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Nechť kouzlo Vánoc projde vaším domovem
a zanechá za sebou klid, pohodu a štěstí.
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Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku 2017
To, že přestavba naší radnice byla přihlášena do soutěže „Stavba roku“, jsem avizoval již
několikrát a po nominaci mezi 15 nejlepších staveb, což byl sám o sobě velký úspěch, jsem oslovil
naše občany, aby nám pomohli v hlasování veřejnosti pro jednotlivé stavby. Naše město začalo
velmi pilně hlasovat, počet hlasů pro naši radnici utěšeně narůstal a soupeřili jsme hlavně se
stavbou CIIRC v Praze v Dejvicích a s atletickou halou ve Vítkovicích, ale týden před koncem
hlasování se nám povedl velký trhák, kterým jsme se našim soupeřům vzdálili o několik tisíc hlasů,
a oni to v podstatě vzdali. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na hlasování podíleli a pomohli
tak zviditelnit naše město, protože tato soutěž byla velmi sledovaná.
Vyvrcholením celé soutěže pak bylo slavnostní předávání cen, které se uskutečnilo 5. října
v Betlémské kapli v Praze. Tento historický prostor se zcela zaplnil elitou našeho stavebnictví,
několika ministry, zástupci senátu, sněmovny a mezi nimi byl i starosta Kardašovy Řečice Petr
Nekut a místostarosta Karel Mach spolu s projektanty Žiškou a Šmelhausem a panem Svobodou ze
stavební firmy Spilka-Říha.
Celým večerem provázela televizní moderátorka Marcela Augustová a gospelový soubor
Maranatha Gospel Choir, který odděloval jednotlivé bloky programu. Na úvod zazněla zdravice
prezidenta republiky, ve které mimo jiné podpořil Kaplického knihovnu, slovo prezidenta SIA Jana
Fibigera a poté již začalo oceňování stavebních firem, výrobců stavebnin a osobností stavitelství.
Dostalo se i na urbanistický projekt, zahraniční stavby, zvláštní ceny i nominaci na titul Stavba roku.
Střídali se projektanti, stavební firmy i investoři, ale velká chvíle našeho města měla teprve přijít,
když se začali předávat tituly Stavba roku 2017 a zaznělo „Radnice a knihovna v Kardašově Řečici“,
bylo to pro nás obrovské překvapení. Že jsme vyhráli hlasování veřejnosti, jsme samozřejmě věděli,
ale titul Stavba roku 2017 byl pro nás obrovský šok, i když velmi příjemný. Nastoupili jsme na
pódium, kde předsedkyně poroty představila naši stavbu, vychválila ji a vyzdvihla zejména to, že
byla velmi pozitivně přijata naší veřejností. Cenu předávala pražská primátorka Adriana Krnáčová,
která se mne ptala, kde ta Řečice vlastně leží, což jsem jí rád vysvětlil a pozval ji k návštěvě našeho
města. Poté přišla další cena pro naše město, a sice cena veřejnosti, kterou jsme s převahou
vyhráli a porazili mnohem větší města i stavby včetně Prahy či Ostravy.
Tuto cenu předával ministr Daniel Herman, který na rozdíl od paní primátorky věděl velmi dobře,
kde Řečice leží, neboť k nám často jezdil za dob svého působení v Českých Budějovicích. Nedosti
na tom přišla ještě třetí cena pro naše město, a to cena Státního fondu životního prostředí pro
energeticky úspornou budovu, kterou nám předal ředitel fondu Petr Valdman. Stali jsme se tak
nejúspěšnějším účastníkem soutěže a bylo to obrovské překvapení pro celý sál i pro nás samotné.
Všichni se ptali, kde ta Řečice vlastně je a jak je to možné, že dostala tolik cen. Byla to pro naše
město veliká reklama a já jsem v krátkosti celému sálu přiblížil historii celé stavby a její genezi. Poté
následovala tisková konference, televizní medailonky a všichni jsme si užívali svou hodinku slávy.
Význam tohoto ocenění pro naše město je veliký, Řečice se zviditelnila před celou republikou a naši
občané mohou být na naši radnici právem hrdi. Poděkovat je třeba i všem zaměstnancům
městského úřadu, kteří pro nás připravili milé uvítání s dortem, protože bez jejich práce a podpory
by se podobné akce nikdy nedaly uskutečnit.

