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Vážení čtenáři,
právě držíte v ruce nové, jarní vydání čtvrtletníku Řecické zajímavosti. Rádi
bychom Vám za Město Kardašova Řečice i za redakční radu popřáli krásné
a pohodové Velikonoce!
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Žáci 4. B na výlovu rybníka Velký. (Foto: D. Vyhlídková) Žáci naší ZŠ po recitační soutěži u fontány ve Florianu
v JH. (Foto: A. Chvojková)

Žáci 4. a 5. třídy a jejich nevšední hodina TV na
rybníku Žabák. (Foto: D. Vyhlídková)

Odpoledne pro důchodce v Kulturním domě.
(Foto: M. Karas)
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Z městského úřadu – slovo starosty města
Hospodaření města skončilo přebytkem
autor: Petr Nekut
Březnové zastupitelstvo města bylo ve znamení projednání obchvatu města, ale
neméně důležitým bodem bylo i schvalování hospodaření města v loňském roce, které
dopadlo nad očekávání dobře.
Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 46 mil. Kč, ale skutečnost byla více než 56,5
mil. Kč, což bylo dosaženo zejména získáním některých dotací v celkové výši 5,3 mil. Kč.
Z těch větších bych chtěl zmínit zejména dotaci z OPŽP na třídění odpadů ve výši 2,8
mil. Kč a 610 tis. Kč na naučnou stezku. Dále pak se jednalo o překročení daňových
příjmů i příjmů z vlastní činnosti. Výdajová část pak byla ve znamení investic, kde
plánovaná částka ve výši 24,3 mil. Kč dosáhla více než 27 mil. Kč. Z těch větších investic
bych chtěl zmínit rekonstrukci malé školy, vybavení sběrného dvora, naučnou stezku,
chodníky, pečovatelské byty, polní cesty, zateplení bytového fondu a celou řadu
dalších menších akcí. Přes tuto velkou investiční aktivitu skončilo hospodaření, které bylo
plánováno se schodkem téměř 7 mil. Kč, v přebytku 1,2 mil. Kč, což je velký úspěch
a svědčí o velmi dobrém hospodaření. Město má též dostatečné rezervy na účtech
a počítáme s jejich zapojením v letošním i v příštím roce, kdy počítáme s velkými
investicemi – zejména s hasičskou zbrojnicí a Tyršovou ulicí.
Finanční situace města je velmi dobrá a dá se říci, že nás čekají spíše ty lepší roky.

Řečice má rekordní rozpočet
autor: Petr Nekut
Nejdůležitějším bodem prosincového zasedání zastupitelstva města bylo schvalování
rozpočtu města na rok 2018, který byl navržen v rekordní výši 87,7 mil. Kč. Jedná se
o rozpočet vysloveně investiční, protože investice v něm dosahují 58,8 mil. Kč a tvoří jeho
zcela zásadní část.
Po dlouhých diskusích o uložení volných
finančních prostředků převládl názor, že
nejlepším způsobem jejich využití je jejich
investování do rozvoje města, což tento
rozpočet dělá v míře nebývalé. Rozhodující
investice jsou dostavba sedmi pečovatelských
bytů na bývalém čísle popisném 77, dokončení
zateplení čísla popisného 671, vybavení
technikou na svoz a třídění odpadů, hala na
třídění odpadů, výstavba nové hasičské
zbrojnice a celková rekonstrukce Tyršovy ulice.

Největší investiční projekty roku 2018:

Obnova Tyršovy ulice – 16,7 mil.
Stavba hasičárny – 15 mil.
Pečovatelský dům, čp. 77 – 14,6 mil.
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Jednotlivé akce jsou v nejrůznějším stupni přípravy a realizace od vlastní výstavby až po
stavební řízení či přípravu výběrového řízení. Je možné očekávat u některých z nich
nejrůznější komplikace, které je mohou zbrzdit či odložit.
Na pokrytí těchto mimořádných výdajů používáme přebytky hospodaření z minulých let,
ale zdaleka ne všechny a městu i nadále zůstanou dostatečné rezervy. Na většinu akcí se
také budeme snažit získat dotace z různých dotačních titulů. Přes velkou investiční aktivitu
však nedošlo ke zvýšení žádných poplatků pro občany a ani ke snížení podpory pro
spolky, sport a kulturu, které zůstávají ve stávající výši. Příští rok bude pro město velmi
náročný, ale já věřím, že se nám společně podaří všechny úkoly zvládnout.

Bude v Kardašově Řečici obchvat města?
autor: Petr Nekut
Problematika obchvatu města se
řeší více než čtyřicet let a po
schválení územního plánu před
čtyřmi lety se zdálo, že se konečně
našlo řešení, které uleví našemu
městu od stále vzrůstající a těžší
dopravy, která prochází samým
středem
města
a
obtěžuje
nejenom přilehlé domy, ale
i většinu občanů pohybujících se
kolem silnice první třídy.
Dopravní situace v ulici Hradecká. (Foto: deník.cz)
Vedení města se snažilo nejrůznějšími způsoby lobovat za urychlení výstavby
a v poslední době se věci daly do pohybu a po vypracování studie obchvatu se
započalo s geologickým průzkumem v předpokládané trase obchvatu, který se objevil
i v plánu ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) na příští léta. O to překvapující byla petice proti
obchvatu, která zpochybňuje ne snad obchvat samotný, ale jeho trasu či některá
řešení křižovatek a napojení na komunikace města. Petice, která byla směrována
především na investora stavby ŘSD, se dotýká i nás a mohla by v lepším případě
znamenat oddálení realizace o deset či více let, případně na neurčito. Snažili jsme se
proto s iniciátory petice jednat o možnostech řešení situace, některé věci jsme si
vysvětlili, ale nedá se říci, že bychom se shodli na společném řešení přijatelném pro
všechny.
Schvalování územního plánu je dlouhodobý proces, má plno etap a veřejných
projednávání a je proto překvapivé, že někteří občané argumentují nedostatkem
informací a své připomínky neuplatnili v průběhu projednávání, kdy k tomu byl prostor.
Územní plán je mimo jiné zveřejněn též na stránkách města.
O celé situaci jsme též jednali i s investorem ŘSD a musím říci, že jsme se setkali s velmi
korektním a vstřícným jednáním, jak paní ředitelky Hruškové, tak i projektantů stavby,
kteří jsou přístupní úpravě některých problematických úseků obchvatu dle požadavků
petentů.
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Zastupitelstvo schválilo trasu obchvatu
autor: Petr Nekut
Březnové zastupitelstvo našeho města (konané 20. 03. 2018, pozn. redakce) bylo
středem velkého zájmu našich občanů a již při jeho přípravě jsme do radničního sálu
dali všech 80 židlí, ale i to bylo málo, a tak jsme je doplnili o židle z knihovny. Hlavním
bodem nebylo ani tak hospodaření města, které sice dopadlo velmi dobře, ale
projednání petice týkající se trasy obchvatu města. Zastánci i odpůrci byli v podstatě
vyrovnaní a po příjezdu zástupců investora stavby – Ředitelství silnic a dálnic –
a projektanta stavby, se diskuse rozběhla naplno.
V úvodu jsem zrekapituloval historii tvorby územního plánu a trasy obchvatu, který jistě
není úplně ideální, ale je v podstatě jediný možný, ale i to, že připomínky měly zaznít
zejména při schvalování územního plánu, což se však nestalo a v té době nebyla k
obchvatu jediná připomínka. Zástupci petentů poukazovali na některé problematické
body křižovatek, zvýšení dopravy v Palackého ulici či v blízkosti svých staveb, odpůrci
pak na to, že stávající doprava je mnohem horší a jejich problémy jsou nesrovnatelně
větší než případné dopady nové trasy obchvatu.
Nutno říci, že i když byla diskuse mnohdy bouřlivá a emotivní, nikdy nepřesáhla meze
korektnosti a slušnosti, a za to bych chtěl všem účastníkům poděkovat. Po skončení
diskuse bylo přistoupeno k hlasování členů zastupitelstva, které dopadlo zcela
jednoznačně – všech 15 členů zastupitelstva hlasovalo pro potvrzení stávající trasy
obchvatu. Jeho příprava může tudíž pokračovat a i když to nebude hned, věřím, že se
naše město v dohledné době obchvatu dočká.

Z městského úřadu - Sbor pro občanské záležitosti
autoři: Zdeňka Bzonková, Jana Chvojková

„Blahopřejeme jubilantům naší obce“
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Růžena Hlaváčková

Růžena Císařová

Hana Gebrová

Jan Vodrážka

Věra Müllerová

Vlasta Kubů

Všem jubilantům přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a úsměvů.
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„Vítáme nové občánky naší obce“
Dne 17. 03. 2018 proběhlo v radničním sále slavnostní přivítání
nejmladších občánků do života. Obřad zahájila děvčata z místního
základní školy se svým programem a nechybělo ani krásné vystoupení
harfy…
Josefína Hůlková

Tadeáš Prokeš

Antonín Stojka

Leontýna Líkařová

Laura Skipalová

Kristián Závodný

Tadeáš Pitín

Viktorie Skotnicová

Všem novorozeným miminkům a jejich rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví, trpělivosti
a spokojenosti. Věříme, že se malým občánkům bude v našem městě líbit!

