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Fotografie z letošní oslavy Dne dětí. Článek najdete uvnitř čísla.

První máj v Masarykově háji
Stává se již určitou tradicí, že na prvního
máje se scházíme v Masarykově háji na
setkáních, která jsou věnována různým
výročím našeho města a nejinak tomu bylo i
v letošním roce. Snažíme se tím navázat na
velkou prvorepublikovou tradici, kdy se do
Masarykova háje chodilo velmi často a bylo
zde společenské kulturní centrum našeho
města.
V letošním roce bylo setkání věnováno
80. výročí založení místní baráčnické obce, a
tak nebylo divu, že se mezi návštěvníky,
kterých se sešlo více než 150, objevily i
četné baráčnické kroje od baráčníků
místních i hostů z okolních spolků.
Na začátku jsme položili kytici k památníku
TGM a uctili jsme jeho památku. Poté
následovaly krátké projevy, které mapovaly
historii spolku a organizaci baráčnického
hnutí. Na závěr pak všichni přítomní baráčníci
zazpívali baráčnickou hymnu „Baráčníkem
být“ a poté se již rozeběhla neformální
zábava. Počasí nám přálo, byl takřka letní
den a o občerstvení se vzorně postarali hasiči
z Mnichu. Začala vyhrávat Machova kapela
v čele s kapelníkem Karlem Machem, na
které bylo znát pravidelné cvičení při
nahrávání jejich nového CD. Hlasy trubek se
nesly lesem, známé lidové písně si zpívala většina návštěvníků a májová pohoda ovládla celé
setkání, které se protáhlo až do podvečera.
První máj se opět povedl a již dnes se těšíme na ten příští.

Z knihovny
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Naše knihovna se přihlašuje a účastní mnoha celostátně vyhlašovaných knihovnických akcí.
Jedna taková akce byla vyhlášena na podzim a jmenovala se LESY A PŘÍRODA KOLEM
NÁS. Jednalo se o výtvarnou soutěž, které se mohly zúčastnit děti všech věkových kategorií
prostřednictvím knihoven v Jihočeském kraji. Kromě jednotlivců se mohly zúčastnit i kolektivy.
Zapojilo se přes 26 knihoven a sešlo se více než 300 soutěžních prací. Z každé knihovny
postoupily do krajského kola tři nejlepší výtvory v dané kategorii.
Proč to píši?
Nebudu vás dlouho napínat a prozradím, že v kategorii prvních a druhých tříd obsadil Filip
Mareš z 2. třídy třetí místo, za obrázek s názvem CO JSEM VIDĚL V LESE – ZAJÍC.
V prostorách Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích se ve středu 4. června
konalo slavnostní vyhlášení vítězů této výtvarné soutěže. Stalo se tak za účasti zástupců
podniku Lesy ČR. Filip se tohoto ceremoniálu zúčastnil a z rukou ředitele JVK, Mgr. Ivo
Kareše, obdržel cenu za třetí místo.
Do konce měsíce června budou vítězné obrázky vystaveny v prostorách Jihočeské vědecké
knihovny na Lidické, na letní prázdniny se postěhují do ZOO Ohrada a po prázdninách až do
konce roku budou ke zhlédnutí v knihovně Na Sadech (České Budějovice).
Obrázky do soutěže namalovaly děti z výtvarného kroužku, který vede paní učitelka Jitka
Tůmová.
Pokud byste si oceněné obrázky chtěli prohlédnout a neplánujete cestu do Českých
Budějovic ani na Hlubokou do ZOO, můžete se podívat na stránky českobudějovické knihovny
(www.cbvk.cz) a tam si všechny prohlédnout.
Jitka Vondrková
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Oprava pomníku padlých dokončena
Jednou z mnoha akcí města při údržbě obecního majetku v letošním roce je i právě
dokončená oprava památníku padlých na náměstí Svobody. Jeho stav byl v poslední době již
neutěšený, a tak jsme přistoupili k jeho celkové opravě, kterou provedl akademický sochař
Vladimír Krninský z Jindřichova Hradce. Oprava spočívala v očištění od nánosů mechů,
lišejníků a špíny, opravě a doplnění sochařských prvků, vyplnění spár a prasklin, následoval
hydrofobizační nátěr a obnova písma na všech nápisech. Doplněny byly i rozpadlé svícny na
smuteční oheň. Další opravy se dočkal přístupový chodník k pomníku, který byl kompletně
vyměněn za nový a při tom byl upraven i okolní terén, stará zeleň. Opravena byla rovněž
podezdívka s oplocením a vstupní brankou a okolní asfalt byl dotažen k této podezdívce, aby
zmizela ošklivá spára mezi vozovkou a podezdívkou.
První akcí, kdy se mohla veřejnost seznámit s jeho novým stavem, byl letošní
8. květen, kdy jsme položením věnců vzpomněli obětí všech rodáků a spoluobčanů, kteří položili
život za naši svobodu. Pietní akt byl součástí oslav osvobození, které tentokrát proběhly
v novém duchu s ukázkami historické vojenské techniky a vojenských akcí na našem náměstí.

Další investice do bytového fondu
Jednou z mnoha investic do našeho bytového fondu v poslední době
je celková oprava fasády na domě čp. 110 na Náměstí Svobody. Jedná
se o náš nejstarší bytový dům pocházející až z roku 1620 a tím pádem
je i jedním z nejstarších domů ve městě. Původně zde byla koželužská
dílna, hospodářství a ke konci pak hospoda „U bílého lva“ Abrahama
Höniga.
Oprava spočívala ve výměně všech oken, otlučení staré omítky, nahození nové fasády a
v nátěru kombinací dvou barev, po kterém se dům zcela proměnil z oprýskaného bezdomovce
na důstojný historický dům, který je si vědom své hodnoty. Není to zdaleka jediná investice do
tohoto domu, neboť v zimních měsících proběhlo zateplení půdních prostor, úprava jednoho
z bytů a v současné době se rozbíhá zateplení a oprava jeho dvorního traktu a úprava dvora
samotného.
Opravy a rekonstrukce se však provádí i v dalších objektech města, počínaje výměnou
topení a vyzdění schodišťových šachet v našich panelových domech, výměnou bytových jader
až po přípravu zateplení na dalších objektech v rámci dotací ze SFŽP, které se snažíme
využívat v co největší míře. Velkým přínosem pak bylo i odkoupení tepelného hospodářství na
Sídlišti TGM od firmy Teplospol a. s. Jindřichův Hradec naším městem, které přineslo jeho
obyvatelům nemalé snížení ceny tepla.
V investicích do bytového fondu chceme pokračovat i v dalších letech a udržovat tak náš
nemalý bytový fond v dobrém stavu.

Obnova veřejného osvětlení pokračuje
S nastupujícím jarem se rozběhla i další etapa obnovy veřejného osvětlení, která spočívá ve
výměně původních betonových sloupů, v mnoha případech starých více než 40 let, a zároveň i
v osazování nových koncových světel, která nahradí muzeální „nanuky“ – světla zastaralá a
s velkou spotřebou elektřiny.
Výměna započala na Sídlišti TGM, pokračuje v ulici Nádražní, dále v ulici Bezručově a na
dalších místech. Kromě lepšího vzhledu a bezpečnosti nových sloupů dojde i k nemalé úspoře
elektřiny, neboť nová koncová světla dokážou při podstatně nižší spotřebě elektřiny zajistit lepší
osvětlení. Postupně bychom chtěli vyměnit všechny staré sloupy, v některých místech lampy
doplnit a přejít v celém městě na moderní a úsporný systém osvětlení.
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Kompostárna poskytne nové služby občanům
V mírném předstihu byla dokončena stavba nové kompostárny,
zařízení, které našemu městu citelně chybělo, zejména v poslední době.
Stavbu, na kterou byla poskytnuta dotace ze SFŽP, prováděla firma
Strabag, která s nejnižší cenou vyhrála výběrové řízení a samotná stavba
trvala pouhé tři měsíce.
Kompostárna je umístěna u rybníka Broumovského v areálu bývalé
„husárny“ a sestává se ze zpevněné plochy na ukládání odpadů, jímky a
oplocení. Součástí kompostárny je i dodávka nové techniky na její
obsluhu – traktoru a překopávače kompostované hmoty. Provoz celého zařízení se předpokládá
od července letošního roku a bude to znamenat podstatné rozšíření služeb při likvidaci
biologického odpadu pro naše občany.
Ve spolupráci s firmou AVE bude všem zájemcům z řad našich občanů zdarma poskytnuta
nádoba na biologický odpad o velikosti 120 nebo 240 litrů a město zajistí vyvážení těchto nádob
každý pátek v lichý týden, tj. jedenkrát za 14 dnů v sezoně od dubna do listopadu. Služba bude
prováděna zdarma u všech občanů, kteří mají zaplacen poplatek z odpadu. Nádoby budou
k vyzvednutí od 16. června 2014 na radnici vždy v úřední hodiny. Do těchto nádob je možné
ukládat pouze trávu, listí, natě, plevele, piliny, hobliny a podobný drobný odpad, rozhodně ne
klacky, větve, kosti, popel a ostatní komunální odpad, jak bude podrobně uvedeno
v informačních letácích, které obdrží každá domácnost. Větve, klacky a větší množství
biologických odpadů bude možno osobně odvézt na kompostárnu v provozní době, vždy je však
nutno odpady vytřídit a na kompostárně uložit zvlášť dle pokynů obsluhy.
Rozjezd kompostárny nebude jednoduchá záležitost a chtěl bych tímto poprosit všechny
občany o dodržování výše uvedených pravidel, aby nedošlo k poškození obslužné techniky či
zbytečnému zatížení obsluhy kompostárny. Systém, který jsme zvolili, je velmi vstřícný k našim
občanům a jedná se o další významnou službu města v ochraně životního prostředí.
MVDr. Petr Nekut