Padesát let kulturního domu
V letošním roce si kromě jiného připomínáme i padesátileté výročí otevření našeho kulturního
domu, stavby, která se významným způsobem zapsala do kulturního i společenského života našeho
města. Po téměř deseti letech výstavby, která probíhala z větší části i v „ Akci Z“ svépomocí našich
občanů, byla budova 26. 8. 1967 předána veřejnosti do užívání. Vlastní provoz se rozjížděl pomalu,
protože nebyla dodělaná celá řada věcí, zejména vybavení jeviště, které znemožnilo divadelní
aktivity, ale postupně se stala budova centrem společenského a kulturního života města. Nejprve se
jednalo o plesy a taneční zábavy, postupně se přidalo i divadlo, akce školy či různé druhy kulturních
či politických akcí, po roce 1989 pak přišla doba masových tanečních zábav či koncertů populární
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hudby, které však časem upadaly se vzrůstající konkurencí a podepsaly se i na nedobrém stavu
zařízení i prostor.
V roce 2009 proto padlo rozhodnutí o převzetí KD zpátky do provozování městem a od té doby
prošla budova zcela zásadní proměnou, která započala celkovým zateplením, výměnou oken i
dveří, výměnou veškerého vybavení, rekonstrukcí rozvodu vody i elektroinstalace, vybavením
jeviště, novou ozvučovací i osvětlovací technikou, změnou vytápění na plynové a celou řadou
dalších vylepšení za více než 15 miliónů Kč. Proměnou prošlo i okolí KD, byla obnovena a
rozšířena parkoviště i veškeré přístupové komunikace, upravena okolní zeleň i parkové plochy.
Obnova probíhá i v letošním roce, kdy byla vyměněna elektroinstalace na jevišti, zřízeno nové řídící
pracoviště v bývalé promítárně i v sále a byla pořízena další jevištní technika a počítá se i
s výměnou jevištních horizontů a úpravou zázemí jeviště. Díky všem těmto úpravám vznikly velmi
dobré podmínky zejména pro činnost Divadelního spolku J. K. Tyl, který je již plně využil a
výsledkem je celá řada úspěšných inscenací, které sklízí úspěchy nejenom před domácím
publikem, ale i v širokém okolí, kam je náš soubor zván na vystupování. Podobně využívá KD
místní dechová hudba Karla Macha, která zde dokonce natočila nové CD, které se představilo
veřejnosti při svém křtu v pátek 17. listopadu. Na pořádek i fungování celého složitého organismu
KD pak dohlíží Milan Karas a dbá o jeho bezproblémový chod.
Historii našeho KD (ale nejenom ji) jsme si připomněli vzpomínkovým promítáním v pátek 3.
listopadu opět v režii osvědčené dvojice K. Sláma - F. Beneš, kdy se zcela zaplněný sál měl
příležitost seznámit s výstavbou KD, jeho otevřením, celou řadou zde konaných akcí i s jeho
úpravou v posledních letech, kterou si o přestávce prohlédla většina přítomných. V závěrečné části
pak byl připomenut velký úspěch našeho města v soutěži „Stavba roku 2017“ záznamem
z předávání cen v pražské Betlémské kapli.
Není to však jediná akce, kterou chceme připomenout výročí našeho KD. Další akcí bylo v sobotu
11. listopadu divadelní představení Dalskabáty a za další týden 17. listopadu již výše zmíněný křest
CD naší dechovky. Na všechny další akce vás tímto co nejsrdečněji zvu a můžete se zde
přesvědčit, že náš KD žije, je v dobré kondici a o jeho budoucnost v dalších letech se nemusíme
bát.

Vánoční strom se rozsvítil
Tak jako ve většině měst a obcí v celé zemi byla i u nás první adventní neděle ve znamení
rozsvícení vánočního stromu. Celá akce byla připravena naší kulturní komisí a kupodivu již před
začátkem vlastního programu se na náměstí začali shromažďovat návštěvníci, ochutnávali svařené
víno či punč od našich hasičů a těšili se na setmění. Vánoční koledy navodily tu správnou
atmosféru, náměstí se zaplnilo více než obvykle a Machovo kvarteto zahájilo sváteční podvečer
troubením vánočních koled. Poté se veřejnosti představil znovuobnovený pěvecký sbor naší školy
pod vedením paní učitelky Landsteinové a pak již následoval nejočekávanější bod – rozsvícení
vánočního stromu, které bylo oproti loňskému roku opět vylepšeno. Náš vánoční strom je totiž živý,
každým rokem o něco povyroste a jeho výzdoba se tudíž musí neustále doplňovat a rozšiřovat,
podobně jako to děláme v celém městě. Nezapomínáme ani na naše místní části, které rovněž mají
své vánoční stromy. Počasí bylo vskutku zimní, mráz zalézal za nehty, ale lidé se rozcházeli
pomalu, diskutovali, zahřívali se svařeným vínem a užívali si sváteční nálady, kterou si odnášeli
domů.
Neměli bychom zapomínat, že adventní čas má svůj původ odvozený od narození Ježíše Krista
a jeho poselství lásky a míru, a nikoliv od výzdoby našich obchodních domů.
Sláva Bohu na výsostech a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
MVDr. Petr Nekut