Události, zajímavosti, komentáře
Prezidentské volby 2018 v Kardašově Řečici
autor: Aneta Chvojková, zdroj dat:
info.cz
Ohlédnutí za prezidentskou volbou
2018. Jak jsme volili v Kardašově
Řečici?
Výsledky prvního kola prezidentské volby v Kardašově Řečici
V prvním kole, které probíhalo v pátek 12. ledna a v sobotu 13. ledna 2018 byla volební
účast v našem městě 61,74 %, celkem přišlo 1089 voličů.
Výsledky druhého kola prezidentské volby v Kardašově Řečici
V druhém kole, které probíhalo v pátek 26. ledna a v sobotu 27. ledna 2018 byla volební
účast v našem městě 64,97%, celkem přišlo 1149 voličů. Novým prezidentem České
republiky se stal pan Miloš Zeman, který obhájil svůj předchozí mandát, když na celostátní
úrovni získal celkem 51,36 % hlasů, na druhém místě skončil pan Jiří Drahoš s 48,63 % hlasů.
Výsledky 1. kola v KŘ
40,00%
35,00%

Výsledky 2. kola v KŘ

409 hlasů

30,00%
25,00%

296 hlasů

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

116 hl. 110 hl.
80 hl.
43 hl.
16 hl. 10 hl. 9 hl.

47,87%
Jiří
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550
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52,13%
Miloš
Zeman
599
hlasů
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Jablonský na velikonoční Vltavě
autor: Jan Frolík
Do svého programu na letošní neděli Velikonoční zařadil
Český rozhlas 3 – Vltava reprízu pořadu Mocným proudem
Český rozhlas 3 –
jest duch času, poprvé odvysílaného před pěti lety u
Vltava
příležitosti připomenutí 200. výročí narození básníka a kněze
Neděle 01. 04. 2018
Boleslava Jablonského. Téměř hodinové pásmo veršů z jeho
Mocným proudem jest
díla s průběžným komentářem bude stanice zaměřující se
duch času
přednostně na informace z kultury a na vážnou hudbu a
literaturu vysílat od 20 hodin. Pořad připravil Jan Frolík a
vystupují v něm též Stanislav Komárek a Hroznata František Janoušek, kteří všichni stejně
jako známý obrozenecký bard pocházejí z Kardašovy Řečice. Zazní v něm i
Jablonského báseň zhudebněná, zahraná a zazpívaná jindřichohradeckým kytaristou
Petrem Hromádkou. Natáčení po technické stránce pomáhali zajistit František Beneš a
Rafael Brom, rovněž úzce spjatí s naším městem. Verše recitují Jiří Čapka a Miroslav
Hruška, doprovodné slovo čte Apolena Veldová. Druhá repríza pořadu proběhne na
Vltavě v sobotu 7. 4. od 6 hodin.
Jméno Hroznaty Františka Janouška bude zaznívat na Vltavě i ve dnech 26. - 30. 4., a to
od 23.45 ve Stránkách na dobrou noc, kde budou reprízovány jeho vzpomínky z knihy
Jiskry z popela, v nichž se tento kněz premonstrát a autor a editor několika knih často
zmiňuje také o Kardašově Řečici.

Řečice literární v Ročence Jindřichohradecka
autor: Jan Frolík
V létě uplynulého roku se hradecký nakladatel a tiskař
Jan Medek rozhodl pro vydávání ročenky, která by
věnovala pozornost kulturním aktivitám v jindřicho hradeckém regionu. S menším zpožděním vyšlo v únoru
její premiérové vydání pro rok 2018. Vedle informací o
činnosti jindřichohradeckých spolků a dalších článků
tvoří skoro třetinu ročenky blok z textů autorů, kteří mají
velmi blízký vztah k našemu městu. Ukázkami ze svých
literárních prací jsou zde zastoupeni Zdenka Maršíková
(úryvkem ze svého posledního, velmi úspěšného díla o
řečických
hospodách),
Petr
Hanzlík
(pasáží
z
připravované knihy o splouvání sibiřské řeky Kolymy a
jejích přítoků), Vladimír Klimeš (jazykově bohatou úvahou
o jedné historické lokomotivě) a Aleš Šindelář Obálka Ročenky
(vzpomínkou na dobu, kdy byl jako horník zaměstnaný Jindřichohradecka.
v uranových dolech v Radouních), v rozhovorech (Foto: Epika)
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promlouvají profesor Stanislav Komárek (především o svých chystaných dvoudílných
vzpomínkách, v nichž je Řečici věnována nezastupitelná pozornost) a mladý nadaný
prozaik, jehož knihy dnes vycházejí v našich předních nakladatelstvích, Miroslav Pech
(pochází z Nové Bystřice, ale z Řečice má manželku, za svobodna Michaelu Kozlovou, a
tak je zde často k vidění). Zdá se, že se v našem městě literárním múzám v současnosti
dobře daří. Každý z autorů (ostatně zařazeni mohli být i další): Olga Knoblochová se
svou dcerou Isabellou Hančlovou, mladý historik Martin Klečacký či František Janoušek –
Hroznata (řádové jméno po českém premonstrátském řeholníkovi z 12. století, který je
v současné době kanonizován), má osobitý rukopis a k vlastnímu psaní přistupuje velmi
poctivě.
Blok pod názvem Řečice literární, uvedený fotografií loni vyznamenané řečické
radnice, pořízenou Karlem Slámou, připravil Jan Frolík, který je v ní zastoupený jednou
svu básní.

Martin Klečacký se představil první knihou
autor: Jan Frolík
Pouze pamětníci v mém věku a ti ještě starší si mohou vzpomenout na poslední taneční
zábavu pořádanou na ostrově rybníka Velkého řečického. V 2. polovině 19. a s klesající
intenzitou pak až do 60. let 20. století býval však ostrov jedním z nejvýznamnějších
místních zábavních center. K atrakcím, které se zde konaly a budily značnou pozornost
veřejnosti, patřily též střelecké soutěže. Jedna z nich zde probíhala i 5. června roku 1914.
Jakkoliv tehdejší politická situace v Evropě nevěstila nic dobrého, možná že jenom ty
největší pesimisty ze zúčastněných střelců do terčů svírala obava, že již za pár týdnů by
mohla vypuknout palba nesrovnatelně dramatičtější, jejímiž terči budou lidé samotní.
Období předcházející 1. světovou válku bylo poté,
co před rovnými sto lety skončila, nazváno belle
époque, což ve francouzštině znamená krásná
doba. V mnoha evropských zemích se rozvíjely
občanské svobody, hospodářství vzkvétalo, v oblasti
techniky vynález následoval vynález, umělci, ale i
sportovci nacházeli tolik příležitostí k uplatnění svého
talentu jako nikdy předtím a vizionáři snili své
velkolepé sny. Dobovému civilizačnímu ruchu
odpovídala i politická situace v Rakousko-Uhersku,
k němuž patřily také české země. Střetávání
pokrokovějších názorových proudů s konzerva tivními vyvolávalo v monarchii, kde již byla moc
habsburského
panovnického
rodu
alespoň
částečně omezena parlamentem, resp. dvou komorovou Říšskou radou, setrvalé napětí související
především s řešením složitých národnostních otázek.

