybníka Nový ke Hradu, kde situaci komplikovalo několik uměle vytvořených
zatáček, zpátky na stadion a přes Válenice dále do druhého kola, které bylo podstatně horší
než to první. To nejtěžší však přišlo v kole třetím, a proto zastavuji u „bodrých bavoraček“ na
občerstvení a kus řeči. Tato zastávka se však ukázala jako moje hrubá chyba, neboť jsem
vypadl z tempa, o čemž mě brzy přesvědčily ženské hlasy, blížící se za mými zády. Ozvala se
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ve mně mužská ješitnost, zmobilizoval jsem všechny síly, šlápl do pedálů - a byl jsem hladce
předjet Maruškou Valdů a Jarmilou Tourkovou. Rozdýchával jsem to velmi těžce, ale ještě nebyl
všem dnům konec, krize se nevyhnula ani jim a na kopci jsem opět uviděl jejich záda, která mně
přitahovala jako magnet a vlévala mi síly do nohou. Na vrcholu kopce jsem je pak opět předjel a
dolů už to jelo samo až do cíle na stadionu, kde se všichni účastníci dočkali zaslouženého
potlesku. Na „bednu“ to sice nebylo, ale to pro mě a ani většinu ostatních účastníků nebylo to
podstatné, měli jsme všichni radost z pěkného závodu v hezké přírodě, setkání se svými přáteli
milujícími kola stejně jako my a dojezdu do cíle ve zdraví. Odměny v podobě medailí a cen pak
čekaly na vítěze, na všechny pak chutné občerstvení i dobrá zábava v pěkném prostředí i
počasí v kolektivu příznivců a přátel cyklistiky. Akce se konala za pomoci celé řady sponzorů
včetně našeho města a já bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se o pořádání této úspěšné
akce zasloužili.
Cyklistika do našeho města patří a již nyní se jistě všichni těšíme na třetí ročník v příštím
roce.
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
MVDr. Petr Nekut

Oslavy 140. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Kardašově Řečici
V sobotu 16. 8. 2014 proběhly na náměstí J. Hrubého v Kardašově Řečiči oslavy 140. výročí
založení místního sboru.
Před 140ti lety se v noci v K. Řečici rozhořely tři požáry. Po této katastrofě se zrodila ve
zdejším ochotnickém spolku myšlenka, že je nutné zřídit hasičský sbor. Myšlenka se ujala a
v krátké době se sešlo několik obětavých mužů, kteří vypracovali potřebné stanovy a předali je
na místodržitelství. 14. 7. 1874 byly stanovy zdejšího sboru schváleny.
V současné době čítá sbor celkem 84 členů. Nejmladšímu členovi je 5 let a nejstaršímu 83
let. SDH Kardašova Řečice má samozřejmě i výjezdovou jednotku a jako jedná z mála má i
ženské zastoupení. Vozový park jednotky se skládá z cisterny Liaz CAS 25 (Karosa) a
dosluhující Avie DA 12. Tato cisterna prošla v roce 2012 kompletní rekonstrukcí, při které byla
celá železná nástavba vyměněna za plastovou. Díky této rekonstrukci je nyní kapacita cisterny
3.800 l místo původních 2.500 l. Celá přestavba se mohla uskutečnit díky velké finanční
podpoře města Kardašova Řečice.
Celou akci moderoval Mgr. Karel Sláma. Oslavy byly zahájeny slavnostním nástupem, kde
byli představeni hosté - příslušník HZS pan Petr Němeček, dále starosta okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Josef Mihal, 2. náměstek starosty okresního sdružení pan
Milan Garhofer, starosta místního sboru pan Tomáš Tourek a starosta města pan MVDr. Petr
Nekut. Přivítání byli i zástupci jednotlivých sborů dobrovolných hasičů z Deštné, Pluhova Žďáru,
Pleší, J. Hradce a Č. Budějovic. Po přivítání všech hostů bylo oceněno osmnáct zasloužilých
členů sboru, kteří svou prací v minulých letech přispěli k jeho činnosti.
Po předání ocenění byl našemu sboru předán nový dopravní automobil
Ford Transit, který nahradí Avii. Na pořízení nového vozidla se z velké
části finančně podílelo město Kardašova Řečice a nemalou částkou
přispěl Jihočeský kraj.
Poté přišly na řadu jednotlivé ukázky. Zásah v podání dobrovolných
hasičů z Pluhova Žďáru s koněspřežkou, zásah dobrovolných hasičů
z Deštné s motorovou stříkačkou Stratílek, požární útok v podání
mladších dětí z hasičského kroužku. Po krátké pauze se na místním
náměstí rozhořelo auto. Na místo zásahu přijelo vozidlo CAS 25 Škoda
dobrovolných hasičů z Deštné, kteří požár vozidla uhasili. Následovala ukázka požárního útoku,
který předvedly starší děti. Poslední ukázkou bylo vyproštění osoby z auta po nehodě a ošetření
zraněného v podání profesionálních hasičů HZS z J. Hradce a členů Oblastní skupiny Českého
červeného kříže.
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Po ukončení všech ukázek jsme zašli na místní hřbitov uctít památku již zesnulých hasičů.
V průběhu celého dne bylo možné navštívit místní hasičskou zbrojnici a shlédnout historické
dokumenty týkající se našeho sboru.
Oslavu hudebně doprovázela Řečická kapela Ing. Karla Macha. Večer k tanci a poslechu
zahrála kapela Weggett.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na oslavách jakýmkoliv způsobem podíleli.
Dále děkujeme sponzorům, kterými jsou: Město Kardašova Řečice, Tupa spol. s r.o., Potraviny
Koranda Flop, Fruko-Schulz s.r.o.
Za SDH Lenka Heřmánková

Kosmetický salon
nabízí









komplexní péči o pleť
barvení řas a obočí
péči o ruce
depilaci
doplňkový prodej kosmetiky
slavnostní líčení (svatby, plesy)
poradenskou službu zdarma



Výklad karet:
- odpovím na všechny vaše otázky
Telefon: 603 157 610

OTEVŘENÍ VINOTÉKY
Velký výběr vín sudových a lahvových – rulandské šedé,
ryzlink vlašský, muškát veltínské zelené, tramín červený, irsay
oliver, pálava, chardonnay, sauvignon, frankovka, zweigettrebe,
modrý portugal, cabernet, rulandské modré, svatovavřinecké a
další vína.
Velký výběr doplňků – dárkové krabice s příslušenstvím,
otvíráky, rustikální krabičky, stojany na víno, zátky na lahve,
nosiče a krabičky, papírové a jutové tašky, kartonové boxy, skleničky, karafy apod.
Dále ovocné nektary, džusy a jablečné mošty.
Zajistíme víno i dárkové předměty pro firmy a rodinné oslavy.
Otevírací doba: pondělí až pátek
sobota

11.00 – 17.00 hodin
9.00 – 11,30 hodin

Kardašova Řečice, Míru 257 (za rohem prodejny voda-topení-plyn)
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