- 4 - / 16

Řečické zajímavosti

č.4/2017

Přehled kulturních akcí na období prosinec 2017 – únor 2018
(Výňatek ze zápisu z jednání komise na zasedání 28. 11. 2017)
1. Koncert Trumpet Tune – čtvrtek 28. prosince 2017 (radniční sál), 18 hodin
2. Tříkrálový koncert PS Smetana J. H. – pátek 5. ledna 2018, 19 hodin
3. Setkání seniorů – neděle 7. ledna 2018 od 14 hodin
4. Divadelní ples – sobota 13. ledna 2018
5. Model ples – sobota 27. ledna 2018
6. Hasičský bál – sobota 17. února 2018
7. Goldoniáda – pátek 23. února 2018 (představení DS Jablonský J. H.) 19 h
8. Dětský karneval – sobota 3. března 2018
9. Vzpomínkové promítání – pátek 6. dubna 2018, 19 hodin
Na upřesnění termínu čekají: Masopust 2018, Příroda je náš domov – výstava velkoformátových
fotografií V. Novotného, divadelní představení ochotníků z Týna nad Vltavou.
Za kulturní komisi K. Sláma

Vzpomínkové promítání jubiluje
S jarem příštího 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 apod.). Počítali jsme původně, že vzpomínkových
večerů bude několik, maximálně tak pět, ale nakonec nás počátkem dubna příštího roku čeká už
desáté pokračování. Zájem diváků neslábne a to je pro nás hlavní vzpruhou, abychom nadále pilně
pátrali v archivu a zpracovávali. Druhou naší motivací je skutečnost, že film je po digitalizaci a
citlivém dotvoření trvale uchován pro další generace a stává se cenným pramenem pro připomenutí
let minulých. Proto bychom rádi v blízké budoucnosti připravili alespoň část Řečické filmové kroniky
k vydání na DVD, aby se tak natrvalo dostala ke svým příznivcům, podobně jako v minulosti
například Místopis Řečice Kardašovy. Plánů máme ovšem víc. Rádi bychom opět připravili
promítání pro žáky místní základní školy, zavítali do Nítovic a Mnichu a zajisté opět uskutečníme
promítání spojené s naší přednáškou o amatérském filmu a jeho digitalizaci v sále Muzea
Jindřichohradecka. Hlavně ovšem budeme vybírat další vhodné materiály z pozůstalosti P. Josefa
Šlechty, pana učitele Karla Klašky a Kroužku filmových amatérů, náš vlastní archiv z toho
nevyjímaje - tam jsou po filmových materiálech na řadě již také pamětnické VHS záznamy ze druhé
poloviny osmdesátých let. Shodou šťastných okolností jsme tenkrát disponovali jednou z prvních
videokamer VHS v našem regionu (Fanda Beneš byl tenkrát zaměstnán jako kameraman a zvukový
technik Okresního kulturního střediska v Jindřichově Hradci a kameru měl služební), proto je
nemalá řada sekvencí z té doby zachována a dá se říci, že je doslova raritou. Naše současná
činnost je do značné míry závislá na pomoci a podpoře našeho města, za kterou také touto cestou
velmi děkujeme. Odměnou pro všechny i zmíněné nadcházející generace bude obsáhlý ucelený
archiv po všech stránkách pečlivě zpracovaných a zaevidovaných materiálů v neměnné digitální
podobě, který, jak se stále znovu ujišťujeme, najdeme jen opravdu málokde. No a vás, naše milé
diváky, srdečně už teď zveme na jubilejní desáté Vzpomínkové promítání. Bude se konat jako vždy
v pátek, tentokrát 6. dubna 2018. Na přání diváků, kteří první filmové kroniky neviděli, protože začali
naše večery navštěvovat až později, bychom chtěli vždy v posledním bloku filmů reprízovat ty
nejstarší. Takže budeme bilancovat, ale jako vždy připojíme několik historických i současných
novinek.
Karel Sláma a František Beneš