??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bude se v K. Řečici stavět koupaliště – odpověď
Reaguji tímto na článek „Bude se v K. Řečici stavět koupaliště?“ uveřejněný starostou
MVDr. Petrem Nekutem v Řečických zajímavostech č. 1/2014. Ve svém textu se pan starosta
ohání právními kličkami, které zmaří bohulibý záměr výstavby koupaliště, které si přece všichni
přejí a pouze já a manželé Michlovi toto úsilí maříme.
Bohužel pan starosta ve svém článku opomíjí uvést podstatné skutečnosti. Město hodlalo
provést stavbu koupaliště na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městským úřadem
v Jindřichově Hradci, tedy aniž by proběhlo řádné územní či stavební řízení. O tom, že
veřejnoprávní smlouva je neplatná rozhodl Krajský úřad pro Jihočeský kraj na základě podnětu
manželů Michlových, které jsem v tomto řízení zastupoval. Byla to jediná možnost dovolat se
práva, když město vůbec nekomunikovalo s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. Nebo si
snad někdo dokáže představit, že na hranici svého pozemku bude stavět koupaliště s téměř
4 m vysokou zdí, aniž by takový záměr alespoň představil svému sousedovi? Bohužel jsem se
s podobným arogantním přístupem města setkal již vícekrát.
Ten zcela odpovídá přístupu MVDr. Nekuta a jeho způsobu komunikace, kdy ve svém článku
nezmiňuje petici proti výstavbě koupaliště, kterou podepsalo velké množství občanů a vyjádřili
tak svůj nesouhlas s tímto projektem. Veřejná diskuse na téma poměrně nákladné investice se
totiž omezila pouze na to, že se všichni zastupitelé ptali svých známých, co na stavbu
koupaliště říkají. Zřejmě žádný ze zastupitelů se nikdy nesetkal s žádným negativním ohlasem,
neboť na každém zastupitelstvu, jehož jsem se zúčastnil, vždy panovala až dojemná shoda
všech hlasujících zastupitelů a nikdo z nich nahlas nevyjádřil žádné pochybnosti.
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Kromě skutečnosti, že stavba koupaliště by měla být postavena na základě neplatného
dokumentu, jsem zjistil i další chyby města při přípravě žádosti o dotaci. Podstatným
dokumentem pro získání dotace byl dle podmínek dotačního programu souhlas zastupitelstva
s „předfinancováním“ akce. Město však při žádosti o dotaci předložilo usnesení, kterým
zastupitelstvo souhlasilo s „dofinancováním“ celé akce. Když byl starosta na tuto podstatnou
chybu upozorněn poskytovatelem dotace, svolal telefonicky členy zastupitelstva, kteří schválili
„na druhý pokus“ správné usnesení. Bohužel i tento dokument je zcela neplatný, protože
zastupitelstvo musí být svoláno veřejně s předstihem 7 dnů. Každé usnesení přijaté na
zastupitelstvu svolaném jiným způsobem je neplatné. O této skutečnosti jak starosta Nekut, tak
všichni členové zastupitelstva dobře vědí.
Tyto chyby města bez dalšího mohou znamenat (a netvrdím, že nutně znamenají) možnost
vrácení celé dotace i s tučnými úroky. To zcela jistě svědčí o správě věcí veřejných s péčí
řádného hospodáře.
Nedá mi, abych nereagoval na příměr starosty Nekuta ke stavbě tunelu Blanka, který se dá
chápat tak, že všechno špatné pochází z Prahy. Proto je trochu překvapující, že žádost o dotaci
byla mimo jiné podpořena firmou LBAC s.r.o. se sídlem Hněvkovská 2273/32, Praha 4. Ano,
narodil jsem se v Praze a stále tam dojíždím za prací. Za bydliště své a své rodiny jsem si
nicméně dobrovolně zvolil Mnich, kde jsem velmi spokojený. Znamená to snad, že se nemohu
vyjadřovat k tomu, co se kolem mě děje špatně? Nebo že mám mlčet, když starosta Nekut
nehodlá o věcech diskutovat?
Co říci na závěr? Jsem přesvědčen, že starosta Nekut s vědomím toho, že se žádost
o dotaci opírá o 2 neplatné listiny, myšlenku výstavby koupaliště již dávno opustil. Jen tak si
mohu vysvětlit jeho až hysterickou reakci i nechutné napadání mé osoby na zastupitelstvu.
Předpokládám, že starosta Nekut hledá obětního beránka, na kterého může vše hodit. Já ale
nejsem beránek.
Mgr. Martin Velík

Koupání v Řečici z druhého břehu
Přesto, že je Řečice obklopena rybníky, koupat se v nich tak jako před lety nedá. Změnily se
v rybníky hospodářské, kde rybáři mají problém s ohromnou erozí půdy zapříčiněnou
přednostním pěstováním řepky a kukuřice a s pozůstatky melioračních systémů stahujících do
rybníků nadměrně živin. Tato skutečnost vytlačila voňavé vzpomínky na prázdninovou pohodu u
vody a stala se výzvou starostovi, podporovanému věrným zastupitelstvem, k prosazení
projektu stavby koupaliště ve středu obce, s využitím dotačního programu ve výši bezmála 15ti
miliónu korun a s třímilionovým doplatkem z rozpočtu obce. Jak je patrné z opožděné reakce
veřejnosti, ve známost voličů se tento záměr dostával obtížně a poněkud konspiračně, což není
chyba málo bystrých občanů, ale evidentně radnice! Také nějaký čas trvalo, než v myslích
řečických usedlíků uzrála poněkud zarážející představa dvou bazénů, usazených do
konkrétního místa v situaci Kardašovy Řečice. Z jihozápadu hřbitov, ze severozápadu kulturní
dům, ze severovýchodu, podél ulice Smetanovy čtyřmetrová protihluková bariera, a koupaliště
místo vzrostlého parku. Zdroj vody z vrtů, nebo z řadu. Provoz hrazený z rozpočtu města K.
Řečice dosahující ročně statisíce korun. (Rozumí se každý další rok až do zániku.) Počet
letních dnů vhodných ke koupání a opalování v roce, si může každý do kalendáře poznamenat
sám. Návratnost záporná, pocity smutné.
No a pohled z druhého břehu? Předně jediný veřejně sdělovaný argument starosty: „Přece
všichni víme, že voda v rybnících je špinavá,“ je lichý, nic nevypovídající a nepodložený
odborným posudkem. Osobně vidím řešení v navrácení rybníka Obecního tam, kde před lety
byl. Na rekreační! V létě koupání na přístupné pláži, v zimě bruslení. Energie z obou stran
dostupná. Druhotně by se vyřešila i kanalizace ve zbytku obce s napojením na kanalizační řad.
Přiznávám, že jediné rozřešení může však dát jen odborný posudek. Pro něj nemusíme ovšem
daleko. Na požádání jej provede Vědecko výzkumná společnost ENKI o.p.s. se sídlem
v Třeboni, která problémy s vodou pomáhá řešit třeba i v Africe. Vypracování projektové
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dokumentace na základě posudku ENKI může včetně realizace provést odborná firma, např.
Hydrokov s.r.o. Zajímavé je, že pro podobné aktivity revitalizace krajiny existuje dotační
program EU, kde prostředky nejen na výstavbu, ale i na projekt mohou být hrazeny ze státního
fondu životního prostředí.
Abych svému návrhu dodal na vážnosti, požádal jsem naprosto soukromě ředitele Vědecko
výzkumné společnosti ENKI RNDr. Jana Pokorného o pochůzku zmíněnou lokalitou. Výše
uvedený odstavec velmi stručně čerpá z jeho stanoviska.
Domnívám se, že obyvatelům Řečice měly být nabídnuty alternativy a ne jen jedno řešení
bez možnosti volby. Jsem přesvědčen, že dotace by se měly čerpat uváženě, s odpovědností
řádného hospodáře, a ne za opačný názor stavět oponenty na veřejný pranýř tak, jak se stalo
v Řečických zajímavostech 9. 4. 2014 v článku „Bude se v K. Řečici stavět koupaliště?“ Osobně
si manželů Michlových velice považuji. Zpočátku nevěděli, že značná část obyvatel města je
podpoří. Přesto zvedli pošlapaný prapor demokracie a nebáli se nahlas vyřknout svůj názor, což
je vskutku i po 24 letech od sametové revoluce ojedinělá odvaha. Neměli bychom zapomínat,
že demokracie je vláda většiny nad menšinou, z vůle lidu! V opačném případě by platil Marxův
Kapitál.
Dne 6.6.014 vyhotovil Hanzlík Petr

Poděkování občanům
Tímto chci poděkovat občanům za jejich podporu o záchranu parku a klidu na hřbitově a
s tím související. Občané vyjádřili jasně své mínění podpisem petice: “Změna místa výstavby
veřejného koupaliště“. Pan starosta byl na veřejném zastupitelstvu vyzván k vyhlášení
referenda ohledně místa výstavby. Bohužel nechtěl na to slyšet. Tímto chci také občanům říci,
že veškeré články, že nechceme koupaliště, jsou zavádějící. Již před rokem jsem se jasně
veřejným dopisem na stránky města vyjádřila, že chci koupaliště. Takže proč ho nemáme? Proč
jsme doposud nečerpali dotaci EU? Myslím, že je to víc než jasné. Je dobře, že žijeme
v právním státě. Děkuji všem veřejným místům za spolupráci. Mé největší poděkování patří
panu Mgr. Martinu Velíkovi za jeho perfekcionalizmus.
Děkujeme.
Helena a František Michlovi

Dvě faktické poznámky
Nechci polemizovat s výše uvedenými články, ale musím reagovat na věc, kterou mají
společnou, a sice petici proti koupališti a její neprojednání v zastupitelstvu. Chtěl bych jasně říci,
že žádná petice proti koupališti nebyla nikdy nikým na radnici podána a zastupitelstvo tudíž
nemělo co projednávat. Přesto se všichni na petici odvolávají a bojují za její projednání.
Skutečně ji zapomněli podat nebo nemá významné množství podpisů a bojí se s ní přijít na
veřejnost? Pokud by pod ní byla avizovaná tisícovka podpisů, jistě by to byl velmi pádný
argument, který by zastupitelstvo vzalo v potaz.
Co se týče rybníka Obecný, doporučil bych každému, aby se tam napřed zašel podívat a
přesvědčil se o kvalitě zdejší vody, která sem přitéká z rybníka Kardaš.
MVDr. Petr Nekut

??????????????????????????????????????????????????????????????????????
O čarodějnický dorost v našem městě nemusíme mít obavy
Poslední dubnový den, takzvaně filipojakubská noc, bývá ve znamení čarodějnic a nejinak
tomu bylo i v našem městě. Příjemné počasí přilákalo celou řadu účastníků z domova i širokého
okolí a zábava se rozběhla již navečer, když na místním náměstí započal hasičský sbor se
zdobením májky. Věnec připravily hasičské ženy a děti a vlastní postavení májky pak obstarala
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hydraulická ruka a v 19 hodin již májka vlála nad náměstím. Dlužno říci, že ji pak hasiči hlídali
celou noc až do rána, aby nepřišla k úhoně.
Čarodějnice se však již touto dobou začaly slétat za hřištěm, kde mají již tradičně svou
základnu a kde na ně již čekala velká hromada dřeva určená pro jejich rej. Setkání započalo
přehlídkou čarodějnického mládí, kterého se tentokrát zúčastnilo více než dvacet účastníků, což
je o poznání více než v loňském roce. Bohaté oblečení dle poslední čarodějnické módy budilo
obdiv stejně jako výkony všech čarodějnic, z nichž ty nejmenší měly ještě problémy s chůzí, ale
o to více projevovaly nadšení a dobrou náladu. Přísná porota, složená ze starých a zkušených
čarodějnic nejméně s druhou atestací, pak měla velmi těžkou práci, aby vybrala ty nejlepší,
protože všechny byly opravdu skvělé a o čarodějnický dorost v Řečici netřeba mít obavy.
Ceny se tak oprávněně dostaly na všechny a poté již čarodějnické profesionálky zapálily
hranici a jejich rej vypukl naplno. Nejprve se nízkým letem prolétly kolem ohně a poté přišly na
řadu náročnější obraty a výkruty těch nejzkušenějších na nejnovějších modelech košťat, z nichž
největší pozornost budila košťata s metalízou a turbodmychadlem. Pokrok se nevyhýbá ani
tomuto odvětví a kvitovat je třeba i používání bezpečnostních pásů a airbagů u nejnovějších
modelů. Snad jen jedno upozornění pro všechny pilotky: alkohol nepatří nejenom za volant, ale
ani na koště, a příště budou před začátkem letů prováděny namátkové dechové zkoušky na
alkohol, takže čarodějnice pozor!
Novinkou byla tentokrát čarodějnická diskotéka, která měla veliký úspěch,
a na které se pod vedením starších družek (nebo snad i druhů - v rámci politické korektnosti
nechci pohlaví čarodějnic komentovat) všichni dosyta vyřádili. Celým večerem nás již tradičně
provázel vtipný a neotřelý komentář Karla Slámy a ozvučení Fandy Beneše a všem
pořadatelům a účastníkům patří naše poděkování za příjemný večer a dobrou zábavu.
Poděkování patří i místnímu hasičskému sboru pod vedením Tomáše Tourka za likvidaci
následků čarodějnického řádění.
Čarodějnicím zdar a těm řečickým zvlášť.