Obálka knihy Český ministr ve Vídni.
(Foto: Academia)
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O tom, jak hájili zájmy českého národa jeho zástupci v rakouské vládě, a to především v
letech 1898 až 1909, podává svědectví kniha Český ministr ve Vídni, kterou koncem
minulého roku vydalo nakladatelství Academia společně s Masarykovým ústavem
a Archivem AV ČR v Praze. Jak už vyplývá z jejího názvu, je věnována „velkým“
(nepočítáme-li níže zmíněnou výjimku), a tedy nadregionálním dějinám. O tom, proč je
však žádoucí zmínit se o ní v řečickém čtvrtletníku, vypovídá jméno autora, kterým je
Martin Klečacký, jenž z našeho města pochází a i dnes sem zajíždí za nejbližšími
příbuznými.
S historickým bádáním tohoto bývalého žáka řečické základní školy se mohli místní
čtenáři seznámit už před pěti lety v antologii Zaneste city mé ku klidné Řečici, kde
uveřejnil text o aktivitách zdejšího četnického sboru v letech po skončení 1. světové
války. Bylo to v době, kdy už měl za sebou velmi úspěšné studium historie a
francouzštiny na Karlově univerzitě a jako zaměstnanec Masarykova historického ústavu
v Praze se věnoval práci na doktorské disertaci.
I když je publikace Český ministr ve Vídni určena spíše vážnějším zájemcům o dějiny, a
její četba vyžaduje hlubší koncentraci, je napsána takovým způsobem, že rozhodně
nenudí. Martin Klečacký totiž nejenže načerpal z archivních pramenů a ze studií
publikovaných k danému tématu velké množství relevantních fakt, ale dokázal mezi
nimi najít i významové spojitosti odpovídající nárokům současné historiografie, a proto
předkládá problematiku prosazování českých národních zájmů na vládní úrovni, ale
nejen na ní, v celé její složitosti.
Nemělo by smysl rekapitulovat zde obsah knihy. Důležitější je upozornit na neuralgické
body textu, které ozřejmují především angažmá ministrů pro české záležitosti v rakouské
vládě. Martin Klečacký věnuje přitom největší pozornost těm ministrům krajanům, jak se
politikům v dané funkci také říkávalo, kteří v úřadě působili v době horečnatých aktivit
mladočeské strany, jež získala koncem 19. století mezi obyvateli Čech a Moravy
hlásícími se k české národnosti (nezapomínejme, že třetinu populace v našich zemích
tvořili tehdy Němci) dominantní politické postavení. V čele krajanského ministerstva,
které však nebylo tzv. rezortním (oborovým) ministerstvem, a jeho vedoucí představitel
působil tudíž jako ministr bez portfeje, se v průběhu politického vzepětí mladočechů
vystřídali celkem tři vysocí úředníci: Antonín Rezek (jednalo se o významného historika
pocházejícího z Jindřichova Hradce, po němž je zde pojmenována jedna z hlavních
místních dopravních tepen, spojující křižovatku u Lidlu s Pražským předměstím), Antonína
rytíře Randa, který zastával ovšem spíše konzervativní staročeské postoje, a Bedřich
Pacák (podobně jako A. Rezek rovněž bývalý student jindřichohradeckého gymnázia).
Opřeni o nepatrný byrokratický aparát, o pouhé tři (!!!) subalterní úředníky, které bylo
třeba vybírat s co nejobezřetnější pečlivostí, museli ministři krajané sledovat dění na
rezortních ministerstvech, přednostně samozřejmě agendu vztahující se úžeji k českým
zemím, zodpovídat se ze své činnosti nejenom předsedovi vlády, ale i samotnému
císaři, zvolit vhodnou strategii pro jednání s poslanci Čechů a Moravanů v Říšské radě
a rovněž s představiteli českého místodržitelství v Praze, vycházet co nejlépe se zástupci
nižších zemských úřadů, soudů, finančních a školských orgánů, pošt, církve (v těchto
případech se M. Klečacký exemplárně zaměřuje na instituce působící v Českých
Budějovicích) atd., atd., v neposlední řadě však plnit úkoly, které před ně kladla
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mladočeská strana, anebo alespoň ustát její tlak. Prostě starostí nad hlavu. Odměnou
jim byly vedle finančního ohodnocení honosná úřední uniforma, ozdobená řády
udělovanými císařem, jež podtrhovala jejich společenskou prestiž, a často určitě i dobrý
pocit z vlastní práce pro razantnější emancipaci česky mluvícího obyvatelstva na území
mnohonárodnostní říše.
Ve své první skutečně samostatné knize (dosud časopisecky publikoval jen kratší
historické stati a podílel se na editorských počinech Masarykova ústavu) věnuje Martin
Klečacký pozornost i jiným významným politickým osobnostem přelomu 19. a 20. století
v Rakousku a především v českých zemích, stejně jako fungování nejdůležitějších
státních úřadů, a přestože titul, který připravil, patří do oblasti politických dějin (a mohl
by mimochodem sloužit i jako doplňková četba pro studenty politologie), obsahuje
rovněž informace z oblasti blízké tzv. mikrohistorii (materiální zajištění vysokých státních
úředníků apod.), které umocňují jeho přitažlivost pro všechny, kdo se blíže o dějiny
našeho národa, potažmo multinacionálního Rakouska zajímají. Že tomu slouží i bohatý
poznámkový aparát a četné dobové fotografie, plné vousatých, důstojně vyhlížejících
mužů v exkluzívním společenském postavení, je nasnadě.
Období před první světovou válkou bývalo autory, kteří o něm po jejím skončení psali,
často nahlíženo s jistou mírně ironickou melancholií. Tu lze vytušit i v textu knihy Martina
Klečackého, což ostatně dosvědčuje už její podtitul Ve službách císaře, národa
a politické strany. Doba, v níž žijeme, se stejně jako ta z počátku 19. století vyznačuje
zvyšujícím se životním tempem a s tím souvisejícím nepřetržitým tokem změn, narůstáním
chaosu a samozřejmě též divokým politikařením, vyvolávajícím ve společnosti riziková
pnutí. Zbývá si jen přát, aby tato naše belle époque neskončila stejně tristně jako
ta před více než sto lety, a to i proto, aby mohl mladý nadaný historik pocházející
z Řečice v klidu pracovat na dalších podnětných dílech z dějin našeho národa
v posledních desetiletích existence habsburské monarchie.

Skutečný původ a historie domu čp. 33 v ulici Míru
v Kardašově Řečici
autor: Karel Hloušek
Tímto článkem bych chtěl reagovat na zajímavou a poučnou knihu od paní Maršíkové
s názvem ,,Historie zájezdních hostinců a hospod v Kardašově Řečici''. V této knize,
která popisuje hospody a vaření piva obecně, zachycuje vývoj hostinské živnosti a líčí
historii jednotlivých hostinců v tomto městečku, je na straně 21 patrná určitá nepřesnost.
Dům čp. 33 je zde vyfocen a pod snímkem je napsáno, že v tomto domě býval
v 19. století hostinec U Křížů. Pravdou je, že vyfotografovaný dům byl vybudován,
respektive bylo iniciováno vybudování tohoto domu mými prarodiči někdy v roce 1945
nebo 1946, o čemž svědčí projekt pana architekta Jaroslava Svobody ze 7. ledna 1946,
do něhož je možno pro kontrolu nahlédnout v témže domě. Než se do objektu děda
s babičkou a se svými dětmi nastěhovali, bydleli pravděpodobně v protějším domě,
který pak fungoval dědovi převážně jako dílna jeho klempířské živnosti. Po smrti obou
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prarodičů byl dům několik let opuštěn a poté zhruba od 80. let minulého století zde
pobývala moje maminka se svým druhem. Klempířská dílna se mezitím proměnila
v dílnu truhlářskou a vlastně i sklenářskou. Zdejším pamětníkům se určitě vybaví krupobití
z léta roku 1989, kdy tato dílna byla ve velké permanenci. Též něco o tom vím, jelikož
jsem měl tu čest s renovací oken vypomáhat.
Po roce 2003 a zvláště pak po roce 2012 dochází ve třicet trojce hlavně zásluhou
současného majoritního vlastníka, totiž mě, k rozsáhlejší renovaci, která se zatím týká
vnitřku objektu. Osobně mě jenom mrzí, že zatím nebylo reagováno úřadem, který má
na starosti komunikace (pozn. redakce: silnice první třídy č. 23 /I/23/ patří pod správu
státu - ŘSD), na verbální upozornění mého bratra na neutěšený stav omítky, která se
nachází v těsné blízkosti hlavní silnice. Na tu totiž
je zejména v období zimním a letním z
komunikace vydatně stříkáno. Stav by se určitě
zlepšil, kdyby příslušné orgány v kritickém úseku u
chodníku umístily zábranu s plechovou či
umělohmotnou výplní. Snad nás do budoucna
podpoří či navrhne řešení zdejší vedení
Městského úřadu, neboť může být cákáno i na
místní obyvatele, kteří zde po chodníku
procházejí a to leckdy i s kočárky!
Dům čp. 33.
Co se ještě týče vlastního hostince U Křížů, z projektu pana Svobody vyplývá, že ten sám
se mohl pravděpodobně nacházet spíše na území usedlosti pana Flajšmana
tj. v místech, kde teď stojí dům paní Průšové. Zajímavostí ještě je, že můj děda, který
pocházel z Olomoucka, byl nevlastním synem hospodského a dle vyjádření babičky byl
tímto člověkem poměrně často tělesně týrán. Možná i proto měl k hostincům
a i k alkoholu prokazatelný odpor. Benzinová letovačka, kterou použil k oplechování
(okapy apod.) řady domů v K. Řečici i okolních vesnicích, by měla být nebo je
umístěna v muzeu u pana Adámka. Závěrem bych ještě chtěl dodat, že by možná
nebylo od věci, kdyby někdo stejně zajímavě jako paní Maršíková zpracoval i historii
ostatních živností v Kardašově Řečici.

Vysvětlení k příspěvku pana Karla Hlouška
autor: Zdena Maršíková
Z Místopisu Řečice Kardašovy Jaromíra Hrubého se můžeme dozvědět, že původní dům
čp. 33, který stával na pravém kraji Plešské ulice (ul. Míru), byl velký hospodářský objekt,
zabírající prostor od rohu s ulicí Růžovou (Tyršovou), kde dnes stojí bistro, až
po Lhoteckou cestu (dnes ul. Lomnického). V průběhu času došlo k odprodání horní
části, k jejímu rozparcelování a k zastavění domky, jak to známe dnes. Kolem roku 1900
byl dům čp. 33 i s hospodářskými budovami prodán a rozdělen na dvě samostatná
popisná čísla. Části s průčelím do Plešské bylo ponecháno č. 33 a druhá část stavení,
zasahující až do Růžové ulice, dostala nové číslo 348. Protože tato část původního
hospodářství dnes už neexistuje (současné bistro s ní nemá nic společného), použila
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jsem pro orientaci fotografii dnešního domu čp. 33, který stojí na pozemku původního
domu s čp. 33. V knížce také jasně uvádím, že hospoda byla pravděpodobně
už koncem 19. století zrušena.

X. ročník Vzpomínkového promítání jubilující
autoři: Karel Sláma a František Beneš
S jarem tohoto roku uplyne již pět let od doby, kdy jsme poprvé předstoupili v sále
kulturního domu před diváky se starými amatérskými filmy, ovšem digitalizovanými,
ve většině nově ozvučenými a náležitě upravenými (střih, titulky, podkresová hudba
a podobně). Počítali jsme původně, že vzpomínkových večerů bude několik,
maximálně tak pět, ale nakonec nás čeká už desáté pokračování.

Z archvivu K. Slámy a F. Beneše.

Srdečně Vás zveme, naši milí diváci, na jubilejní desáté Vzpomínkové promítání, které se
bude konat v pátek 6. dubna 2018 v 19 hod. s obvyklým dobrovolným vstupným formou
videokavárny v sále kulturního domu. Připraveny jsou další místní historické filmy
a několik snímků ze současnosti. Na přání diváků, kteří prvotní filmové kroniky neviděli,
protože začali naše večery navštěvovat až později, budeme vždy v posledním bloku
filmů reprízovat ty minulé od začátku. Těšíme se na vaši účast.