Řečičtí divadelníci v Písku
18. listopad roku 2017 přinesl kardašovořečickým ochotníkům a jejich divadelnímu představení
Vodníci v Řečici řadu významného. Byl to přesně rok od premiéry hastrmanské hry a za toto období
byli Vodníci sehráni celkem šestnáctkrát. Představení pohádkového kusu v Písku bylo významné
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i tím, že ochotníci sehráli svou hru v rámci mezinárodního projektu Noc divadel 2017. Program této
akce v divadle Fráni Šrámka byl opravdu nabitý, což se podepsalo i na návštěvnosti našich
Vodníků, kteří byli představeni na závěr o 19. hodině večerní. Přesto někteří otrlí návštěvníci
divadla přečkali celý maratón akcí a Vodníky v Řečici si velmi pochvalovali.

Ochotníci ze spolku J. K. Tyla se ovšem do historie hlavního kulturního stánku v Písku
nezapomenutelně zapsali. Bylo to 12. června 1959, kardašovořečičtí ochotníci se účastnili divadelní
soutěže Šrámkův Písek s hrou Trojané a soubor zde získal pohár ministerstva školství a kultury,
který tenkrát převzala režisérka Jarmila Skočdopolová. A ještě jedna perlička na závěr. Ve hře
Trojané tenkráte exceloval Stanislav Červenka (na fotografii stojící uprostřed na pohovce) v roli
studenta R. Hackera a 18. listopadu 2017 po 58 letech stanul na prknech píseckého divadla
podruhé v roli faráře ve Vodnících v Řečici a notně vzpomínal na tehdejší představení.
Tomáš Englický

Řečice má krásná děvčátka
Že je v našem městě plno hezkých a krásných děvčat a žen je věc všeobecně známá a potvrdilo
se to i v pátek 17. listopadu v našem kulturním domě, kde se těch krásných děvčátek představilo
hned sedmnáct. Nejednalo se však o přehlídku soutěže krásy, ale o křest nového CD naší Řečické
kapely s názvem Krásné děvčátko, na kterém se představilo sedmnáct nových písniček našich
místních autorů. Většinu z nich – deset – složil kapelník naší dechovky Karel Mach, pět včetně titulu
skladby Petr Žižka a jednu pak Jan Dvořák.
Slavnostní křest ve zcela zaplněném kulturním domě uváděl s noblesou sobě vlastní Karel
Sláma a mohutné těleso dechovky při něm představilo nejenom stávající, ale i minulé členy kapely,
kteří zcela zaplnili jeviště. Po vlastním křtu a přípitku všech přítomných členů kapely se pak
jednotlivé písně představily divákům a dlužno říci, že měly velký úspěch. Polky se střídaly s valčíky,
několikrát zaznělo i tango a jednou dokonce i waltz. Taneční parket se zprvu nesměle, ale potom
zcela zaplnil tančícími, mezi něž jsem se zařadil i já, nálada stoupala i díky rychlé obsluze pana
Janečka a večer gradoval. Nikomu se nechtělo domů, všichni se dobře bavili a nové CD mělo veliký
úspěch.
Křest byl jednou z akcí, kterou jsme si připomněli padesát let od otevření kulturního domu, a je
třeba zmínit, že celá deska se nahrávala právě v něm a náš kulturní dům k tomu díky svému
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vybavení a zázemí poskytl odpovídající podmínky. Po převzetí kulturního domu do správy města se
zde investovaly nemalé prostředky a na jeho vzhledu i vybavení je to vidět. Náš kulturní dům je
v dobré kondici, možná lepší než při jeho otevření, a všichni se můžeme těšit na další akce
a setkání, které zde připravujeme, a věřte, že jich nebude málo.