Víkend plný divadla
První květnový pátek byl ve znamení premiéry nové hry místního divadelního spolku J. K.
Tyl „Darmošlapky aneb Repete, hoši“. Odlehčená komedie z italského venkova na vděčné téma
ženy – muži a mladá – starý, vyprodala po oba dny náš
kulturní dům a diváci rozhodně nebyli zklamáni. Obecenstvo
živě reagovalo na jednotlivé gagy, dobře se bavilo a herci
sklízeli potlesk i na otevřené scéně.
V hlavní roli se představil nestárnoucí Jiří Turek, který ji
zvládl s naprostým přehledem a noblesou a ještě při tom
stačil pomáhat svým mladším kolegům. Svůj velký
komediální talent pak uplatnila v plné míře Jana Chvojková,
která střídala jednotlivé polohy od vypočítavé matky až po
milostnou scénu s naprostou bravurou a jistotou. Velkým a
dlužno říci, že příjemným překvapením, pak byl výkon
Jaroslava Šenkýře v roli básníka Ermína, který tuto náročnou
úlohu zvládl bez zakolísání, přestože se jednalo o jeho první
divadelní vystoupení. Oporou souboru je jeho ženská část a
nejinak tomu bylo i tentokrát – Eliška Vítová, Bára Volfová,
Jana Marešová i Dáša Semerádová potěšily svými výkony,
ve kterých jim úspěšně sekundovali Vladimír Kalina s Jiřím
Rejhonsem a Matyášem Englickým. Divadlo velmi oživila a
pozvedla hudba Petra Žižky, který se zároveň postaral o zvuk při představení. Scéna Karla
Staňka a Milušky Pomijové evokovala útulné bydlení všech kumpánů a spolu s kostýmy
Romany Ševčíkové vytvořila iluzi italského venkova. Dobrým duchem celého divadla, který sice
není vidět, ale bez něhož bychom se neobešli, je inspicientka Radka Volfová, která dohlížela na
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všechno, na co ostatní zapomenou. Nesmím zapomenout ani na nápovědu Lenky Žákové a
Marie Šaškové, které nám dodávaly potřebnou jistotu a jejichž služeb využívám zejména já. Co
naopak nevyužívám téměř vůbec, jsou kadeřnice a maskérky Hana Staňková a Martina
Houhová, ale o to více je využívá ženská část souboru.
Celý tento soubor pak měla na starost režisérka Jaroslava Vlková,
která přes různé překážky dokázala přivést hru do úspěšného konce a
divákům připravit příjemný večer. Zkoušení divadelní hry není nic
jednoduchého, je třeba skloubit časové možnosti všech zúčastněných,
což při dnešním pracovním vytížení není snadné. O to větší
poděkování si zaslouží všichni, kteří se přípravy divadla zúčastní a
obětují mu velkou část svého volného času a jejichž jedinou odměnou je pak potlesk
spokojených diváků. Divadelní soubor patří v posledních letech mezi tahouny kulturního a
společenského života našeho města, organizuje a zúčastňuje se většiny akcí ve městě a patří
mu za to naše velké poděkování. Nepochybuji o tom, že tomu bude i nadále a již nyní se
můžeme těšit na nejbližší setkání, kterým bude „Letní divadelní ples“ ve stylu „divokého západu“
a na podzim přijde i nějaké další divadlo.

Májové oslavy zcela jinak
Zcela netradičně přistoupilo
naše město v letošním roce
k připomenutí konce druhé
světové války, a sice ukázkou
dobové techniky a sehráním
válečné scénky. Na akci jsme
se připravovali již dlouho
dopředu, neboť vyžadovala
celou řadu povolení od
zřízení dočasné střelnice až
po
uzavření
silnice,
a
vyznačení potřebné objížďky.
Již od pondělí pak náš
zametací
vůz,
spolu
s pracovníky města, uklízel
celé náměstí i přilehlé okolí,
abychom návštěvníky akce
přivítali v uklizeném městě. Vlastní ukázku jsme pořádali spolu s Klubem vojenské historie
Schneeberg, jehož někteří členové bydlí v našem městě a velmi nám pomohli. V předvečer
oslav jsme uzavřeli náměstí, vyhradili jsme místa pro diváky, zamaskovali jsme všechny
nedobové prvky a navezli jsme všechen potřebný materiál.
Ve čtvrtek 8. května ráno pak začínají přijíždět první účastníci z osmi klubů vojenské historie,
kteří se našeho setkání zúčastní spolu se svou vojenskou technikou a zbraněmi. Vojenská
technika se řadí na předním parkovišti a brzy se stává středem pozornosti zájemců o vojenskou
historii i kolemjdoucích diváků. Německý „Hakl“ i vojenské motorky se sajdkárami, americké
džípy i tančík, sovětské motorky a vůbec veškerá technika budí obdiv svým perfektním stavem
navzdory svému stáří. Předmětem obdivu jsou i uniformy tří armád – ruské, německé i americké
a jejich zbraně. Na náměstí panuje přísný vojenský řád, všichni účastníci setkání se musí
registrovat a předložit své zbraně a doklady ke kontrole zbrojaři z řad policie, aby se předešlo
případné nehodě. Účinkujících je nakonec více než sto a po dvanácté hodině postupně
odcházejí na oběd, který jsme pro ně připravili ve školní jídelně a který si všichni velmi
pochvalovali.
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Po obědě začíná divácký dav houstnout a vítá je již zcela změněné náměstí v čele s radnicí
ozdobenou vlajkami s hákovým křížem a pojmenovanou na „Gemeindeamt“ a s četnými českoněmeckými vyhláškami, které evokují dobu na konci války v našem městě. Vlastní bojová
ukázka začala příjezdem německých důstojníků na radnici, kde se chystají k odjezdu vstříc
americkým vojskům, neboť dobře vědí, co je čeká při zajetí od sovětských vojsk. Přítomné
české obyvatelstvo pak již očekává konec války a po odjezdu armády zaútočí na jednoho
zapomenutého německého vojáka na kole, kterého zastřelí. Náhodně projíždějící německá
jednotka pak zastřelí několik obyvatel a po příjezdu Rudé armády boje na náměstí vypuknou
naplno. Výstřely zní ze všech stran, dým se valí po celém náměstí, střílí i kanon na „Haklu“ a
minomet a více než 500 přítomných diváků neví, co pozorovat dříve. Ukázka končí samozřejmě
vítězstvím Rudé armády spolu s armádou americkou a všichni si oddychneme, neboť boje byly
velmi přesvědčivé a mnohým při nich běhal mráz po zádech, protože válka není žádná legrace.
Zajímavým momentem pak bylo i ukončení celé akce a zpřístupnění náměstí, po kterém se
desítky dětí vrhly na plochu a vysbíraly všechny vystřílené nábojnice během chvilky. A že jich
bylo několik tisíc. Celou ukázku komentoval z radnice jeden ze členů KVH spolu s dobovou
hudbou a byla velmi přesvědčivá. Po jejím skončení začínáme okamžitě rozmisťovat stoly a
lavice, stavět malé podium pro hudbu, rozjíždí se provoz dvou stánků s občerstvením a
přecházíme do pohodové zábavy na oslavu konce vítězné války. Z rozhlasu zní dobové písně
ruské, americké i české a připomínají dobu těsně po válce.
Poté již štafetu přebírá kapela Akord a zábava se rozjíždí naplno. Ruská, německá i
americká vojska se baví spolu s námi, vzájemně se prolínají a začíná se i tančit. V 18 hodin pak
odcházíme na místní hřbitov ke hrobu válečného veterána Václava
Kořínka a zejména čestná stráž v podání ruských a amerických vojáků
u jeho hrobu dodá této vzpomínce patřičnou důstojnost a pietu. Po
návratu zábava na náměstí dále pokračuje, náměstí se postupně
znovu zaplňuje a ve 20 hodin pak spolu s celou velkou Řečickou
kapelou odcházíme k nově opravenému pomníku obětí války.
Následný lampionový průvod pak zaplňuje celou ulici a kolem hřiště se vracíme na náměstí, kde
zábava pokračuje a zejména děti se těší na závěrečný ohňostroj, který byl třešinkou na dortu a
úspěšně završil sváteční den.

Nové pojetí oslav konce války se velmi vydařilo, počasí nám přálo a lidé byli
spokojeni. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli, od
příslušníků KVH Schneeberg přes místní hasičský sbor, Řečickou kapelu i Akord,
kulturní komisi, pracovníky našich technických služeb až po kuchařky v místní základní
škole, které s přehledem nasytily hladová vojska. Příští rok bude ve znamení kulatého
sedmdesátého výročí a již nyní se na něj začneme připravovat.
Řečická kapela rozdávala radost
Dechová kapela či dechovka patří v Česku odedávna ke
každé kulturní či společenské akci, veselé či smutné, a
provází nás životem doslova od kolébky až po poslední
rozloučení u hrobu. V poslední době dechových kapel ubývá
a já jsem velmi rád, že se to netýká našeho města, kde
Řečická kapela pod vedením Karla Macha pokračuje v tradici
a svou činnost naopak rozšiřuje a dále rozvíjí, o čemž svědčí
nové CD, které kapela v sobotu 24. května představila
veřejnosti při jeho křtu. Čtrnáct písniček, z nichž většina byla
úplně nových, potěšilo publikum v sále a já pevně věřím, že si
najdou své posluchače a příznivce, ale i muzikanty, kteří je
budou dále hrát a šířit.
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Po křtu desky sklenkou šampaňského a přípitku celé kapely na její
cestu mezi posluchače, pak kapela zahrála jednotlivé písně a bylo to
skutečně velmi milé a příjemné překvapení pro celý sál, který nešetřil
potleskem a uznáním. Výkon kapely po dlouhém zkoušení při nahrávání
ve studiu se velmi zvedl a publikum to ocenilo. Zejména je třeba ocenit
práci kapelníka Karla Macha, který kapelu vede po stránce organizační
a přitom stačil složit či upravit většinu písní na novém CD. Rovněž tak písně od Petra Žižky,
které rovněž sám zpíval, navázaly na úspěšnou tradici řečických skladatelů a dále ji posunuly.
Spolu s dalšími skladateli, kteří byli křtu přítomni – s panem Janem Buštou, Janem Lipoldem a
Václavem Rubášem – tak odvedli velmi dobrou práci, za kterou je potřeba jim všem poděkovat.
Deska vyšla za podpory města a celé řady dalších sponzorů a všem nám udělala velkou
radost. Mnohem větší města dnes dechovku nemají, nemluvě o vydávání nových desek, a my
můžeme být na tu naši právem hrdi.
MVDr. Petr Nekut

Sbor pro občanské záležitosti
Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslavili nebo ještě oslaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Vlasta Kořínková
Anna Švejdová
Anna Suchá
Vladimíra Hánělová
Božena Konopická
Zdeňka Dlouhá
Helena Kriegová
Karel Vodička