V létě se setkáme v Řečici. V té Kardašově!
autor: dodal Jan Šlápota, redakčně upraveno
Již 17 kapitol má ve své kronice letní akce, kterou jsme nazvali
Setkání slávistů! Poté, co žel navždy skončilo čtvrtstoletí, v němž
se téměř každoročně setkávali slávisté na některé odbočce, aby
nejen turnajem internacionálů uctili památku jednoho
z největších slávistických fotbalistů, který náhle zemřel v roce
1967 na hřišti při exhibičním utkání na odbočce OP v Hlinsku!
Po listopadu se organizátoři hledali hůře a hůře, a tak poslední
klasický Memoriál Vlasty Kopeckého se odehrál r. 1992 v Žirovnici –
ve městě knoflíkářů, perleti a vynikajících uzenářských specialit.
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Perfektně zorganizovaný turnaj, i díky zkušenostem z tradičního Perleťového poháru,
beseda s funkcionáři Slavie, večerní zábava i další kulturní akce v krásných prostorách
místního zámku, jakož i poznávací program v tomto nádherném koutě země české!
Následná derniéra v Lounech pak už byla jen a jen turnajem.
To by však mezi námi nesměli být nadšenci, jako jsou přátelé z odbočky Bělá
pod Bezdězem, kteří v roce 2001 zorganizovali Setkání odboček OP. Bylo jen hrozné,
jak tehdy lilo, a každý hráč z některého mužstva se chodil ohřát do vedlejší sokolovny,
kde tehdy probíhala kvalitní beseda, nedaleko odsud pak večerní zábava.
Jen z plánovaného výstupu na „krále Máchova kraje“- vrch a hrad Bezděz, sešlo. Vždyť
nebyl přes mlhu ani vidět! Svatý Petr však potom úsilí slávistů zřejmě pochopil
a od té doby ctí dobré klimatické podmínky Setkání slávistů, z něhož se stala
nejdůležitější akce OP v roce, v což snad oba organizátoři ani v koutku duše tehdy
nedoufali!
Když jsme se koncem června 2017 loučili po velmi zdařilém Setkání se Strakonicemi,
zůstávala ve vzduchu viset otázka „A kde příště?“. Zatímco někdy bylo jasné, že bude
třeba hledat pro a proti pro následný výběr mezi více zájemci, byl v létě seznam zatím
prázdný. Objevila se však na slávistickém nebi kometa v podobě nové odbočky
v Kardašově Řečici a slovo dalo slovo a po úspěšném turnaji v malé kopané
14. 10. 2017 potvrdili, že jdou do toho. Celostátní setkání slávistů, již historicky osmnácté,
proběhne 6. července 2018.

Škola a školka
Výlov rybníka Velký
autor: Dagmar Vyhlídková
Žáci 4.B byli pozváni na velkolepý
výlov. V našem městě má rybník
Velký dominantní postavení. Vznikl
přepažením
Ždárského
potoka
v období 1418 - 1440, později byl
rozšířen a stal se z něho nynější
Velký. V rámci přírodovědné výuky
o vodních živočiších nás pozvali
místní rybáři na výlov, který se koná
jedenkrát za dva roky v jarním
období. Čtvrťáci tuto nabídku využili
Výlov rybníka Velký. (Foto: D. Vyhlídková)
a 8. března 2018 se vypravili na
mohutnou hráz rybníka, odkud pozorně sledovali práci při výlovu sladkovodních ryb.
Náročná, ale i veselá práce místních rybářů se dětem líbila a někteří žáci projevili zájem
mít v budoucnu také takové povolání.
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Recitační soutěž v naší škole
autor: Dagmar Vyhlídková
Celoškolní kolo v recitaci se konalo v úterý 9. ledna 2018 od 13.30
hodin v prostorách kulturního sálu malé školy ZŠ K. Řečice. Na tuto
recitační soutěž se probojovalo z třídního kola 31 žáků (z toho 15
chlapců). Kvalitu recitačního přednesu hodnotila 7 členná porota.
Výsledky:
I. kategorie: 1. Daniel Lisa (2. B), 2. Antonín Valda (2. A), 3. Zita Nováková (2. A);
II. kategorie: 1. Jan Chvojka (5. A), 2. Zuzana Semerádová (4. B), 3. Rostislav Pivec (4. B);
III. a IV. kategorie byla zastoupena Alešem Brunnerem a Martinem Velíkem.
Na závěr přehlídky dětských recitátorů byly
účinkujícím předány drobné dárečky. Za pěkné
odpolední setkání žáků, za jejich přirozený dětský
projev děkují členové poroty. Poděkování patří též
učitelům českého jazyka, kteří připravili školáky
na interpretaci básní. Žáci, kteří se umístili
na prvních dvou místech I. a II. kategorie, postoupili
do okresní přehlídky dětských recitátorů, která se
uskutečnila 6. března 2018 v DDM Jindřichův
Hradec.
Okresní přehlídka dětských recitátorů se konala Zleva: A. Valda, Z. Semerádová, J. Chvojka,
na Malé scéně Domu dětí a mládeže. Vystoupilo D. Lisa na okresním kole recitační soutěže.
(Foto: D. Vyhlídková)
zde 38 žáků Jindřichohradeckého okresu.
Naši školu reprezentovali tito žáci: Daniel Lisa (2. B), Antonín Valda (2. A), Zuzana
Semerádová (4. B) a Jan Chvojka (5. A).
Všem se přednes naučené básničky vydařil. Ocenění za recitaci a výběr básně Páni kluci
získal Antonín Valda. Odnesl si vedle upomínkové záložky ještě plyšového tygra. V průběhu
několika přestávek se žáci seznámili s třídami pro grafiku, modelování, šití, balet
a přírodovědným kroužkem. V závěru soutěže školáci besedovali s porotou a rozebírali
klady a zápory své recitace.

Rozhovor s Antonínem Valdou o recitační soutěži:
Ahoj Tondo, právě jsi přišel z druhého,
okresního kola recitační soutěže. Řekni
nám, jak ses vůbec k recitaci dostal?
První kolo soutěže probíhalo ve škole a já se
do něj přihlásil. Paní učitelka nám dala
seznam básniček, ze kterých jsme si mohli
vybrat, jakou budeme chtít recitovat. Mne
nejvíce zaujala básnička od Jiřího Žáčka -

Páni kluci, protože jejími hlavními hrdiny jsou
kluci.
Trénoval jsi nějak na recitační soutěž?
S učením básničky mi pomáhala mamka
s taťkou. Taky jsem se učil nemít trému.
Ale já se moc nebojím mluvit před lidmi.
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Jak probíhalo první kolo?
První kolo bylo ve škole, z naší 2. třídy jsme šli
dva. Každý recitoval svojí naučenou
básničku a náš výkon pak hodnotila porota.
Ze školního kola jsme pak někteří postoupili
do okresního kola.
Uspěl jsi v okresním kole?
Umístil jsem se na 3. místě ve své kategorii.
Jako cenu jsem dostal hezkého plyšového
tygra. Ti nejlepší postoupili do krajského kola
v Českých Budějovicích a odtud se ti, kteří
vyhrají, dostanou až do Prahy, kde je prý
mohou vybrat i do filmu.
Tebe by lákalo si zahrát ve filmu?
Jasně že jo!
A třeba ochotnické divadlo bys nechtěl
zkusit?
To ne, divadlo by mě nebavilo… Já bych
chtěl do filmu.

15

Co jste dělali po soutěži? Měla pro vás
paní učitelka Vyhlídková nějaká
překvapení?
Ano, paní učitelka nás vzala do cukrárny
Sen, kde jsme si každý dali nějakou
dobrotu. Po celý den byla se všemi
zábava a užili jsme si to.
Baví tě recitování?
Baví mě moc!
Přemýšlíš, že se soutěže zúčastníš i příští
rok?
Ano. Už mám nejspíš i vybranou básničku.
Líbí se mi báseň Muzeum od Jana
Vodňanského. Už i kousek umím, tak jí
chci pořádně natrénovat a příští rok s ní
také uspět.

Záložka do knih spojuje školy
autor: Dagmar Vyhlídková
Již tři roky se naše škola zapojuje do česko-slovenského
projektu pro základní školy. Cílem projektu je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školami
a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek
do knih. Žáci 1. – 9. ročníku vytváří během jednoho
měsíce rozmanité tvary záložek do knihy. Ty jsme si
potom předali s přidělenou partnerskou školou
ze Slovenska. V tomto přátelském projektu, jehož cílem
je podpora čtení a vytváření přátelských vztahů, se
naše škola seznámila již se školami ve městech Čadca,
Bratislava a naposledy Zvolen.