Mikuláš s čerty a anděly navštívil Řečici
V úterý 5. prosince bylo naše město svědkem návštěvy z nebe i pekla, a sice Mikuláše s celou
družinou. Již od ranních hodin probíhala příprava na našem náměstí, aby návštěva probíhala
opravdu důstojně. Připravovalo se od pódia, ozvučení, osvětlení až po občerstvení a odpadkové
koše, aby vzácní hosté byli u nás spokojeni. Jakmile se začalo stmívat, náměstí se zaplnilo dětmi i
rodiči, kteří přinesli pro své děti dárky, a očekávání bylo převeliké. Úderem páté hodiny vzplály na
náměstí pekelné ohně, bengálské fontány a za zvuků pekelné hudby přišel Lucifer se svou
početnou družinou, v níž se v rámci generové vyrovnanosti objevili i čerti ženského pohlaví. Hrůza
byla značná a v malých hříšnících byla ještě menší dušička, protože Lucifer měl ve své pekelné
knize všechny jejich hříchy, a že jich nebylo málo. Zlobení, vztekání, odmlouvání, neuklízení hraček
či vysedávání u počítače či jiné těžké zločiny však jako obvykle smetl ze stolu příchod Mikuláše se
svými anděly, kteří jsou příliš shovívaví a hříchy benevolentně přecházejí či odpouštějí a většině
dětí nakonec dají i dárky a peklo tak přišlo opět zkrátka. Setkání zakončil ohňostroj a nebeské i
pekelné bytosti se vrátily domů a na jejich návrat musíme zase rok čekat.
Adventní čas však přinese celou řadu dalších akcí, z nichž nejbližší je koncert Trumpet Tune
Brass na radnici 28. prosince, Tříkrálový koncert 5. ledna 2018 a setkání důchodců 7. ledna 2018.
Čeká nás pestrá nabídka různých akcí, na které bych chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat a
zároveň poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě podílejí. Řečice zkrátka žije a to je dobře.
Přeji všem pohodový advent i Vánoce a těším se na setkání se všemi na akcích města i mimo
ně.

Harfa přivítala naše nové občánky
Tradiční vítání nově narozených dětí získalo přestavbou radnice v podkrovním sále důstojný
prostor. Snažíme se plně využívat všechny možnosti, které se zde nabízejí, inovovat a vylepšovat
tradiční a osvědčená schémata, ale i přicházet s novými nápady. Jedním z nich je hudební
doprovod královského nástroje – harfy, který jsme si vyzkoušeli při vítání dětí v sobotu 4. listopadu
a dlužno říci, že to byl počin velmi úspěšný a celému obřadu přidal na důstojnosti a slavnostnosti.
Harfenistka paní Martina Fryčová spolu se svým nástrojem zaujala již před začátkem obřadu, kdy
navodila nevšední slavnostní atmosféru a spolu s vystoupením malé houslistky Zuzanky
Semerádové a jejího bratra Nikoly překvapila všechny přítomné a připravila všem přítomným
nezapomenutelný zážitek. Vítání dětí se opět posunulo o stupeň výše a poděkování patří celému
kolektivu, který se na jeho přípravě podílel, zejména pak matrikářce Zdeňce Bzonkové, předsedkyni
SPOZ Janě Chvojkové a paní učitelce Dagmar Vyhlídkové.
Vystoupení harfenistky paní Martiny Fryčové a našich dětí pak proběhlo 24. listopadu od 18
hodin na naší radnici. Společně jsme si připomněli velký úspěch naší radnice v soutěži „Stavba roku
2017“, kde tato stavba zvítězila. V rámci programu byl promítnut záznam z předávání cen.
Slavnostního večera se zúčastnili zástupci poroty a další hosté, kteří se na stavbě podíleli. Na závěr
večera si přítomní při malém občerstvení přátelsky popovídali.
MVDr. Petr Nekut

Upozornění
Město Kardašova Řečice upozorňuje, že poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze
psů na rok 2018 se budou platit od středy 10. ledna 2018 a dále vždy v pondělí a ve středu
v úředních hodinách.
Finanční účtárna
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Advent v mateřské škole
Plamínek první svíčky na adventním věnci nám oznamuje, že toužebně očekávaný čas už
nastává. Ubíhající dny děti sledují se zvědavostí na adventních kalendářích ve svých třídách. Věnec
i kalendář mají jeden velký úkol a to naučit nás dobře čekat, ne omrzele a s nudou, ale trpělivě a
s radostí. Kdo se umí těšit, umí také přinášet radost a pomoc i druhým lidem. Proto se snažíme
během čekání dětem připomenout něco ze starých zvyků a obyčejů.