Jaroslav Houdek
Jarmila Petrů
Zdeňka Maršíková
Zdeňka Staňková
Vlastislava Jílková
Vladimír Lysec
Blažena Janů
Antonie Hurtíková

Vlastimil Vojta
Marie Komárková
Jana Rochová
Helena Šedivá
Marie Kubová
Olga Poláková
Josef Maxa
K Vašemu kulatému výročí přejeme co nejvíce zdraví, spokojenosti, radosti a štěstí.
Jana Chvojková

Dětský den 2014 – nebo 1985?
Když jsme letos přemýšlely jaké téma zvolit pro naši oblíbenou „cestu“ na dětský den,
napadlo nás, že v době počítačů, televize, 3D kin a mobilů, bychom dětem mohly dokázat, jak
jsme si hrály my, když jsme byly malé. Jak jsme si hrály na prodavačky, na doktorky, na školu a
na maminky.……A tak jsme se rozhodly vrátit se alespoň na jedno odpoledne do roku 1985.
Naši osvědčení kamarádi, kamarádky a přátelé, si s nadšením vybrali různá témata z této
doby a s vervou se pustili do shánění dobových obleků a atributů. Měli jsme všichni alespoň
důvod udělat si čas na to, abychom u babiček a dědečků prolezli půdy a s nadšením snášeli
dolů staré kočárky, medvědy, panenky, teplákové soupravy s tepláky dole na gumu, pionýrské
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kroje a obrazy. Je zvláštností, jak se to oblečení téměř po třiceti letech na půdě nějak srazilo a
skoro nic jsme už neoblekli, všechno nám bylo jaksi těsné 
Dětský den nám tradičně zahájily holčičky z MŠ se svým vystoupením a Aerobik team
Kardaška. Pak už se naši malí cestovatelé po obdržení nezbytných pionýrských průkazů přímo
na startu od Jitky a Ilony, vydali na svou cestu rokem 1985. U pionýrek Radky a Markéty si do
připravených průkazů domalovali svůj portrét i s červeným šátkem – na to obě pionýrky pečlivě
dohlížely. Pionýrky také měly trošku obavu z toho, že dostanou za agitaci od někoho holí přes
záda, tak jako tomu bylo ve filmu Pelíšky, ale bohudík se tak nestalo.
Další zastávka byla pro děti velké dilema. Cvrnkání kuliček – hádejte, kolik dětí vědělo, co
má vlastně s kuličkami a ďolíkem v zemi dělat . Honza s Ondrou jim vše bravurně vysvětlili a
některé děti to dokonce i pochopily. Na dalším putování na děti čekaly zdravotní sestřičky
Eliška s Janou. Naši cestovatelé si chvilku hráli na doktory a obvazovali panenkám a
medvídkům poraněné ručičky, ouška a nožičky. Občas nám ze starých medvídků vypadávaly
piliny, ale to nikomu nevadilo.
U vojáků Vládi a Vojty házeli granátem, stejně jako se tenkrát házelo na soutěži o
partyzánský samopal. Občas nám munice skončila i v kopřivách, ale naše provizorní armáda si
poradila.
Na speciálním stanovišti Michala Davida čekaly na děti jeho velké fanynky Jana se Zuzkou.
Děti spojovaly „céčka“, skládaly hlavolamy, například Rubikovu kostku, či skládacího hada. Do
toho jim hrál a zpíval Michal David, který byl pro nás tenkrát velký idol – on je ale vlastně naším
idolem občas i dnes .
Pak už čekaly ve své školní třídě na břehu rybníka přísné soudružky učitelky - obě Jany a
Bára, které s dětmi vyráběly mávátka – holubice míru. Rodiče si mohli mezitím prohlédnout
dobové nástěnky a někteří se mohli najít i na soupisce sportovních výsledků z místní základní
školy- téměř 30 let staré.
V lesíku za rybníkem měl své stanoviště Čtyřlístek, kde děti střílely z praku a plnily další
úkoly s Romčou, Lenkou, Ivou a Nikolou alias Fifinkou, Pinďou, Bobíkem a Myšpulínem. Díky
jejich parádním kostýmům vypadaly, jako kdyby vyskočily přímo z námi oblíbeného
komiksového časopisu.
S cvičitelkami Petrou a Danou si děti protáhly tělíčka, stejně tak ,jako kdysi při televizním
cvičení - Cvičme v rytme.
S Anet, Kačkou, Šárkou a Terkou na naše robátka čekalo skákání panáka a gumy,
s Denisou a Lenkou běhaly slalom s míčkem a s Anetou, Kristýnou, Verčou a Kikinou závodily
s kočárky a oranžovými tatrovkami. Marně kluci hledali u tatrovek dálkové ovládání a holčičky
nemohly pochopit, že se naše panenky opravdu nehýbají a nečurají do papírových plínek.
Cestou děti dostávaly za splněné úkoly nejen drobné odměny a razítka do pionýrských
průkazů, ale i dětské peníze. Na konci okružní cesty – v Habeši, byly připravené ženy za pultem
Jitka s Janou ve svém obchodě, kde nechyběly plné regály mouky jedné značky a podpultové
zboží pedra, dobová roksová lízátka a další sladkosti, které si děti po malém smlouvání mohly
„koupit za poctivě vydělané peníze.“ Bylo hezké poslouchat z dětských úst: „Mami, na co je ta
dlouhá tyčka?“ „ No to je přeci lízátko!!!!“
Celou cestu hlídalo auto VB (veřejné bezpečnosti) i s dobovými příslušníky. Na cestě
probíhaly kontroly, které dohlížely na dodržování pořádku. Naši příslušníci veřejné bezpečnosti
Franta a Kája, ale zvládli ještě další úkoly. Celou akci nám moderovali a pouštěli diskotéku.
Dokonce musíme prozradit, že za nimi přišli přespolní účastníci našeho dětského dne a říkali
jim: „Viděli jsme hodně, ale aby diskotéku pouštěli soudruzi policajti, tak to teda ne.“
Na hřišti se nám o program starala disko cvičitelka Mirka, modeláři předváděli svá letadýlka
a další modely, děti řádily na skákacím hradu, kde na ně pečlivě dohlíželi naši hasiči. Aby se po
dlouhé cestě nasytila hladová bříška našich cestovatelů, o to se u grilu pěkně starali celé
odpoledne pan Hlaváček a pan Markes. Žízeň našich dětí pečlivě uhasily Dana s Věrkou a
žízeň dospěláků Honza s Jiřinou a spol.
A abychom udělaly nějakou vtipnou tečku za celým odpolednem, napadla nás myšlenka na
spartakiádu. Stačilo oslovit Martinu, která během pár dnů připravila choreografii. Několikrát jsme
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se s partou nadšených cvičenek sešly a nacvičily populární skladbu starších žákyň z roku 1985
- Poupata. Do party cvičenek se připletla i trojka cvičenců hochů. Převálcováni ženami
přistoupili i na jednotný sukňovitý obleček, ale v modré barvě. Většině z nás pak během
vystoupení před diváky tekly slzy smíchy, jelikož i přes svědomitý nácvik jsme každá dělala
něco jiného a nakonec jsme se držely pravidla: “Když nevíš, tak se toč!“ Na Strahov by nás
tenkrát určitě nepustili, ale jako atrakce pro Řečici jsme určitě splnili úkol dostatečně a na
chvilku jsme se všichni ocitli v Hošticích . Snad byl na nás řečický starosta řádně pyšný,
stejně tak, jako ten hoštický na své ženy. Jsme rády, že všichni tento návrat do minulosti vzali
s humorem jako recesi!  Je ale pravdou, že naše dětství bylo opravdu krásné a my na něj
vzpomínáme s láskou.
Děkujeme všem za nadšení, s jakým se s námi opět pustili do realizace akce a dětem, jejich
rodičům a prarodičům za to, že se s námi vydali na cestu do minulosti a těšíme se na příští rok.
A co vás bude čekat? Tak to se nechte překvapit!!!!
Jana Chvojková a Radka Volfová

Cambridgeské zkoušky
V pátek 4. 4. 2014 skládali žáci naší školy cambridgeské zkoušky tří úrovni - STARTERS,
MOVERS, FLYERS v Britském centru v
Českých Budějovicích. Každá zkouška se
skládá z částí listening, reading, writing a
speaking. V části speaking děti přezkušoval
rodilý mluvčí Američan Steve Riley, což byl
pro všechny obrovský zážitek. Držíme pěsti,
aby děti získaly co nejvíce žolíků, a těšíme se
na slavnostní předání certifikátů v červnu.
Poděkování
patří
paním
učitelkám
anglického jazyka na naší škole, které dětem
vštěpují základy anglického jazyka a paní
učitelce Jitce Homolkové, která žáky
připravuje na cambridgeské zkoušky.
PaedDr. Milena Zikešová

Výlet do Prahy
Dne 10. 4. jsme se vypravili do Prahy na každoročně pořádanou akci SUK - čteme všichni.
Tato akce byla pořádána již po jednadvacáté. Cesta do Prahy byla dlouhá, ale my jsme se
nenudili. Přijeli jsme na autobusové nádraží a z něho skoro utíkali na metro. To jsme stihli jen
tak tak. Z metra jsme chvíli čekali na tramvaj. Ta nás dovezla až skoro na místo. Kousek jsme
museli jít pěšky, nevadilo nám to, alespoň jsme se protáhli. Za pár minut jsme byli na místě.
V síni B. Němcové bylo samotné vyhlášení výsledků. Zazpíval také pěvecký kroužek. Zpívali
velmi pěkně. Po vyhlášení proběhla prohlídka Prahy. Tedy Pražský hrad, Zlatá ulička,
Staroměstské náměstí a nakonec Václavské náměstí, na kterém jsme si dali malé občerstvení
(jak jinak než v McDonaldu). Po vydatném občerstvení jsme se vydali zpátky na metro a na
autobusové nádraží. Domů jsme dorazili spokojeni, ale poměrně unavení.
Za tento krásně prožitý den děkujeme hlavně paní knihovnici Vondrkové a paní učitelce
Novákové.
Děkujeme Městu Kardašova Řečice za poskytnutí příspěvku na úhradu vstupného a
cestovného.
Aleš Martínek, Aleš Brunner, Klára Loskotová,
Nikola Hamrlová a Simona Kučerová
- 13 - / 32

Řečické zajímavosti č.2/2014

Sbírka pro Diakonii Rolnička
„Jsme různí, ale patříme k sobě, každý člověk je jedinečný
a zasluhuje respekt.“

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se ve spolupráci Diakonie Rolnička a naší základní školy podařila
uskutečnit charitativní sbírka na rozšíření sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením
v Táboře. To konkrétně znamená, že lidé s těžkým mentálním postižením, kteří kvůli své
snížené soběstačnosti vyžadují pomoc jiné osoby, docházejí nebo jsou sváženi rolničkovým
mikrobusem do Centra denních služeb. Zde se jim dostává pomoci zejména při udržování a
zlepšování jejich samostatnosti a sociálních schopností. Všichni si vzpomeňme na nedávnou
dobu, kdy tyto děti a také i dospělí byli zavíráni do ústavů, aby je nikdo z nás neviděl. Ale oni
přece žijí mezi námi. Také úroveň naší společnosti můžeme hodnotit podle toho, jak se stará o
své nejslabší, nemohoucí a o ty, kteří si sami nedokáží pomoci. Jsme rádi, že mezi námi máme
děti, kterým toto není lhostejné. Děkujeme našim žákům 8. a 9. třídy, a to konkrétně: Simoně
Bartošové, Janě Sokoltové, Karolíně Vackové, Tereze Rezkové, Andree Rohové, Tereze
Štefanové, Kateřině Žižkové, Věře Čejkové, Kristýně Machové, Elišce Sachové, Nele
Novákové, Elišce Schmeistrové, Jiřímu Molovi, Janu Šimpachovi, Michalu Prachařovi a Danielu
Stručovskému. Naši žáci vybrali úžasných 6300Kč.
Touto cestou děkujeme všem našim občanům za jejich štědré příspěvky!