Záložky vyrobené žáky naší školy.
(Foto: D. Vyhlídková)

Společně s 300 ks záložek jsme spřáteleným školám
poslali i výrobky místního závodu Tupa a několik českých knih. Někteří žáci si po nějaký čas
dopisovali se slovenskými kamarády. Na další projekt budeme čekat do měsíce října 2018.
Z vyrobených záložek máme vždy radost, určitě plní svůj účel a jsou založené ve
slovenských knihách našich přátel. A jak dopadly slovenské záložky? Zeptejte se svých
ratolestí. Určitě je někde najdou v rozečtené nebo přečtené knize.
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Okresní kolo ve vybíjené 2018
autor: Naděžda Hradilová, Iveta Toufarová, Dagmar Vyhlídková
Nejoblíbenější míčová hra přinesla ZŠ dva poháry.
Vybíjená je hra, která se těší velké oblibě u dětí všech věkových kategorií. Ne jinak tomu je
i u žáků 3. ,4. a 5. tříd. Nejlepší z nich byli vybráni do tří družstev a několik měsíců se pod
vedením učitelek TV připravovali na turnaj okresního formátu.
Ten se uskutečnil 15. března 2018 ve
sportovní hale v Jindřichově Hradci.
Družstvo žáků 3. tříd (T.Bartoš,
Z. Pluhařík, A. Šenold, D. Uhlíř,
V. Vodrážka, P. Tarkanič, T. Šašek,
D. Sedláček, T. Strapková, J. Fišer,
V. Cejpek) vybojovalo pro školu
pohár za 3. místo, družstvo děvčat
4.a 5. tříd (D.Králová, M. Fučíková,
N.Čížková, L. Čejková, A. Novotná,
L. Domesová, A. Chalupková, M.
Kalinová, J. Nováková, P. Bejnová) si Stříbrné družstvo děvčat 4. a 5. třídy. (Foto: D. Vyhlídková)
za 2. místo odneslo také pohár a pozvánku do krajského kola (18. 5. 2018).
Chlapci 4. a 5. tříd se probojovali z deseti družstev do semifinále, kde sehráli dvě napínavá
utkání, která je nakonec posunula na 4. místo. Všem zúčastněným hráčům patří velké
poděkování za skvělou a úspěšnou reprezentaci školy.

Preventivní program pro prvňáčky „Veselé zoubky“
autor: Dagmar Vyhlídková
Již od roku 2012 probíhá každoročně pro naše
nejmladší žáčky dm preventivní program
Veselé zoubky. I letos 8. března 2018 se
prvňáčci seznámili s problémem zubního kazu,
který i ve 3. tisíciletí zůstává stále nejrozšířenější
infekční chorobou. Bylo rozebráno téma
správné péče o zuby, správné techniky čištění
a důležitosti preventivní zubní prohlídky.
V závěru besedy děti dostaly preventivní
balíčky, pracovní list a samolepky. Děti měly
z taštiček velkou radost a slíbily zoubkové víle,
že si budou své zoubky čistit pečlivě.
"Veselé zoubky" (Foto: D. Vyhlídková)
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Vítání panenek
autor: Dagmar Vyhlídková
Čtvrťáci přichystali pro prvňáčky netradiční akci.
Před 7 lety byli malí školáci vítáni do života coby miminka Sborem pro občanské záležitosti,
dnes si děvčátka 1. A i 1. B zkusila vítat své panenky. Žáci 4. B uspořádali pro všechny
prvňáčky netradiční podívanou, při které si mohly dívky prohlédnout panenky svých
kamarádek. Do kulturního sálu naší
školy si 20. března přinesla
děvčátka prvních tříd své krásné
panenky. V pořadu žáci vyslechli
básničky, hru na housle, flétničku,
trubku a kytaru. V závěru proslovu
k prvňáčkům zaznělo od čtvrťáků
přání, aby se jejich školní práce
setkávala s úspěchem a aby všem
kolem - kamarádům, rodičům,
učitelům - přinášela pocit radosti.
Dívky nakonec učinily slavnostní
zápis, kde slíbily, že své panenky
dobře vychovají. Všechny děti
měly radost z drobných dárečků,
které jim přichystali starší kamarádi. Vítání panenenek v 1. třídě. (Foto: D. Vyhlídková)

Zápis do mateřské školy
autor: Jana Jandová
Vážení rodiče, 2. a 3. května 2018 od 10. 00 do 11. 30 hodin a od 13. 00 do 15. 00 hodin
ve třídě „Ovečky“ proběhne zápis do mateřské školy „Stonožka“, která je součástí
právního subjektu Základní škola a
Mateřská škola Kardašova Řečice.
Předškolní vzdělávání je určeno
dětem ve věku zpravidla od 3 do
6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Do mateřské školy se přednostně
přijímají děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu v příslušném
Mateřská škola Kardašova Řečice.
školském obvodu.
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S účinností od 1. ledna 2017 je stanovena dětem,
které dosáhnou pěti let do měsíce září, povinnost
nastoupit
v následujícím
školním
roce
k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zákonný
zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.
Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje
na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu
vzdělávání.

„..od 1. ledna 2017 je stanovena
dětem, které dosáhnou pěti let
do měsíce září, povinnost
nastoupit v následujícím školním
roce k povinnému předškolnímu
vzdělávání. Zákonný zástupce je
povinen dítě k docházce
přihlásit.“

Na doporučení veřejného ochránce práv k naplnění práva na rovné zacházení
v přístupu k předškolnímu vzdělávání, byla na školní rok 2018/2019 stanovena kritéria,
podle kterých budou děti přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Více na webových
stránkách školy (www.zskrecice.cz).
Ředitelka Mateřské školy a Základní školy v rámci správního řízení a stanovených kritérií
vyhotoví Rozhodnutí ve lhůtě do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí se již nedoručuje
zákonným zástupcům, ale oznámeno je zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Oznámení
o přijetí a nepřijetí dítěte do MŠ pod přiděleným registračním číslem bude vyvěšeno
29. 5. 2018 za prosklenými vchodovými dveřmi třídy „Ovečky“ a na webových
stránkách školy.
To znamená, že ve většině případů nebudou mít v ruce zákonní zástupci žádný písemný
doklad o přijetí a budou vycházet pouze z informací uvedených ve zveřejněném
seznamu. Pokud zákonný zástupce dítěte požádá o
vydání stejnopisu příslušného rozhodnutí o přijetí
„Předškolní vzdělávání je
(přičemž nerozhoduje, z jakých důvodů či kdy tak
určeno dětem ve věku
učiní), bude mu vyhověno. Stejnopis bude mít pouze
zpravidla od 3 do 6 let,
informativní charakter.
nejdříve však pro děti
V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
od 2 let. „
MŠ na školní rok 2018/2019 budou zákonní zástupci
informováni písemně doporučenou poštou.
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Sbor dobrovolných hasičů – SDH K. Řečice
autor: Lenka Heřmánková
15. 1. 2018 v 8:05 ráno vyrazili řečičtí
hasiči k požáru rodinného domu
v Pleších, kde hořela část půdy
zemědělského stavení, které se
skládalo jak z části zemědělské tak
obytné. Požár se dále rozšířil do
krovu a poničil střechu nad
zemědělskou i obytnou částí domu.
Zcela byl požár uhašen v 10:40 za
pomoci jednotky sboru dobro volných hasičů z Pleší a profe sionálních hasičů z Jindřichova
Hradce a Soběslavi. Jednotky sborů
Zásah hasičů na požáru v Pleších. (Foto: HZS JČ)
dobrovolných hasičů Kardašova
Řečice a Pleše zůstaly na místě a
prováděly dozor nad požářištěm. V 16:30 se náhle objevilo malé ohnisko v krovu
u hřebene v hospodářské části. Ohnisko bylo během chvilky zlikvidováno. Hasiči
z K. Řečice ukončili dozor ve 22:00 a vrátili se zpět na základnu. Hasiči z Pleší ukončili dozor
až druhý den v ranních hodinách. Celková škoda činila 400.000,- Kč. Obyvatelé domu se
ihned mohli přestěhovat do náhradního ubytování, které pro ně zajistil starosta obce Pleše.
V roce 2017 SDH Kardašova Řečice pořádala již X. ročník hasičské soutěže „O pohár
starosty města“ na fotbalovém hřišti v Kardašově Řečici. Soutěžilo se v denních i nočních
soutěžích. Ve dne se mohly soutěže zúčastnit i děti. Tým K. Řečice se umístil na 2. místě
v mužské kategorii. Po odběhnutí všech soutěžních družstev předvedli místní hasiči požární
útok s novou stříkačkou, kterou dostali jako dar od spřátelených hasičů z Oberdiessbachu
ze Švýcarska.
16. června 2018 se můžeme těšit na XI. ročník
hasičského klání. Na své si přijdou nejen dospělí
ale i děti, protože i pro ně je vyhlášena soutěž
v požárním útoku. Po výkonu si jak účastníci, tak
i diváci mohou zasoutěžit v pivní a limonádové
štafetě a večer zahraje kapela Crash. K využití
bude samozřejmě parket.
Pokud se potřebují občané Kardašovy Řečice
zbavit bez starostí a námahy čehokoli železného,
každoroční sběr železného šrotu proběhne
v dubnu letošního roku. Členové SDH budou
projíždět ulicemi K. Řečice a železný šrot nakládat
na valník.