Hned na začátku adventní doby k nám do školky přišel sv. Mikuláš v doprovodu andělů a čerta.
A protože u nás máme jen samé hodné děti, všem nadělil něco dobrého. S vánoční pohádkou
„Kouzelná truhlička“ k nám do školky přijela divadelní společnost Okýnko. Společně jsme si
připoměli, jak se slavily Vánoce za časů našich předků. Na 12. prosince jsme pro předškolní děti
připravili návštěvu Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci. Oblíbenou akcí se stala „Vánoční dílna“
na které si rodiče s dětmi vyrábějí krásné vánoční ozdoby. Adventní doba v naší školce vyvrcholí
Vánoční besídkou se spoustou dobrot, dárků a vánočních koled.
Na závěr roku bych ráda poděkovala v první řadě všem zaměstnancům školky za jejich práci.
Paním učitelkám za vzornou péči o děti, paním kuchařkám a uklízečkám za práci, bez které by
školka nemohla dobře fungovat.
Děkuji také všem sponzorům, kteří přispívají k financování některých aktivit školky a pomáhají
plnit přání dětí. A v neposlední řadě děkuji městskému úřadu za údržbu areálu školky, za finanční
pomoc a také za krásný dárek v podobě nového plotu v přední části mateřské školy.
Děkuji rodičům za spolupráci, podporu a za důvěru, kterou v nás mají. Protože jedině společně
můžeme dosáhnout kvalitní výchovy a vzdělání našich dětí.
Za celý kolektiv mateřské školy vám přeji příjemné a klidné Vánoce a v novém roce mnoho
štěstí, zdraví a pohody.
Jana Jandová
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Exkurzní den - 1. A + 1. B + 3. A + 3. B
V úterý 17. 10. 2017 jsme jeli do Třeboně a prošli naučnou stezku zdraví Hrádeček. Šli jsme
okolo Zlaté stoky, pivovaru Regent, Schwarzenberského seníku, Šustovou alejí napříč Mokrými
lukami. Z Hrádečku podél Černé stoky a železniční trati zpět. Na cestě nás čekalo 14 zastavení, a
to:
1. mapa cesty
2. lípa
3. olše
4. jasan
5. bříza
6. vrba
7. dub

8. buk
9. javor
10. habr
11. smrk
12. borovice
13. topol
14. jedle

Paní učitelky nám o každém stromu přečetly nějakou zajímavost. Cestou jsme posvačili a
zadováděli si na herních prvcích z akátového dřeva.
Poté jsme se byli občerstvit v cukrárně Pohádka, kde nás obsluhovala Sněhurka a Mařenka,
Jeníček se někam zaběhl. Celá cukrárna připomínala Perníkovou chaloupku. Na náměstí jsme si
nakoupili lázeňské oplatky a upomínkové předměty. Do K. Řečice jsme se vrátili před půl druhou.
Za „výletníky“ napsaly třídní učitelky 1. A Milena Zikešová, 1. B Magdalena Landsteinová,
3. A Lenka Míchalová a 3. B Iveta Toufarová

Talentová soutěž ZAV
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se konala talentová soutěž ZAV v psaní na klávesnici počítače všemi
deseti prsty na Obchodní akademii v J. Hradci. Naši školu reprezentoval Jan Sekelský a Jan Šimic.
Oba deváťáci měřili své "síly" po třech měsících psaní na počítači s žáky, kteří píší již několik let.
Jejich umístění je velice pěkné. Jan Sekelský obsadil 6. místo a Jan Šimic 10. místo.
Děkuji oběma chlapcům na reprezentaci naší školy.
PaedDr. Milena Zikešová

Střípky z Pleší
Po delší odmlce jsem se zúčastnil tradičního posvícení ve Pleších. Účast zachraňovali řečičtí,
ale mile mne překvapila „skupina BARET“, která sice (pro mě) hrála dost hlučně, ale muzikantsky
na výborné úrovni. Je dobře, že jsou v Kardašově Řečici stále výborní muzikanti.
V listopadu byli v Pleších harmonikáři, hlavně heligonky. Opět někteří výborní. Bylo plno, tak je
vidět, že i tento druh muziky má své posluchače, opět nejvíce z Kardašovy Řečice.
Tak do roku 2018 přeji všem hodně dobré muziky, hlavně ČESKÉ...
Jarda Tomša

Turnaj v malé kopané
V půlce října naše odbočka Kardašova Řečice „SLAVIE PRAHA“ uspořádala turnaj v malé
kopané. Bohužel na poslední chvíli odřekla účast čtyři mužstva, včetně „starých pánů“
K. Řečice. Velká škoda, protože turnaj byl velmi dobře organizačně zvládnut, k čemuž přispěli
i rozhodčí pan Jech Jiří st. a pan Pípal Pavel ml. Dík patří všem, včetně občerstvení, zapisování
výsledků panem Honzou Šlápotou a poděkování patří i jeho manželce. Svým dílem přispěl i investor
kardašovo-řečického sportu pan Bouzar Tonda st. Sponzoři:SMO Bukovská voda Dolní Bukovsko,
Město Kardašova Řečice, pekárna Kotyza Veselí nad Lužnicí, Rolnické družstvo Plevis Pleše.
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Nyní připravujeme setkání slávistických odboček z Čech a Moravy na 6. července 2018. V roce
2017 se ve Strakonicích zúčastnilo 32 odboček!!! Bude to velká propagace Kardašovy Řečice.
Věříme, že vše zvládneme dobře a ti, co přijedou, nebudou litovat.
Předseda odbočky Tomša Jarda