Za ZŠ Mgr. Lenka Míchalová
Za Diakonii Rolnička Mgr. Kateřina Bláhová
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Návštěva knihovny
V úterý 22. 4. 2014 jsme navštívili knihovnu. Paní Vondrková měla pro nás připravené
hádanky, skládačky, rébusy, kvíz. Zasoutěžili jsme si. Moc se nám líbilo. Děkujeme za hezké
dopoledne v knihovně.

¨

Návštěva Houbového parku v Roseči
V pátek 2. 5. 2014 jsme se vypravili autobusem do Houbového parku v Roseči. Čekala nás
procházka interaktivní stezkou, návštěva muzea fosílií, opékání vuřtů a výroba magnetky na
ledničku. Ve stodole jsme si pohráli, podívali se na část filmu o pravěkých ještěrech, nakoupili
suvenýry a dostali odměny za splněné úkoly (např.:umíš chodit se zavázanýma očima podle rad
kamaráda?; vyšplhej po žebříku, který není ukotvený, a zazvoň; srazíš drakovi míčem hlavy?;
skákej v bažině; vyluštíš jméno pravěkého ještěra?; najdeš v písku fosilii? aj.).
1. B a p. uč. Milena Zikešová

Projektový den zdravovědy a pohybu
Dne 12. 5. 2014 se naší základní škole
konal Projektový den věnovaný základům
první pomoci a pohybu. S ošetřováním
různých zranění, o tom jak se máme
zachovat v krizových situacích a na jaká
čísla se v takovém případě máme obrátit,
nás seznámil tým paní Jitky Čechové na
pěti stanovištích. Pro 1. až 6. třídy si navíc
třída 7. A připravila skvělé pohybové
soutěže jako například: přeskoky přes
lavičku nebo přes švihadlo, nošení
míčku na lžičce, skok z místa, hod na
místo, slalom v běhu a driblování míčem,
závod ve skoku na jedné noze a srážení
kuželek. Mezitím pan učitel Michálek
s třídami 7. B, 8. a 9. třídou soutěžili na
velkém travnatém hřišti v biatlonu.
Celý tento náš den byl ukončen
ukázkou zásahu záchrany života po
pádu z kola ZZS Jihočeského kraje, pod vedením záchranáře pana Karla Filipa.
Projektový den se nám vydařil. Mnoho jsme se naučili, nenudili jsme se a poznali jsme, jak je
pro nás první pomoc důležitá.
Mgr. Lenka Míchalová
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Návštěva kasáren
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme navštívili kasárna Jana Žižky v Jindřichově Hradci. Cestovali
jsme v deštivém počasí vlakem, posilnili se v cukrárně Kaštánek. A co jsme všechno viděli?
Ruční zbraně a vybavení vojáka, zdravotnické vybavení, spojovací a chemické techniky, Pandur
II, techniku LOV IVECO, vojenskou polní kuchyni, ve které se prý vaří hlavně omáčky s rýží a
těstovinami. Vojáci nám předvedli bojové umění MUSADO. Zahřáli jsme se pravým vojenským
čajem, který nám moc chutnal, odpočinuli jsme si v kinosále u filmů o vojácích a hurá domů.
1. B a p. u. PaedDr. Milena Zikešová

Knížka pro prvňáčka
V úterý 3. 6. 2014 jsme
naposledy v letošním školním roce
navštívili místní knihovnu. Čekala na
nás paní Vondrková s překvapením.
Popovídali jsme si o všech
návštěvách knihovny v průběhu
školního roku, zavzpomínali jsme na
úkoly,
které
jsme
plnili.
I tentokrát jsme se pustili do
úkolů. Každý prvňáček si vytáhl
z dížky lísteček s hádankou. Přečetl
ji a někdy sám, někdy s pomocí
spolužáků nebo s pomocí paní
knihovnice a paní učitelky hádanku
uhodl. Přišel za námi pan starosta,
který
každému
předal
tašku
s připravenými dárky - knížku,
průkazku do knihovny, sušenku
a lízátko. Ještě si poslechl několik žáků, jak čtou, popřál nám hodně štěstí, hezké prázdniny
a poslední tečkou se stala společná fotografie
Děkujeme paní Vondrkové za celoroční spolupráci a těšíme se na další.
A a p. u. PaedDr. Milena Zikešová
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Výletní den
V úterý 10. června 2014 se na naší škole konal výletní
den. Žáci z 1. A, 1. B a 3.třídy měli super zábavu v
Českých Budějovicích. Navštívili HOPSARIUM plné
sportovních atrakcí, her a zábavy. Děti skotačily tři hodiny,
občerstvily se v místním "baru" a potom se odebraly na
interaktivní výstavu OBJEVÁRIUM BZUKOT, kde zažily v
mraveništi a úle pravé hmyzí dobrodružství. Malí školáci
se stali mravenci, proběhli se mravenčími tunely, vyšplhali
na věž, přešli po mostě k mravenčí královně a navíc se
dozvěděli spoustu zajímavostí ze života mravenců a včel.
Při cestě na vlakové nádraží navštívila 61členná skupina
žáčků oblíbenou prodejnu McDonald a všichni ochutnali spoustu dobrot a dobrůtek. Vláček
nakonec v pořádku dovezl všechny děti zpět do Kardašovy Řečice, kde na ně čekali rodiče,
kterým budou ještě dlouho vyprávět spoustu zážitků z tohoto super výletu.
Mgr. Dagmar Vyhlídková, PaedDr. Milena Zikešová, Mgr. Lenka Míchalová

Řečické pohádky a příběhy argonauta
Pohádky a příběhy ze života se vyprávějí. Vyprávět, to se ale musí umět, aby se posluchači
či čtenáři nenudili. Je proto potěšitelné, že knížky dvou řečických autorů, které v tomto měsíci
vycházejí, tyto základní předpoklady pro potěšitelný zážitek z dobře odvedené literární práce
splňují.
Zdenka Maršíková, která vydala před půldruhým rokem pečlivě zpracovanou knihu o životě a
díle našeho rodáka Boleslava Jablonského a poté přispěla i do antologie bájí a pověstí
jindřichohradeckého regionu, se tentokrát představuje jako autorka pohádek. Přestože pochází
z Prahy a mohla by se dívat na život malé obce s nadřazeným velkoměstským odstupem,
přirostlo jí naše městečko a jeho okolí k srdci, a tuto skutečnost nyní dokazuje i její nový
prozaický titul nazvaný Na řečickým rynku kámen na kamínku - Řečické pohádky a písničky.
Pozitivní vztah k místu nemusí samozřejmě ještě znamenat, že ten, kdo o něm píše, zhostí
se svého úkolu na výbornou. Zdenka Maršíková je však příliš dobrá vypravěčka se smyslem pro
poutavé rozvíjení děje a s citem pro barvité zachycení doby a prostředí, stejně jako pro
přesvědčivou charakteristiku postav, než aby vytvořila pouhý neumělý pokus o prózu určenou
dětským čtenářům. Tyto vlastnosti jsou příznačné pro všech šest příběhů v knize, z nichž první,
Kartasův prsten, je spíše pověstí osobitě interpretující vznik názvu rybníka Kardaše, a tím
vlastně i oné Řečice, v níž žijeme. V pohádkách vystupují nadpřirozené bytosti – vodníci, čert,
sudička – dějí se v nich kouzla, některé se však obejdou i bez nich a mohly by se vlastně
odehrát i v reálném světě.
Dobrým nápadem Z. Maršíkové je rozšíření obsahu knihy o výběr z lidových písní (nese
název Ó, růžičko voňavá), které před drahnou řádkou let zaznamenali jejich sběratelé V. J.
Novotný a K. Weis na Řečicku. Prostými, ale o to sympatičtějšími kresbami doplnila pohádky
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autorčina vnučka Barborka.
Rovněž další kniha, tentokrát od Petra Hanzlíka, nebude své čtenáře nudit. Autor, který
proputoval mnohé vzdálené končiny světa (Aljašku, Kamčatku, Špicberky...) a o svých
setkáních s drsnou přírodou i svéráznými domorodci napsal několik cestopisů, navazuje ve
svazku Příběhy argonauta na svoji předchozí knihu „Kam paměť sahá“, která je laděna
především vzpomínkově. Uvážíme-li, že slovo argonaut znamená dávného bájného plavce,
který se zúčastnil výpravy starověkých Řeků Středozemním, Marmarským a Černým mořem za
zlatým rounem do daleké Kolchidy, je patrné autorovo ztotožnění s těmito odvážlivci, a to i na
úrovni naplňování osobních snů či jak se dnes říká životních výzev.
Rodiče Petra Hanzlíka patřili svého času k předním československým sportovcům, a o
nejvyšší mety navíc usilovali v době, kdy ještě vrcholoví borci neměli za zády podpůrné štáby
specialistů a doping byl pojmem téměř neznámým. Vedle vrozeného talentu museli se tedy
prosadit především nezdolnou vůlí a bojovností. Takové hodnoty vyznává ve svém životě i Petr
Hanzlík, a jak jinak, vzdává jim rovněž hold ve svých knihách. Podobně jako jeho oblíbený
spisovatel Jack London obdivuje nejenom již zmíněnou drsnou přírodu, ale též muže, kteří se
nezaleknou žádných překážek, a mimo jiné také jejich zvířecí přátele – psy. To vše je patrné i z
jeho právě vycházející knihy.
Na jejích stránkách najdeme sedm povídek - příběhů napsaných životem a odehrávajících
se především v prostředí, které po člověku vyžaduje odvahu, houževnatost a schopnost poradit
si i v těch nejsvízelnějších situacích. Petr Hanzlík přitom často používá své oblíbené techniky
paralelního propojování dvou příběhů a jejich konfrontace v toku let. Ať už nás zavede na
nehostinné Špicberky či na divokou Kamčatku, ať už se příběhy odehrávají „jen“ v českých
horách, nikdy v nich nechybí promyšlená dějová výstavba, doprovázená perfektní znalostí
prostředí a bohatým, výstižným jazykem. A nejenom nejsilnější z próz, Dan ze Svalbardu, ale i
ostatní v sobě skrývají rovněž hlubinnější existenciální otázky, které si člověk, ohlížející se za
uplynulými lety svého krátícího se života, pokládá.
Křest obou knih proběhne o pouti na náměstí Jaromíra Hrubého a zde bude možné si je i
zakoupit.
Jan Frolík