Schůzky mladých hasičů
Podzim a zima - každé úterý (mimo
svátků a prázdnin)
17:00 - 18:00 - mladší (začátečníci)
18:00 - 19:00 - starší (pokročilí)
Jaro a léto - každé úterý (mimo
svátků a prázdnin)
17:00 - 19:00 - všichni dohromady
(v případě nepříznivého počasí do
18:00)
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Ochotnický spolek J. K. Tyl
Nová divadelní hra v přípravě!
autor: Jaroslava Vlková
Máte rádi divadlo? Máte radši vážnou tvorbu – drama a nebo
zajdete radši na pohádku, klasické téma, detektivku, veselohru komedii? My jsme pro vás jednu "komedii ze současnosti" připravili.
Komedie má název "DĚDEČEK aneb Musíme tam všichni" a její autor Jaroslav Koloděj
(autor pohádky "Ježibaby z Babína") o ní napsal: "Tento pokus o sepsání komedie je
učiněn bez jakéhokoliv postranního zájmu a skrytého významu. Kdyby se jej do této hry,
pokud se bude někdy někde hrát, někdo pokoušel nainstalovat, ať mu ruka upadne.
Jediným záměrem mým jako autora je, aby se lidi zasmáli…“. Abyste se zasmáli a pobavili,
je i naším přáním, a proto vás všechny srdečně zveme na představení ve dnech 27. a 28.
dubna 2018 do Kulturního domu v Kardašově Řečici a to vždy od 19 hodin. Na květen pro
vás pak plánujeme ještě jednu reprízu tohoto představení. Vaše návštěva a váš potlesk
nás potěší a dodá energii do dalších pro vás připravovaných akcí.

Sport
FK Kardašova Řečice 1922
Změna názvu fotbalového klubu
autor: Václav Virt (předseda klubu)
Ke konci roku 2017 skončila činnost fotbalistů pod hlavičkou Sokola. Od roku 2018
pokračují fotbalisté samostatně pod názvem FK Kardašova Řečice 1922, z.s. Hlavním
důvodem odstoupení bylo zvýšení ročních příspěvků Sokolu, plus příspěvky na Sokolské
slety za každého našeho člena. Nemínili jsme podporovat něco, k čemu nemáme vztah.
Dále dojde k zjednodušení administrativy klubu. Oddíl je nadále členem FAČR,
tj. fotbalová asociace ČR a nyní i členem ČUS tj. Česká unie sportu. A-tým hraje krajskou
I.B třídu, skupinu ,,D“.

Mládežnický fotbal v K.Řečici
autor: Tomáš Pražák
V FK Kardašova Řečice 1922 hraje téměř 50 dětí ve čtyřech družstvech.
Mladší žáci (ročník 2005 a ml.) hrají v okresním přeboru a po polovině soutěže jsou na
šestém místě s vyrovnanou bilancí 5 výher a 5 porážek.
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Dále odehráli domácí pouťový turnaj, kde
obsadili v silné konkurenci 5. místo.
Starší přípravka (ročník 2008 a ml.) hraje okresní
přebor, ve kterém se tabulka nevede. Po
podzimní části mají na kontě 4 výhry, 1 remízu a
7 porážek. Přes zimu startuje přípravka na
krajské halové lize v Třeboni, kde dokázala
šestkrát zvítězit a sedmkrát odešla poražena.
Mladší přípravka „A“ (ročník 2009 a ml.) hraje
okresní přebor, ve kterém se jí zatím daří a má
na kontě 11 výher a 3 porážky.

Malí fotbalisté. (Foto: T. Pražák)

Mladší přípravka „B“ (ročník 2011 a ml.) hraje
okresní přebor, kde teprve sbírá zkušenosti a proti starším dětem to má hodně těžké (0
výher a 12 porážek).
Dále mladší přípravka startuje společně s týmem SKP Č. Budějovice v mezinárodní soutěži,
tzv. minirepublice, kde se pravidelně utkává s nejlepšími hráči z Čech a Slovenska.
Hrajeme ve skupině „A“ společně s Viktorií Plzeň, Bohemians Praha, Sigmou Olomouc, MŠK
Žilina, FC Písek a Spartou Brno. V polovině soutěže a turnajích v Plzni, Písku a Olomouci
máme na kontě 6 výher a stejný počet porážek, což je krásný počin našich dětí.
Mladší přípravka odehrála v roce 2017 více jak
170 zápasů a startovala v celé řadě turnajů.
Dokázala vyhrát dvakrát domácí halové
turnaje a ovládla i turnaj v Táboře. Největším
úspěchem bylo vítězství na krajské zimní halové
lize v Č. Budějovicích, kde startovala přední
jihočeská družstva a naši hráči zde jasně
ukázali, že fotbal umí velmi dobře. Bilance na
turnaji, který se hrál od listopadu do února, je
výmluvná - 17 výher, 1 remíza a 0 porážek.
Dále jsme absolvovali domácí pouťový turnaj,
na který přijela družstva z celé ČR a z 16
účastníků nám patřilo 6. a 12. místo.
Již nyní připravujeme další ročník pouťového
turnaje a poprvé bude tento turnaj mít
mezinárodní účast a můžeme říct, že se jedná
o největší turnaj této kategorie v jižních
Čechách a jeden z největších v ČR.
Veškeré informace o činnosti mladší přípravky
najdete na www: minizaci-kr.wbs.cz.
Vítězná radost. (Foto: T. Pražák)
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SK Kardašova Řečice - Poohlédnutí se za rokem 2017
autor: Marie Valdová
Sportovní klub ve své dnešní podobě funguje od
června roku 2015. Kromě pořádání sportovních
akcí je cílem klubu sport také propagovat
a podporovat v rámci regionu. K 31. 12. 2017
Sportovní klub čítal 129 dětí a 16 dospělých. Díky
příznivému počasí začal rok 2017 dvěma
biatlonovými závody. Jaro přivítali ne jenom
řečičtí
sportovci
6.
ročníkem
krosového Holeňák 2017. (Foto: M. Karas)
běžeckého závodu „Okolo Babek“. Hned dalším běžeckým závodem byl charitativní běh
z Červené Lhoty. Tento závod se neměřil a jeho výtěžek šel na podporu činnosti Olympijské
nadace. Běh je oblíbeným sportem klubu, o čemž svědčí účast jeho členů na 2. ročníku
Jindřichohradeckého půlmaratonu. Jmenovitě se účastnili František Mach, Martina
Michálková, Marie a Petr Valdovi, Vlasta Velíková a Stanislav Semrád. Do konce roku se
naši běžci účastnili ještě několika závodů, například Řečického půlmaratonu, Běhu
za zlatým prasátkem v Jindřichově Hradci, V. ročníku Povánočního běhu atd. Řečický
sportovní klub reprezentují nejenom dospělí ale i úspěšní junioři jako například Filip a Šimon
Michálkovi, Antonín Valda, Julie Tourková a další.
Členové řečického sportovního klubu kromě běhu provozují ještě další sporty jak například
triatlon, ve kterém nás úspěšně reprezentovali především Zbyněk Michálek a Bohumil
Kalina. V režii „řečických“ byl tzv. „Holeňák“ – už IV. ročník (400 m plavání, 11 km kolo
a 4 km běh).
Pod záštitou sportovního klubu se
každý čtvrtek scházejí v tělocvičně
milovníci sportovního lezení pod
vedením Stanislavy Martínkové.
I cyklisté si v Kardašově Řečici
přijdou na své. Profesionální cyklisty
jsme mohli sledovat v květnu na
závodě ze série Jihočeského MTB
poháru. Kdo měl chuť a odhodlání,
mohl
se
závodu
účastnit.
Na startovní listině bylo bezmála
260
registrovaných
účastníků.
Nesmíme
opomenout
další MTB Řečické okruhy 2017. (Foto: M. Karas)
cyklistický závod Po stopách Jacka
Ferneta, kde za SK K. Řečice vybojovala dvojice závodnic ve složení Marie Valdová a
Jarmila Tourková ve své kategorii 1. místo.
Úspěch sklízejí mladé sportovkyně s týmem Aerobic Team Kardaška, který má 40 členek.
Tým se pod vedením Jany Müllerové účastní řady společenských a kulturních akcí, ale
především reprezentují SK a naše město na soutěžích aerobicu a to déle než 10 let.
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V roce 2017 se děvčatům podařilo vybojovat 1. místo na soutěži „Děti v akci“ v Praze
a také 1. místo na soutěži „ Děti fitness“ v Č. Budějovicích.
Dále se pod SK K. Řečice realizují juniorští hráči florbalu. V K. Řečici máme dva týmy, jeden
pod vedením Tomáše Karase a Radka Vosola, druhý pod vedením Stanislavy Martínkové
a Michaely Žákové.
Pod SK K. Řečice se mohou realizovat i milovníci outdoorových sportů. Horských výzev se
v roce 2017 na různě dlouhých tratích účastnili a obsazovali přední místa především tito
sportovci: Stanislava Martínková, Aleš Brunner, Miroslav Michal, Martina Michálková, Petr
Mareš, Jana Chvojková, Markéta Dvořáková, Aneta Bouzarová a další. Jedním
z nejmladších závodníků byl budoucí „longař“ a dnes už známá tvář Horských výzev Jan
Chvojka, který den před závodem oslavil 11. narozeniny.
Více informací o činnosti SK Kardašova Řečice na www.skrecice.cz.

Aerobic Team Kardaška
autor: Jana Mülerová
První závody v sezóně
V neděli 28. ledna jsme se zúčastnily
prvních letošních závodů v aerobicu. Byla
to soutěž s názvem "Česko se hýbe" a
proběhla v hale TJ Lokomotiva v Českých
Budějovicích. Bohužel jsme kvůli zranění
nemohly vystupovat všechny, ale i přes to
se nám podařilo získat krásné 3. místo.
2. místo v Milíně

Nová sestava s názvem "Halloween".
(Foto: J. Müllerová)

V sobotu 17. února jsme se vydaly na závody do Milína. Kvůli zranění jsme opět nemohly
cvičit všechny, ale i přes to se nám podařilo získat 2. místo.