Fotbalová minirepublika
Děti z naší mladší přípravky startují v sezóně 2017/2018 v uzavřené mezinárodní soutěži, která
se hraje pod názvem Československá minirepublika. V této soutěži se neklade důraz na výsledky,
jde hlavně o to, odehrát co nejvíc kvalitních zápasů, proto nejsou žádné ceny, nedělá se tabulka,
ale ani se neplatí startovné. Jedinou podmínkou je uspořádat jeden turnaj. Hrajeme ve společném
týmu s SKP Č. Budějovice, kdy vždy jsou čtyři hráči od nás, tři z SKP a dva z Dačic. Pro naše děti
i trenéry je to velká škola a všichni sbírají zkušenosti s fotbalem na nejvyšší úrovni. Byli jsme
nalosováni do skupiny "A" společně s Bohemians Praha 1905, Viktorii Plzeň, Sigmou Olomouc, FC
Písek, Spartou Brno a MŠK Žilina.
První turnaj uspořádala 9. září Viktoria Plzeň a pro nás to byl i přes čtyři prohry velký zážitek,
zjistili jsme, že zápasy jsou daleko rychlejší, soupeři trestají každou chybu, kterou vyrobíme, a
hlavně se hraje daleko víc tělem. Na tyto věci nejsme z našich soutěží zvyklí, proto jsme na to
zaměřili další tréninky.
Výsledky:
K.Řečice/SKP ČB - Bohemians Praha 2 - 8
K.Řečice/SKP ČB - FC Písek 5 - 8
K.Řečice/SKP ČB - Sparta Brno 2 - 7
K.Řečice/SKP ČB - Viktoria Plzeň 4 - 6
Z našich dětí se gólově prosadili: Pražák Matěj 5x, Šedivý Jan 2x a Gorský Martin 1x.
Na druhý turnaj jsme cestovali 30. září do Písku. Náš tým zde předvedl výborný výkon a radoval
se z prvních výher v soutěži. Ve vyrovnaných zápasech jsme byli v koncovce šťastnější.
Výsledky:
K.Řečice/SKP ČB - FC Písek 4 - 7
K.Řečice/SKP ČB - Bohemians Praha 8 - 4
K.Řečice/SKP ČB - MŠK Žilina 7 - 6
K.Řečice/SKP ČB - Sigma Olomouc 3 - 2
Z našich dětí tentokrát skórovali: Pražák Matěj 2x, Šedivý Jan 2x a Gorský Martin 1x.
Třetí turnaj pořádala 21. října Olomouc. Na dalekou cestu jsme vyrazili brzy ráno a panovala
obava, zda to nezanechá na hráčích nějaké stopy. Všichni však na turnaji hráli skvěle a tentokrát
jsme již soupeře přehrávali a připsali si další vyhrané zápasy. Byl to náš zatím nejpovedenější
turnaj.
Výsledky:
K.Řečice/SKP ČB - Sigma Olomouc 3 - 5
K.Řečice/SKP ČB - MŠK Žilina 9 - 1
K.Řečice/SKP ČB - Sparta Brno 7 - 3
K.Řečice/SKP ČB - Viktoria Plzeň 3 - 0
Z našich dětí se gólově prosadili: Pražák Matěj 3x, Šedivý Jan 2x, Gorský Martin 1x.
Na všech turnajích startovali: Pražák Matěj, Neugebauer Tom, Šedivý Jan a Gorský Martin.
Na jaře nás čekají další turnaje této soutěže v Brně, Praze a Žilině. Jednou se všichni soupeři
sejdou i v K. Řečici.
Tomáš Pražák

- 10 - / 16

Řečické zajímavosti č.4/2017

Turnaj v kopané
Odbočka přátel Slávia Kardaška uspořádala 14. 10. 2017 turnaj v malé kopané, kterého se pod
patronací SMO Bukovská voda, RD Plevis Pleše, Pekárna Kotyza Veselí nad Lužnicí, Rybářství
Kardašova Řečice a starosty města zúčastnila tato mužstva: Stará garda z Veselí nad Lužnicí,
Jihočeši RA, Propesko a pořádající Slávia Kardaška. Za pěkného podzimního počasí se hrál velmi
kvalitní fotbal. Turnaj vyhrálo mužstvo z Propeska, druhá skončila Stará garda z Veselí, třetí
pořádající Slávia a na čtvrtém místě skončili Jihočeši. O další velmi hodnotné ceny se podělili
nejmladší hráč Filip Šašek, nejstarší Jarda Tomša, nejlepší střelec turnaje Jan Bursík, nejlepší
brankář Dan Houdek a nejlepší hráč Jarda Loos. Děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a
sportovní vystupování. Poděkování patří také všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu
akce. Na příští rok připravujeme menší překvapení pro naše příznivce a všechny, kdo mají rádi
dobrou kopanou.
Za odbočku Jan Šlápota, Jarda Tomša a Pepa Bursík