Řečická sokolovna vstává z mrtvých
Když přijde v některé z řečických hospod na přetřes místní sport, mluví
se zpravidla o fotbale. V posledních letech vzbuzují pak větší pozornost
i běžecké závody, které se tu na jaře a koncem léta konají, a nesporně
též akce modelářů na jejich letišti za Plešemi. Sportů se tu ale
provozuje víc. Jedním z těch, které by nezasvěcení mohli považovat za
popelku, protože téměř nic o jejich pěstování v Řečici nevědí, je stolní
tenis, a přitom se jedná o sport, v němž dosahuje místní oddíl v současnosti velmi dobrých
výsledků.
Jak už to na menších městech v případě nemasových aktivit často bývá, nevedlo se zde
ping-pongu vždy dobře. Soutěžně se tu hrál v letech 1986 – 1998, pak se oddíl rozpadl a část
hráčů začala reprezentovat Dírnou, v roce 2006 však došlo k obnovení řečického oddílu. Počet
jeho členů dnes dosahuje dvaadvaceti (mimochodem: mezi nejmladším Jiřím Stradou ml.
a nejstarším hráčem Eduardem Adámkem je věkový rozdíl téměř 50 let). V rámci oddílu tak
mohou působit tři družstva, a zvláště áčku (v základní sestavě jsou Tomáš a Jan Smolíkovi, Petr
Bečka a Jaroslav Kozel) se v současné době daří, když jako účastník krajského přeboru jezdí
hrát zápasy až do Českých Budějovic, Strakonic, Blatné či Protivína (dopravu si hráči hradí sami
a vyjde je ročně na 20.000 Kč) a aktuálně se nachází ve středu dvanáctičlenné tabulky.
S rozvojem oddílu ovšem přišly starosti. Pronájem tělocvičny se stále více prodražoval, hráči
stolního tenisu v ní neměli ani dostatečný časový prostor pro zápasy a tréninky, a tak se
nakonec rozhodli vyřešit tato omezení vlastními silami. Přešli pod Jihočeskou sokolskou župu
se sídlem v Českých Budějovicích, a tím získali od vlastníka řečické sokolovny, jímž se Sokol
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po restitucích stal, oprávnění uzpůsobit si budovu pro vlastní potřeby. To ovšem neznamenalo,
že si začnou automaticky užívat ping-pongu mnohem více než dřív. Sokolovna za poslední čtvrt
století citelně zchátrala a bez náležité rekonstrukce haly, klubovny, šatny i nářaďovny,
konkrétněji řečeno bez oprav a úprav omítek, dveří, oken, toalet, sprch, osvětlení atd. by tu
nešlo trénovat ani hrát na odpovídající úrovni soutěžní zápasy a pořádat Tříkrálový turnaj, jehož
se zúčastňuje kolem padesátky stolních tenistů z celých jižních Čech, stejně jako mládežnické
turnaje. A protože ani Sokol, ani obec nemohou oddílu poskytnout takové finanční prostředky,
aby všechny nutné práce zadal firmě, ujali se jich jeho členové sami. Od poloviny března tak
mnozí z nich tráví soboty a nedělní odpoledne v budově u rybníka Pichovského a s rozličným
nářadím v rukou se co nejrychleji, ale zároveň i nejefektivněji snaží dát její vnitřní prostory do
pořádku. Do června tu odpracovali již 700 hodin a stovky jich je ještě čekají, aby se mohl stolní
tenis hrát v sokolovně na pěti stolech už od poloviny letošního srpna. Protože v budově je
balkon, byť úzký, a ke stěnám haly budou přistaveny i lavičky, nic nebude bránit zájemcům
z řad diváků přijít se na zápasy tří družstev místního oddílu i na pořádané turnaje kdykoliv
podívat.
Sokolovnu jsem navštívil první červnovou sobotu. V předsálí jsem zastihl Zdeňka Smolíka
se synem Tomášem, Roberta Budíka, Bedřicha Kriega a Gabriela Nagye (víkendových brigád
se však zúčastňují i Miroslav Novotný, Eduard Adámek a někteří další). Všichni pracovali
s takovým nasazením, že jsem je svými otázkami
nechtěl dlouho zdržovat. Raději jsem se rozhlédl
po hale, kde jsem v mladších letech cvičíval,
sledoval filmová a divadelní představení,
absolvoval tu i svůj první ples... Otočný držák od
kolovadel, háky po tyčích a lanech na šplhání,
mechanický žebřík v rohu u jeviště, v současnosti
zakrytého dřevěnou zástěnou... to všechno
probouzelo nostalgii. Členové oddílu však myslí
na budoucnost - a tak to má být. Přejme jim, aby
jim jejich elán vydržel, ale též podporu ze strany
sokolské organizace, řečického Městského úřadu,
případně i jiných institucí či sympatizujících
jednotlivců. Vždyť v Řečici nezachraňují pouze budoucnost místního stolního tenisu, ale také
důležitou budovu, dnes s již nepopiratelným historickým významem.
Jan Frolík
Výročí, které se neoslavuje
Už to tak ve světě chodí, že člověk bývá mnohdy nespokojen s dobou, v níž je mu souzeno
žít. Určitě to občas platí i pro každého z nás. Pokud však míra takové nespokojenosti přesáhne
únosné meze, je dobré připomenout si útrapy, jimž byli vystaveni naši předkové.
Když jsem se v roce 1948 narodil, nedosahovali mnozí z řečických mužů, kteří museli v
letech 1914 až 1918 narukovat do 1. světové války a na jejích bojištích nasazovat za úděsných
podmínek svoje životy, ještě důchodového věku. Dnes je v Řečici jediným známým mementem
tohoto mimořádně strastného období národních dějin snad už jen pomník padlých v parčíku na
náměstí Svobody, kde byla v nedávných dnech položena nová dlažba a provedeny i další
úpravy.
Zalistujme proto v Místopisu Kardašovy Řečice a připomeňme si, jak se toto martyrium, které
vyprovokovaly mnohaleté politické spory mezi předními evropskými mocnostmi a jež vypuklo
před rovnými sto lety 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku,
odrazilo v životě obce. Pokračovatel Jaromíra Hrubého dr. Bartoloměj Víta, sám odvelený na
frontu, líčí počátek i průběh války v působivé zkratce: „Jedna svolávací vyhláška následovala za
druhou, stále noví a noví záložníci se loučili se svými milými, přišla celá řada válečných let,
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plných nářků, utrpení, bídy, proklínání, doba hladu, drahoty, udávání, špionáží, touhy po
vyznamenáních, doba bohatnutí na vrub jiných.“
Ale buďme konkrétní. Vyhlášení války předcházela mobilizace, o níž byly příslušné úřady
v Kardašově Řečici informovány v neděli 26. července. Městečko zachvátila panika. Brzy nato
už odvážely z místního nádraží vlaky vojáky na frontu. Většina nastoupila k 75. pluku v
Jindřichově Hradci. Za celou válku bylo z Řečice povoláno do zbraně 492 mužů, tedy pětina
obyvatel. Válka přinesla smrt 49 z nich, 11 osob bylo prohlášeno za nezvěstné. Další zemřeli na
následky válečných útrap v letech po podepsání míru, jiní byli až do smrti poznamenáni těžkými
zraněními.
Válka se citelně projevovala i v zázemí. Životní situace řečických obyvatel, z nichž mnozí byli
z dnešního pohledu velice chudí, se ještě výrazněji zhoršila. Veškerá stavební činnost v obci
prakticky ustala, krize poznamenala rozvoj řemesel a průmyslu. Základní potraviny byly na lístky
- cukřenky, chlebenky, masenky... Rolníci schovávali obilí a brambory do nejrůznějších skrýší,
aby je nepostihla rekvizice. Cena řady základních potravin a potřeb vzrostla během čtyř let války
i desetinásobně. Některé zboží, např. pšeničná mouka, prádlo či petrolej, úplně zmizelo z trhu.
To všechno vedlo ke zvýšení úmrtnosti obyvatelstva Řečice oproti předválečnému stavu téměř
na dvojnásobek (své si vyžádala i španělská chřipka, která řádila mezi tělesně oslabeným
obyvatelstvem v posledním roce války).
V K. Řečici působily dva lazarety pro zraněné, v nichž se sešli nemocní mnoha národností
(hroby dvou Rusů, kteří zde zemřeli, jsou dodnes udržovány na místním hřbitově nezištnou péčí
p. Lukáškové a Lexové). Byla zde umístěna i část pěšího pluku č. 75 (strážnice a věznice se
nacházely na radnici). Přestože si Češi ve valné většině přáli porážku Rakousko-Uherska, byli
nuceni podrobovat se alespoň navenek oficiální dobové ideologii. Na nátlak úřadů se pořádaly
rozličné sbírky (vyměňovalo se kupř. zlato za železo), upisovaly se válečné půjčky. A pro
zajímavost: Velké (dnes Hrubého) náměstí bylo v Řečici přejmenováno na náměstí Císaře a
krále Františka Josefa I. a Malá stránka na náměstí Arcivévody Bedřicha.
Válka se však naštěstí pro náš národ čím dál znatelněji vyvíjela v neprospěch RakouskoUherska a jeho spojenců. Na podzim 1918 byly konečně podepsány mírové dohody. V Řečici
propukly radostné oslavy, umocněné navíc bezprostředním vyhlášením samostatného
Československa, při nichž byla vzdána čest těm z místních občanů, kteří v krvavém konfliktu
mocností zahynuli, ale také těm, kteří přežili, zvláště pak legionářům, vracejícím se často i
značnými oklikami z bojišť. Dějiny se však bohužel dále ubíraly svými nevyzpytatelnými
pěšinami, a i když nikdo nevěřil, že by se podobné hrůzy mohly v budoucnu opakovat, za
dvacet let vypukla válka ještě strašnější. Važme si tedy toho, že přes všechny politické
peripetie, a to i velmi negativní, se ve velké části Evropy, včetně té střední, už téměř 70 let
neválčilo.
Podle 1. dílu Místopisu Řečice Kardašovy připravil Jan Frolík