Modelářský klub, Šikulky a Mladý přírodovědec
Děti mají od přírody k přírodě blízko...
autor: Jana Sobotková
...a je na nás dospělých, abychom tento vztah u dětí podporovaly a rozvíjely. S touto
myšlenkou v podstatě vznikl před téměř 5 lety zájmový kroužek Mladý přírodovědec,
určený dětem od 2. – 5. třídy. U samotného zrodu byla touha několika řečických maminek
rozvíjet své děti v tomto směru, a pak už jen stačilo oslovit ty správné lidi – v tomto případě
mě a tenkrát ještě studenta Přírodovědecké fakulty JČU, nyní již učitele přírodopisu
a chemie, Tomáše Englického. Společnými silami jsme kroužek založili a úspěšně 4 roky
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vedli. Chvíli nám s kroužkem výrazně pomáhal i pan učitel Jan Frolík a poslední rok Tomáše
vystřídaly Stáňa Hrabalová a Lenka Staňková.
Po celou dobu nás významně podporuje Město
Kardašova Řečice, a to nejen po stránce finanční,
ale zajistilo nám vždy i výborné zázemí. Začínali jsme v
klubovně se Šikulkami na staré radnici, během
rekonstrukce radnice jsme se scházeli
v
kulturním domě a pak jsme dostali k dispozici bývalou
skautskou klubovnu u rybníka Velký, kde se od jara do
podzimu scházíme. Většinu času se ovšem snažíme
trávit v okolní krásné přírodě.
Náplň kroužku je různorodá, odvíjí se od ročního
období. Na podzim brázdíme lesy a poznáváme
houby, v zimě bádáme s mikroskopy ve školních
lavicích, na jaře objevujeme svět bylin a dřevin,
ptáků, hmyzu a vlastně všeho živého i neživého si
s úctou všímáme po celý rok. Učíme se stopy zvířat,
ale třeba i správně třídit odpad. Několikrát jsme
navštívili zajímavá místa a zajímavé lidi. Zmíním Činnost kroužku Mladý přírodovědec.
například ornitologickou vycházku na Vrbenských (Foto: J. Sobotková)
rybnících v Č. Budějovicích, Zoo v Jihlavě s výukovým programem o šelmách, výstavu
mysliveckých trofejí v J. Hradci, Terarijní burzu v Č. Budějovicích, myslivecký posed
v doprovodu zkušené myslivkyně, Krokodýlí zoo v Protivíně, chovatele akvarijních rybiček,
majitele entomologických sbírek a řadu dalších. Věřím, že v tomto duchu bude kroužek
pokračovat i nadále.

Řečické Šikulky
autor: Radka Volfová
O našich šikulkách se toho moc nepíše, ale to
neznamená, že je ticho po pěšině, přátelé. Naše děti
jsou do tvoření a pracování tak zakousnuté, že není
čas věnovat se článkům v časopisech a dávání
rozhovorů do různých televizí a rádií. I když i tady
musíme vlastně s kůží na trh a tak trošku se poplácat
po rameni, jak jsou naše Šikulky šikovné. O zručnosti
našich dětí se dozvěděli dokonce v daleké Praze a
my jsme byli osloveni televizí Barrandov, abychom do
pořadu Kutil Adam natočili nějaké reportáže. Slovo
dalo slovo a televize za námi do našeho města přijela
i s celým štábem a hlavně milým kutilem Adamem.

Pro inspiraci - recept na televizní
karamelové muffiny:
300g polohrubé mouky
170g cukru krupice
2 vajec
2 lžic kakaa
1 ks prášku do pečiva
250ml mléka
100g rozpuštěného másla
+ 1 plechovka karamelového
salka
Ze surovin připravíme klasické
těsto. Do každého papírového či
silikonového košíčku na muffiny
nalijeme těsto a pak pomocí
dvou lžiček karamel z plechovky.
Přikryjeme celé opět těstem a
upečeme.
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Naše děti tak ukázaly světu, jak se pečou výborné karamelové muffiny nebo smaží ještě
lepší cibulové placky, a také jak se vyrobí nádherná dekorace na sušené houby. Kdo tyto
reportáže v televizi neviděl, o hodně přišel. I samotný kutil Adam nazval naše děti úžasnými
profesionály a naše robátka z toho byla celá paf, hlavně děvčata.
A co dělají Šikulky dále? Celá Řečice je zná zajisté z vánočních trhů, kde pravidelně
otevírají své štědré dlaně a ústa a nabízejí nakupujícím své výrobky, ať už jsou to svícny
různých druhů, či sněhuláčci, andělíčci, kominíčci, trpaslíčci a jiné různé velice potřebné
věci do kuchyní a domácností našich spokojených zákazníků. Za utržené peníze z těchto
trhů děti čeká tradiční odměna a tou je společný výlet někam do dáli, kde nám bude
všem dobře a všichni si svůj šikulkovský den a výlet společně užijeme. Kam to bude letos?
Dobře, přemluvili jste nás a velké překvapení píšeme jen Vám. Letos se pojedeme
společně podívat na Macochu, lodičkou se projedeme po Punkevních jeskyních, svezeme
se vláčkem a možná i lanovkou. Tak co říkáte? Vybrali jsme dobře? My si myslíme, že ANO.
Takže vzhůru do druhé poloviny školního roku a našeho tvoření. Baví nás to a držte nám
pěstičky, ať se Šikulkám daří, tak jako dosud. Však už to společně táhneme jedenáctý rok
a máme v současné době 16 dětí, 14 děvčat a 2 chlapce a jednu šikovnou Šikulku „ve
výsluze“ Nelu Píglovou, která dětem ochotně pomáhá, když potřebují. Kroužek vedou
Radka Volfová, Jana Karasová, Jarka Vlková a Martina Filípková.

Šikulky a natáčení pořadu Kutil Adam. (Foto: R. Volfová)