Z knihovny
Už od pozdního léta, koncem srpna, „vypukla“ v naší knihovně Virtuální univerzita třetího věku.
Přihlášení „studenti“ absolvovali čtyři úterky za sebou přednášky na téma Astronomie. Následoval
řádný semestr na téma Evropské kulturní hodnoty, v naší knihovně již druhý. Od 30. ledna 2018
bude probíhat další semestr na téma Cestování. Případní zájemci o tuto volnočasovou aktivitu z řad
seniorů pobírajících starobní důchod, se mohou hlásit v knihovně.
V říjnu se konala přednáška Tomáše Englického. Jeho povídání o Číně mělo velký úspěch a
radniční sál byl zaplněn k prasknutí. Tomáš byl také hostem Rádia Česká Kanada (foto).
Začátkem listopadu přijela do knihovny spisovatelka Martina Bittnerová, která si povídala s žáky
druhého stupně na téma gamblerství. Četla i úryvky ze své nejnovější knížky „Můj život
s gamblerem“.
V polovině listopadu křtila paní Zdenka Maršíková knihu s názvem „Historie zájezdních hostinců
a hospod v Kardašově Řečici“. Křest proběhl v komorném prostředí knihovny za účasti tří kmotrů
(Petr Nekut, Jan Frolík, Karel Sláma) a bezmála třiceti dalších lidí. Sto výtisků knihy bylo téměř
okamžitě rozebráno a musel být zadán dotisk. Knihy jsou ještě k dostání na radnici, v knihovně a na
autobusové zastávce.
Ve středu 22. listopadu přijel Michal Kotyza ze Spolku přátel historie jindřichohradeckých lesů a
rybníků. Povídání o historii rybníků v okolí Kardašovy Řečice si přišlo poslechnout do víceúčelového
sálu radnice několik desítek zájemců.
V příštím roce se mohou školáci prvního stupně těšit na spisovatele Jiřího Holuba, který přislíbil
přijet a popovídat si o knihách „Jak se zbavit mstivý Soni“, „Kolik váží Matylda“ a pokud se zadaří,
mohl by Jiří Holub pobesedovat navečer i s dospělými čtenáři o knihách „Zádušní mše za hraběnku“
a „Prostě na mě zapomněli“.
Také bychom chtěli pozvat paní Olgu Knoblochovou, která se svou dcerou Isabellou Hančlovou
vydala knihu „Olga Knoblochová - Moje maminka -Lady Dermacol“.
Přeji všem čtenářům a příznivcům knihovny a dobrého čtení mnoho pěkných knih a těším se na
vaši účast na všech akcích. Šťastné a veselé Vánoce!
Jitka Vondrková

Hedáme fyzioterapeuta
Nestátní zdravotnické zařízení (NZZ) ve Veselí nad Lužnicí a okolí přijme fyzioterapeuta.
Nabízíme:
- práci fyzioterapeuta na plný i částečný úvazek v ambulantním provozu
- odpovídající finanční ohodnocení platové a osobní ohodnocení
- nástup dle dohody
Telefon: 602606099 nebo 724315833.
MUDr.Markéta Tomášková
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Prodej ryb
Ve dnech 22. – 23. 12. 2016 si můžete zakoupit vánočního kapra od 8.00 do 15,00 hodin v areálu
Rybářství Kardašova Řečice naproti sádkám.

Akce v Pleších

Firma Valdet s.r.o. nabízí k prodeji palivové dřevo jehličnaté.
-

Délka 50 cm (suché)
Manipulační zbytky (syrové)
Odběr na provozovně firmy v Kardašově Řečici (směr Cikar)
Kontakt: Milan Kubát
Ing. Jiří Jandera
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Poděkování
Redakční rada Řečických zajímavostí děkuje za poskytnutí příspěvků i fotografií do našeho
čtvrtletníku během celého letošního roku. Těšíme se v příštím roce na další spolupráci.
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