Netradiční sraz sedmdesátníků ve Vídni
Chtěli bychom se podělit se čtenáři zajímavostí o nevšední zážitky třídního srazu ročníku
1944, který proběhl 7. června 2014 ve Vídni. Tento ročník se již několik let pravidelně schází
vždy první sobotu v červnu v Plzeňské pivnici u Vodičků. Asi před dvěma lety jim navrhl jejich
spolužák Václav Polák, který žije ve Vídni již od roku 1968, že by je rád přivítal ve vinárně
Heurige Göttinger poblíž svého bydliště a při té příležitosti jim také ukázal Vídeň. V první chvíli
se zdálo, že tento nápad se nikdy neuskuteční, ale povedlo se dát si to jako dárek ke kulatým
narozeninám. Organizace v Řečici se ujal spolužák Karel Vodička a ve Vídni vše připravili
manželé Polákovi. Už zbývalo jen přesvědčit co nejvíce spolužáků, aby se srazu zúčastnili i se
svými partnery a obsadil se autobus.
V sobotu 7. 6. 2014 jsme vyjeli směr Vídeň i s hudební skupinou „Veselá čtyřka". Cesta
příjemně ubíhala, počasí nám přálo až dost, ale v klimatizovaném autobusu nám cesta rychle
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utekla. Asi po třech hodinách jsme zastavili na odpočívadle a tam nás čekali Václav a Sváťa
Polákovi a dalšího programu už se ujal Vašek. Měl perfektně připravenou asi padesáti
kilometrovou projížďku Vídní, neboť tento ročník by pěší prohlídku města asi těžko fyzicky
zvládl. Vzhledem k tomu, že byla sobota odpoledne a malý provoz, okružní jízda se pomalým
tempem krásně zvládla a projeli jsme téměř celou Vídeň. Václav provázel způsobem- napravo
vidíte Vídeňskou operu, nalevo radnici, před námi je katedrála Sv. Štěpána, dále císařská
rezidence Hofburg a tak dále. Snažil se nám ukázat většinu dominant města, třeba i druhé
koryto Dunaje, které slouží ke koupání a různým vodním sportům, ale hlavně slouží jako
pojistka v případě povodní. Zajímavá byla i spalovna, která vypadá jako hotel a navrhl jí známý
architekt Hundertwasser. Nakonec jsme ještě vyjeli na zámek Kreuzenstein, který vlastní
potomci českých předků, kteří vlastnili v Čechách doly. Prošli jsme okolí zámku, protáhli své údy
a odjeli do vinárny, která byla nedaleko.
Ve vinárničce nás čekal přípitek, který objednali manželé Polákovi, hudebníci rozbalili
nástroje a začala volná zábava. Asi po hodině následovala večeře, trochu jsme prohlédli okolí,
komu se chtělo na procházku a hlavně si protáhnout tělo a pokochat se upravenými domky a
kvetoucími okny. Zábava pokračovala se zpěvem a tancem a užili si jí i místní štamgasti,
kteří prý chodí většinou jenom na večeři, a tentokrát zůstala plně obsazená celá terasa a
poslouchali české písničky. Dokonce projevili zájem o zahrání některých známých skladeb. Čas
rychle ubíhal a před půlnocí nastalo velké loučení, kde padaly návrhy, že se tam zase za pět let
sejdeme. No uvidíme, co přinese čas a zda se nápad uskuteční.
Je škoda, že tuto možnost nevyužili všichni spolužáci, někteří to vzdali ze zdravotních
důvodů, ale bylo to zbytečné, protože to bylo připravené opravdu nenáročně. Ještě jednou patří
velký dík panu Karlu Vodičkovi a manželům Polákovým za vzornou přípravu a organizaci srazu
a věříme, že pro většinu z nás, kteří Vídeň neznali, to byl nevšední zážitek.
Za všechny účastníky Jaroslav a Jana Houdkovi

Foto dodali Václav Polák a Václav Hoda.
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Kardašova Řečice na sklonku 60. let 20. století očima prázdninového uživatele
Městečko Kardašova Řečice má rozhodně zajímavou historii. Pozoruhodné například je, že
se původně skládala ze dvou samostatných částí, patřících odlišným řečickým rodům. Svůj
vývoj má i zdejší kostel, zámek, původní pivovar, sokolovna, škola i hřbitov. Já se však v tomto
článku chci spíše věnovat svým dětským postřehům z prázdninových pobytů u prarodičů na
sklonku 60. let.
Do Kardašovy Řečice jsem jako součást berounské čtyřčlenné rodiny začal jezdit
v prázdninovém období zhruba od roku 1966. Bylo to zpočátku parními vláčky, jelikož tatínek
s maminkou si mohli pořídit automobil až v roce 1974, což ale skýtalo větší romantiku a i
zábavnost. Pobývali jsme v domě u rodičů maminky, zdejší rodačky, která tady chodila i za
války do školy. Dochovala se po ní vysvědčení s vynikajícím prospěchem a z té doby i půvabný
památníček. Babička byla toho času v domácnosti a děda, bývalý živnostník, pracoval
v komunále jako klempíř. Práce měl poměrně hodně, takže po šesté už byl v domácí dílně, kde
pracoval většinou, když neměl výjezd, do 15.00. Odpoledne vyrážel zpravidla aerovkou na
zahradu, která byla situovaná v polích před Plešemi. Na té zahradě bylo vidět, že o ní pečuje
vyučený zahradník původem z Olomoucka. Abych byl upřímný, tak na pobyt zde jsme se těšili
s bratrem nejvíce, ne však na práci. Kolem 19. hodiny děd povečeřel, naladil na rádiu, stanici
„Volá Londýn“, kterou mimochodem poslouchal i za války a poté zhruba do 21. hodiny
vypravoval své životní příběhy. Pak se šlo spát. Babička byla dirigentem domácnosti, nákupů a
bohužel i leckdy našeho volného času. Proto jsme daleko raději (i když bohužel zřídka)
pobývaly jako děti u pohotovější babičky v osamoceném domku u lesa v Horní Pěně. Tam jsme
užily více her a volnosti.
Jak tedy vypadala Kardašova Řečice z mého dětského pohledu? Automobilový provoz zde
byl tehdy minimální, současné Sídliště TGM zde tehdy ještě prakticky neexistovalo, prodejna
Jednoty také ne, obchodů byla hrstka, v paměti se mi vybavuje papírnictví, železářství a
prodejna s obuví. Do kina se chodilo do místní Sokolovny. Ta je už léta zpustlá, takže je mi ctí
partě stolních tenistů vypomáhat zdarma při její renovaci případně přispět nějakou tou
tisícovkou na potřebný materiál. Je to i kvůli osobnostem, které v naší zemi na přelomu
19. století myšlenku sportu a sokolství prosazovaly. Kdyby v Kardašově Řečici stálo Staré
Bělidlo, tak bych šel také vypomoci s jeho případnou obnovou.
Jinak koupat jsme se chodili s rodiči na 2-3 místa k rybníku Velký nebo do Svitalu. Všechny
rybníky v okolí Kardašovy Řečice byly lemovány typickými stromy, což už dnes není leckdy
patrno, nastal zde někým řízený úbytek. Strýc Fanda, který zažíval o dovolené větší pocit
volnosti, se vydával za koupáním na svém Favoritu k rybníku Vydýmač nebo k Metelskému
potoku. Na borůvky se většinou s babičkou chodilo do polesí Babky a na lesní jahody směrem
k obci Cikar. Houby jsme nacházeli v „talutách“ u silnice na Pleše nebo v lese u Kardaše. Já
osobně jsem rád pozoroval z lávky u Židovského hřbitova hejna drobných rybek v Řečickém
potoce. Myslím, že je velmi prospěšné, že před nedávnem vznikl v Kardašově Řečici dětský
kroužek, který se zabývá přírodou a její ochranou.
Závěrem svého pojednání, které nemá ani politický či ideologický záměr, bych rád podotkl,
že Kardašova Řečice a její okolí má přes své ekologické i sociologické problémy svůj půvab a i
určitou perspektivu. Žiji zde po přistěhování z Berouna již 13 let a mohu pozorovat, ale i aktivně
se účastnit zdejšího dění, a to v rámci svých možností.
Karel Hloušek

Čas návratů
Jako bývá pozdní jaro příležitostí k různým abiturientským, či absolventským sjezdům, je léto
příhodným časem všech rodáků. V době dovolených a školních prázdnin se navracejí, někteří
třeba i po mnoha letech, do svých rodných hnízd, která kdysi opustili, aby si zavzpomínali, aby
se bezprostředně dotkli dávných či méně dávných dob svého dětství a mládí, a aby také svým
partnerům a potomkům ukázali to, co je pro ně drahé a nezapomenutelné. Všichni jsme se
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někde narodili, vyrostli, někde máme své kořeny. I když nás profesní či jiné osobní důvody
zanesou od rodného prahu kamkoli daleko, do našich nových domovů, ten nejvlastnější si dál
nosíme v srdci. A není nic smutnějšího, než po letech navštívit rodné město či rodnou obec a
zjistit, že na místě toho našeho domu a ulice stojí cizí paneláky nebo obchodní sklady, či něco
jiného, byť by to byly reality sebeužitečnější, srdce nám to může utrhnout. Pak nás zachrání jen
to, že se nám podaří dobře zakořenit někde jinde. Ale doufám, že toto není případ těch, kteří
letos zavítají na sjezd rodáků do našich místních částí, Mnichu a Nítovic.
V Mnichu se sjezd uskuteční v sobotu 12. července 2014 od 13 hodin. Přípravy se ujal Sbor
dobrovolných hasičů, který v novém kulturně společenském centru uspořádá setkání rodáků a
místních a postará se i o zábavný program. Bližší podrobnosti najdete na pozvánce, otištěné
v tomto listu. Jako upomínku na toto setkání vydává SDH pamětní brožurku o historii Mnichu,
doplněnou dobovými i současnými fotografiemi.
Organizaci sjezdu rodáků v Nítovicích má na starost přípravný výbor pod vedením manželů
Broučkových. Své rodáky a příznivce Nítovičtí uvítají v sobotu 30. srpna 2014. Nově upravená
obecní klubovna bude od 11 hodin středem všeho dění. Pozvánku i s programem najdete
rovněž v tomto listu. Určitou vzácnou výjimečností tohoto sjezdu bude tištěná obecní kronika,
tedy správně Pamětní kniha obce Nítovic, kterou vytiskla Tiskárna Brouček (asi 50 ks). Pan
Václav Brouček jako nítovický patriot vydal kroniku vlastním nákladem.
Místopisy a obecní kroniky jsou svou subjektivitou a soustředěním na vlastní obec
specifickým pramenem ke studiu dějin. Starší dějiny obou obcí, tedy Mnichu i Nítovic,
zaznamenal Jaromír Hrubý ve svém prvním místopisném díle Řečice Kardašová a bývalé
panství řečické, vydaném v roce 1893. (Najdete je i na webových stránkách Kardašovy Řečice
v odkazu Informace o městě.) Pozdější historie obcí již není důsledně badatelsky zpracována,
pramenem jsou částečně obecní kroniky a vzpomínky žijících. Obsáhleji vzhledem k obecním
záležitostem je psána Kronika obce Mnichu, založená v roce 1923 a vedená do roku 1939
Františkem Kulhou, která v úvodu využívá známá fakta z místopisu Jaromíra Hrubého. Ze
vzpomínek pamětníků na události předchozího století se také dozvídáme o stavbě kapličky
v roce 1821, o požáru, který zachvátil celou obec v roce 1825, kdy zůstaly zachovány pouze tři
chalupy, o povodni v roce 1853, kdy hráz rybníka Návesníku neudržela obrovský příval vody,
protrhla se a divoký proud zdemoloval dům č. 13 pod hrází (viz*). Kronika Mnichu dále
připomíná některá fakta z doby 1. světové války, po vzniku republiky eviduje změny
samosprávy, založení obecní knihovny v roce 1923, pozemkovou reformu, rozvoj obce po
válce, zvláště čilý stavební ruch. V říjnu 1926 má obec elektrické osvětlení. Zajímavou částí je
popis hrotící se politické situace roku 1938, následné okupace a důsledků na život obce. Sbor
dobrovolných hasičů zakládá obec v roce 1942. Za války je kronika v úschově Okresního úřadu
v Třeboni. Po válce ji zpětně doplňuje Josef Hanus. V roce 1951 v Mnichu vzniká Jednotné
zemědělské družstvo a obtíže vynucené kolektivizace překonávají členové řadu let. Kronika je
vedena do r. 1985.
Také úvod Pamětní knihy obce Nítovic, založené až v roce 1956 kronikářem Josefem
Salabou, vychází z místopisu J. Hrubého, uvádí geografické údaje katastru a záznamy
z jindřichohradeckého urbáře o vlastnících obce a dávkách poddaných. Dále se věnuje
sociálním otázkám, společenským zvyklostem, udržovaným tradicím a hospodaření rolníků
zhruba od poloviny 19. století do roku 1914. K roku 1863 zmiňuje postavení kaple Panny Marie.
Líčí poválečnou konsolidaci obce, založení odborové organizace zemědělských a lesních
dělníků, jejichž životní situace se zlepšila díky kolektivním smlouvám. Pozemkovou reformou i
zde došlo k parcelaci zestátněné půdy a i zdejší chalupníci získali za přiměřenou cenu nové
pozemky. Slavnostní ukončení parcelace bylo 22. 7. 1924 završeno odhalením pamětního
kamene na hranici s katastrem drahovským. Kámen nese sugestivní nápis: „Česká půdo,
vyrvána lidu tyrany, vrácena svobodou Československa – buď věčně naše“. Po válce je i zde
znatelný stavební ruch, budují se větší stodoly, někde i nová obytná stavení. Obec zakládá
v r. 1921 veřejnou knihovnu a o rok později ochotnický Divadelní kroužek, jehož činnost byla
ukončena za 2. světové války, v r. 1922 byl také založen Sbor dobrovolných hasičů. Podstatná
část Pamětní knihy je věnována historii jednotlivých usedlostí zhruba od první poloviny 19.
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století do konce padesátých let 20. století. Pro kolektivní hospodaření se v Nítovicích rozhodli
už v roce 1949, kdy založili JZD a prošli pak počátečním těžkým obdobím jako jinde. Při
centralizaci hospodaření v roce 1976 byla zemědělská družstva obcí Mnich, Nítovice, Pleše,
Doňov, Záhoří, Višňová a Kardašova Řečice sloučena pod názvem JZD Rozhled se sídlem
v Kardašově Řečici a správu obcí převzal Místní národní výbor Kardašova Řečice. Poslední
kapitoly Pamětní knihy obce Nítovic, ukončené v roce 1984, psaly pokračovatelky Josefa
Salaby, Marie Salabová a její dcera Jana Dvořáková.
Po roce 1989 dochází k obnově soukromého vlastnictví, zemědělské družstev-nictví se
rozpadá, ale k soukromému hospodaření se vrací málokdo. Půda se dostává do nájmu, či je
odprodána novým zemědělským subjektům. Obě obce však administrativně zůstávají spojeny
s Kardašovou Řečicí jako místní části, spravované Městským úřadem Kardašovy Řečice, jíž
byla v r. 1993 vrácena městská práva.
Zajímavý je demografický vývoj Mnichu a Nítovic. Počet obyvatel obou obcí dosáhl maxima
v polovině 19. století, kdy měl Mnich dle Soupisu poddaných z r. 1847 celkem 382 obyvatele
(započítán i Holenský dvůr a hájovny) a Nítovice v r. 1862 měly 302 obyvatele (viz kronika).
Z nítovické kroniky zjišťujeme, že v roce 1983 měla obec 96 stálých obyvatel, v Mnichu je v roce
1979 trvale žijících 137 obyvatel. Poslední údaje z letošního roku 2014 znamenají další snížení
počtu trvale hlášených osob, v Mnichu nyní žije trvale 86 obyvatel, v Nitovicích 84.
Dlouhotrvající úbytek stálých obyvatel však neznamená, že by obce chátraly, naopak dá se říci,
že v posledních letech rozkvetly nejen novými fasádami, ale i úpravou veřejných prostor. Také
zásluhou chalupářů, užívajících své objekty rekreačně, je udržován charakter vesnických staveb
a vznikla zde i nová pospolitost. Mnohými investičními akcemi přispívá ke zvelebení obcí město
Kardašova Řečice.
Tolik tedy ve stručnosti k dějinám a vývoji obou obcí, které se těší na své rodáky, přátele,
známé i neznámé, kteří k nim zavítají. Přejeme pořadatelům sjezdů i všem zúčastněným krásné
počasí, hezký zážitek a následně příjemné vzpomínky.
Zdena Maršíková
*Podobná situace je popsána v Obecní kronice Pluhova Ždáru, kdy příval vody tehdy protrhl hráz
rybníka Kacíře a zničil mlýn Františka Tupého, bratra básníka Boleslava Jablonského vlast. jménem
Karla Tupého.