Historické okénko
Díl I. Proč zrovna Kardašova Řečice?
autor: Aneta Chvojková
Naše město se honosí velmi zvláštním jménem, nad nímž se člověk, který ho slyší poprvé,
musí pozastavit. Téměř každý z nás už se někdy setkal s tím, že když řekl někomu, že
pochází z Kardašovy Řečice, dostalo se mu otázek typu „jak že se to píše?“ a „jak to
jméno vzniklo?“ a mnohých dalších. V prvním díle našeho seriálu Historické okénko, se
pokusíme rozklíčovat, podle čeho se naše město pyšní tak prazvláštním jménem.
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Pojem Kardašova Řečice se v průběhu let objevil i v několika televizních nebo literárních
dílech. Například spisovatel Karel Čapek o Kardašově Řečici hovoří ve své Ptačí pohádce,
Eduard Bass sem umístil ve svém románu Cirkus Humberto rod Breburdů, ve filmu Adéla
ještě nevečeřela se o Řečici mluví s humorným podtextem, teta Valérie ze stejnojmenné
povídky od Karla Poláčka je řečickou rodačkou. Z novodobějších děl je možné zahlédnout
Kardašovu Řečici, konkrétně její náměstí, ve filmu Jízda od režiséra Jana Svěráka. A co se
týče hudebního díla, existuje například skladba jménem Zločin v Kardašově Řečici od
kapely Buty. V poslední době se také lze s naším městem setkat v reklamě na seriál
Simpsonovi na TV Prima (video naleznete na facebookové stránce Města Kardašova
Řečice).
Zamýšleli jste se někdy nad jménem Kardašovy Řečice? Pokud nikoliv, tak v našem pátrání
v knize od J. Hrubého Místopis Řečice Kardašovy jsme zjistili, že slovo „Kardaš nebo kartas
je původu východního, asijského, a znamená v tatarštině, turečtině a maďarštině tolik, co
přítel, pobratím, válečný soudruh nebo vyzvědač. Slovo kardaš jest ale také rozšířeno jako
příjmení... na Podkarpatské Rusi a v Maďarsku... také v mluvě cikánské. V Čechách
vyskytuje se slovo kardaš mimo město (Kardašova Řečice) jen jako jméno samoty,
náležící k obci Bzí v okrese vltavotýnském..." a že „Jméno Kardaš je poprvé zmiňováno
v listině z r. 1493, ve které Jindřich IV. z Hradce zaručuje své čtvrté manželce věnem
rybníky a mezi nimi i Kardaš. Dříve, tak ještě r. 1437, jmenuje se tento rybník "starým
rybníkem nad Řečicí" naproti "novému rybníku nad Řečicí", jímž se mínil nynější Velký.
Jméno Kardaš dostalo se tedy rybníku mezi lety 1437 až 1493. Proč právě toto jméno bylo
dáno nejstaršímu řečickému rybníku, založenému snad již ke konci XIV. století, zůstane na
vždy záhadou. Je nasnadě domněnka, že jméno bylo buď podle nějakého rybníkářského
mistra, který rybník po husitských válkách opravoval, nebo podle některého dělníka
z rybníkářské chasy.“
Etymologie slova Kardaš je tedy velmi složitá
a zajímavá, ovšem při přihlédnutímk k historickým
Jaká je četnost příjmení
faktům lze přijít s teorií, že… Jak už víme, slovo
Kardaš v České republice?
kardaš má turecký původ a doba pojmenování
rybníka Kardaše je někdy z druhé poloviny 15. století
Příjmení Kardaš nese celkem
– tedy doby, kdy se zejména v naší části Českých
podle zdrojů z webu
zemí mluví o „tureckém nebezpečí“, tj. období
www.prijmeni.cz 32 osob.
největšího rozkvětu a vlivu Osmanské říše. Název
Největší četnost
rybníka a poté i inspirace k pojmenování osady
zaznamenáváme v oblasti
a pozdějšího města u tohoto rybníka by tak mohly
Otravska – 5x, v okrese Fýdekbýt vzpomínkou nebo jakýmsi odkazem na válečné
Místek 10x, dále na Opavsku
zážitky některého z tehdejších pánů nebo stavitelů
4x, v Praze 4x, Rumbursko 3x,
rybníka. Přívlastek Kardašova se pak skutečně
Olomoucko 2x, na Šumpersku
poprvé objevuje v listině ze 17. října roku 1591.
2x, v Telči 1x a v Chomutově 1x.
Druhá část názvu našeho města má svůj původ
mnohem jednodušší, název Řečice vychází ze jména potoka, který městem protéká. Jeho
jméno vzniklo zdrobnělinou slova řeka. A když spojíme tato dvě slova dohromady, vznikne
nám libozvučné jméno našeho města – Kardašova Řečice. (čerpáno z knih „Kardašova
Řečice znovu městem“ 1993, „Stručné dějiny Kardašovy Řečice“ 1988)
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Lidé z Kardašovy Řečice
Žena z útesu
autor: Andrea Rejhonsová
V listopadu jsem se vydala navštívit rodačku z Kardašovy Řečice Helenou Vodrážkovou ml.
do Andalusie, kde žije, pro mnohé, nevšedním způsobem života. Nemá totiž klasický dům
ani byt. Její kuchyně, koupelna i obývací pokoj se nacházejí mezi stromy a palmami
na útese s výhledem na Středozemní moře. Helena
nechodí pro potraviny do supermarketu jako většina
ostatních. V dané oblasti teplota neklesne pod bod
mrazu, daří se zde tropickým rostlinám, které plodí
několikrát do roka banány, manga, papáji, maracuji,
pomeranče, mandarinky, tzv, cherimoya (obrázek
vpravo) a mnohé další plodiny jako jsou avokáda,
rajčata, papriky, olivy, lilky, batáty apod. Všechny tyto Cherimoya
rostliny rostou na její zahradě, některé přímo v kuchyni.
Půda ani žádné rostliny nejsou ničím hnojené ani postřikované, takže pokud si Helena
chce uvařit například dýňovou polévku, stačí si pro dýni dojít na pár metrů vzdálenou
zeleninovou zahrádku. Než dýně změkne, dojde si nařezat čerstvou šalvěj a oregano.
Na čaj si utrhne trochu citronové trávy. Když je pokrm hotový, stačí už jenom „prostřít“ při
západu slunce přímo na útese. Kdo má štěstí, jako jsem měla já, o zábavu se namísto
televize postará rodinka delfínů, která přímo pod našimi zraky předvádí sestavu skoků.
Středozemní moře je v listopadu už studenější. I přesto je osmělování pro některé
obyvatele Andalusie každodenním rituálem, stejně jako úterní a páteční hodiny jógy
probíhající pod širým nebem při východu slunce. Není divu, že Helena nemarodí, ani když
přijede na Vánoce do Řečice.
Kromě toho, že Helena není závislá
na obchodních řetězcích, není
závislá ani na dodávce energie
z veřejné sítě. Pro osvětlení, nabití
telefonu a notebooku jí stačí
sluneční energie, kterou zachycuje
jeden malý solární panel. Sluneční
energie je na útese využita i pro
ohřev vody na večerní sprchu,
kterousi návštěvníci útesu mohou
dopřát přímo pod hvězdami.
Andalusie nabízí svým návštěv vníkům mnoho kulturních památek
stejně jako památek přírodních. Helena a její život na útesu. (Foto: A. Rejhonsová)
Za dobu svého pobytu jsem navštívila několik jeskyní, koupala jsem se v horkých
pramenech v podhůří Sierry Nevady, prošla pohořím Sierra Tejeda, ale především jsem
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potkala mnoho zajímavých lidí, kteří žijí v Andalusii podobně jako Helena. Tito obyvatelé
útesu většinou v minulosti žili konzumním způsobem života. Nyní zde vychovávají své děti,
farmaří, pracují, navštěvují se a pomáhají si. Jsou nepochybně pro mnohé velkou inspirací,
protože v dnešní uspěchané době mají jeden na druhého více času, navštěvují se osobně
a nepotřebují k tomu žádné sociální sítě. Po dobu tří týdnů jsem potkala lidi jenom veselé,
usměvavé a vždy v dobré náladě.
Kdo chce „ochutnat“ trochu Andalusie, může si od naší rodačky dvakrát do roka zakoupit
panenský olivový olej lisovaný za studena v horách. Podrobnější informace si můžete najít
na webových stránkách olivac.net.

Nadcházející akce
Přehled plánovaných akcí v Kardašově Řečici:
duben 2018

Sběr železného šrotu

06. 04. 2018, 19:00

Vzpomínkové promítání v KD

07. 04. 2018

Očkování psů

13. 04. 2018, 14:00 – 17:00 Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
27. 04. 2018, 19:00

Dědeček, aneb musíme tam všichni – divadlo J. K. Tyla

28. 04. 2018, 19:00

Dědeček, aneb musíme tam všichni – divadlo J. K. Tyla

30. 04. 2018, 19:00

Pálení čarodějnic a soutěž dětí

01. 05. 2018, 14:00

Setkání u Masaryka – pietní akce v Masarykově háji

02. – 03. 05. 2018

Zápis dětí do MŠ

11. 05. 2018

Diashow Honzy Kopky o nejdrsnějším závodě planety

19. 05. 2018

MTB Řečické okruhy – cyklistický závod

25. 05. 2018

Okolo Babek – běžecký závod

16. 06. 2018

XI. ročník Hasičské soutěže „ O pohár starosty města“

23. 06. 2018

Pouťový turnaj 2018 – dětský fotbalový turnaj

23. 06. 2018

Pouťové pódium 2018 (Luboš Pospíšil & 5P a další)

06. 07. 2018

Celostátní setkání slávistů v K. Řečici

14. 07. 2018

Letní divadelní taneční zábava
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Inzerce
Penzion Pecák hledá kuchaře na hlavní pracovní
poměr. Více info: tel.: +420 607 678 854, E-mail:
info@penzionpecak.cz

Rádio Česká Kanada přeje všem svým stávajícím i budoucím posluchačům krásné prožití Velikonoc
v kruhu rodinném a za poslechu našeho vysílání na frekvenci 103,6 FM nebo na streamu:
http://www.radioceskakanada.cz/.
Jsme pro Vás ve vašem kraji 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a přinášíme zajímavé informace z celého
světa, ale také hlavně z našeho regionu.
Každý týden připravujeme pro naše posluchače nové soutěže o zajímavé ceny.
Denně plníme Vaše písničková přání. Pokud chcete poslat někomu písničku, pište na:
studio@radioceskakanada.cz.
Máte zájem o reklamu na našem rádiu nebo chcete propagovat vaši kulturní či sportovní akci?
Kontaktujte nás na: obchod@radioceskakanada.cz nebo na tel. čísle: 731 410 873. Náš tým
obchodních zástupců je připraven plně se Vám věnovat.
-máme facebook: https://www.facebook.com/radioceskakanada/
- jsme na instagramu: https://www.instagram.com/radioceskakanada/
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Očkování psů – 7. 4. 2018
Kardašova Řečice (ve dvoře
radnice) 08.00 – 09.15 hodin
Mnich 09.30 – 09.45 hodin
Cikar 10.00 – 10.15 hodin
Řehořinky 10.15 – 10.30 hodin
Nítovice 10.30 – 10.45 hodin

Plynoservis: opravy a
revize plynových zařízení
Vladimír Vondrka, Kardašova
Řečice
Kontakt: 602 705 737
Pomozte Diakonii Rolnička koupit nový mikrobus
Vážení občané Kardašovy Řečice,
v posledním dubnovém týdnu, konkrétně ve čtvrtek 26. dubna, možná opět v ulicích Vašeho města potkáte
dobrovolníky ve žlutých tričkách se zapečetěnými pokladničkami, kteří Vám nabídnou ke koupi placku s originálním
obrázkem z Diakonie Rolnička. Neodmítnete-li je, přispějete v rámci 17. ročníku veřejné sbírky Rolničkové dny na koupi
nového mikrobusu pro svoz klientů.
Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým z celého táborského regionu. Aby naše služby byly dostupné, nabízíme
svým klientům i službu dopravy do střediska a zpět domů. V současné době vlastníme 4 mikrobusy, které každý všední
den obsluhují 6 tras a dohromady najedou 800 km za den. Vzhledem k velké vytíženosti našich vozů budeme muset
jedno z našich aut letos vyměnit za nové. Díky výtěžku loňského ročníku této sbírky a výtěžku našich benefičních akcí
máme k dispozici téměř polovinu potřebné částky. Pomozte nám přiblížit se k získání cílové částky i letos, abychom na
podzim tohoto roku již mohli vyjet novým mikrobusem. Dáte nám tím dárek k 25. narozeninám, které v tomto roce
Diakonie Rolnička oslaví.
Naše sbírka je pořádána dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a podléhá kontrole Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Děkujeme!
Vaše Rolnička (více na www.rolnicka.cz)
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Program dětského maškarní. (Foto: M. Karas)

Program dětského maškarní. (Foto: M. Karas)

Holeňák 2017. (Foto: M. Karas)
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Vítání občánků 17. 03. 2018. (Foto: M. Karas)

Mezinárodní den žen v řečickém kulturním domě. (Foto: M. Karas)

Vystoupení na MDŽ. (Foto: M. Karas)

Vystoupení na MDŽ. (Foto: M. Karas)
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