Hasičská soutěž
Dne 21. 6. 2014 proběhne v Kardašově Řečici již VII. ročník soutěže hasičských družstev
„O pohár starosty města“. Denní soutěž začne ve 13:00 a noční v cca 21:30 hodin. Večer
zahraje kapela WEGGETT. Na Vaši účast se těší místní dobrovolní hasiči a přejeme všem
zúčastněným mnoho sportovních a kulturních zážitků.

140. výročí založení dobrovolných hasičů v našem městě
Sbor dobrovolných hasičů v Kardašově Řečici si Vás tímto dovoluje pozvat na oslavy
140. výročí založení SDH Kardašova Řečice, které budou probíhat 16 .8. 2014 od 13:00 na
náměstí J. Hrubého. K vidění bude historická a současná hasičská technika, ukázky
zásahů a požárního sportu. K tanci a poslechu zahrají „Řečická kapela“ Ing. Karla Macha
a skupina WEGGETT.
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Úspěšný fotbalový víkend
Po delší době se mně tuto sobotu 26. dubna podařilo navštívit náš fotbalový stadion, kde se
odehrával zápas našeho prvního mužstva v krajské soutěži se soupeřem z Českých Velenic.
Slušná návštěva, pěkné počasí, vzorně připravený trávník a příjemná obsluha v restauraci
dávaly tušit, že budeme svědky mimořádného zážitku a skutečnost to jen potvrdila. Usedl jsem
na tribunu mezi skutečné fotbalové znalce v čele s nestárnoucím panem Babickým a ti mne
během chvilky seznámili se vším potřebným, od postavení našeho mužstva v soutěži přes
trenérské záměry, až po jména všech hráčů. Po krátké době se do soupeřova „vápna“ snáší
z pravé strany načechraný centr a já si v duchu říkal, že povedeme 1:0 a skutečně hlava Pavla
Kvasničky to jen potvrdila. Radost byla veliká a hra se rozeběhla na plné obrátky, přelévala se
z jedné strany na druhou, ale zároveň se trochu přiostřila a přibývalo osobních soubojů i faulů.
Naši hru dirigoval s přehledem a elegancí Míra Michal z obrany, v záloze byl vidět „štírek“ Míra
Bílek, ale ani ostatní nezůstali pozadu a hra se musela líbit všem divákům.
O přestávce jsme ochutnávali místní pivo a vzpomínali jsme na drny a škváru, kterou zažila
naše generace a srovnávali jsme ji se současným stavem, který se během několika posledních
let zcela změnil k lepšímu. Kdo si dnes při posezení na nové tribuně vzpomene na rozpadající
se boudičku, které jsme říkali šatny, buňku s občerstvením a nekonečnými frontami na něj a
žloutnoucí trávník při každém větším suchu. Podmínky pro fotbal, ale i pro celou řadu dalších
akcí na našem stadionu, jsou dnes velmi dobré a je třeba je využívat v plné míře.
V druhém poločase domácí mužstvo přidalo další dva góly. Zápas se zklidnil a přešel do
naší exhibice. Pohledné kombinace lahodily oku diváka a přicházely mnohé šance, z nichž
padnul ještě čtvrtý gól a zápas se dohrával v klidu. Naše mužstvo předvedlo dobrý výkon a
divákům připravilo pohodový podvečer, za který patří všem jeho aktérům naše poděkování.
Nedělní dopoledne pak patřilo fotbalové přípravce. Byla radost se podívat na nejmenší
fotbalový potěr a jeho umění či alespoň snahu i na nadšení jejich rodičů. Fotbalový víkend pak
odpoledne zakončilo naše druhé mužstvo vítězstvím nad Lodhéřovem a musím konstatovat, že
na našem fotbalovém hřišti to žije a to je dobře.
MVDr. Petr Nekut

Běhá celá Řečice
Jednou z mnoha akcí, pořádaných v letošním roce s podporou města, byl i čtvrtý ročník
přespolního běhu „Okolo Babek“. Počasí závodu příliš nepřálo, od rána spíše pršelo, a tak jsem
čekal, že účast nebude příliš velká. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem přišel na náš
fotbalový stadion, kde se závod startoval, a pro ty menší i celý odehrával, a uviděl davy
natěšených závodníků i jejich doprovodu, kteří se registrovali do závodu, rozcvičovali se a
špatné počasí snad ani nevnímali.
Závody začaly v kategorii těch nejmenších a bylo radost se dívat na snahu a odhodlání dětí,
pro které to byl nejspíše jejich první závod, i na mohutnou podporu a povzbuzování jejich rodin,
které by mnohdy nejraději uběhly závod za ně. A protože to nešlo, běžely alespoň kousek
s nimi. Jednotlivé kategorie se rychle střídaly, děti si užily chvilky slávy na stupních vítězů i
svižný komentář Karla Slámy.
V šest hodin pak závod vyvrcholil společným startem mužů i žen na trati přespolního běhu
dlouhého více než šest kilometrů lesem Babky. Podmáčená trať neubrala účastníkům na radosti
z běhu a po necelé půlhodině se v cíli objevil první závodník a po něm pak všichni ostatní
včetně chodců. Závod byl zakončen společnou večeří a diskotékou v Plzeňské pivnici a zařadil
se mezi celou řadu úspěšných sportovních podniků pořádaných v našem městě.
Chtěl bych poděkovat pořadatelům závodu – nejen Zbyňkovi Michálkovi a Miroslavu
Michalovi, ale i celé řadě dalších spolupracovníků, kteří přispěli k úspěšnému průběhu závodu.
Běhu zdar a tomu v Babkách obzvlášť.
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Neuvěřitelné tři hattricky v jednom zápase
O tom, že naši fotbalisté mají v poslední době dobrou formu, jsem již jednou psal, ale to, co
předvedli v sobotu 24. 5. na domácím hřišti proti Nové Bystřici, si zaslouží zvláštní komentář a
ocenění. I když soupeř nepatří na rozdíl od našeho mužstva do popředí tabulky, začátek
zápasu byl velmi vyrovnaný a po čtvrt hodině hry měl soupeř dvě čisté šance, a kdyby vedl 2 :
0, tak se nikdo nemohl divit. Poté se však projevila kvalita a síla našeho mužstva, které si hrálo
svoji hru a po chybě soupeřovy obrany jsme se brankou Kuby Idrizaje ujali vedení, což se v jeho
podání do poločasu opakovalo ještě dvakrát. Hattrick v jednom zápase je poměrně výjimečný,
ale to, co následovalo ve druhém poločase, bylo vskutku mimořádné, neboť po velmi dobré hře
přidali naši hráči další dva v podání Šergla a Kováře a zápas skončil neuvěřitelným skóre 9 : 0
v náš prospěch.
Hru našeho mužstva zezadu dirigoval s přehledem a elegancí Miroslav Michal, ve středu
hřiště pak Míra Bílek a v útoku pak již zmiňovaní úspěšní střelci Idrizaj, Šergl a Kovář. Mužstvu
vtiskl systém hry trenér Jánošík a naši hráči se jej snaží naplňovat, což se jim zejména
v poslední době daří. Systém krátkých přihrávek po zemi ve stylu Barcelony zvládají velmi
dobře a přináší to výsledky. V historii řečického fotbalu pamatuji leccos, ale takhle velké
vítězství v mistrovském zápase nikoliv. Generace hráčů, která jde spolu od žákovských let, má
nejlepší fotbalová léta ještě před sebou. Podmínky pro sport, a zejména fotbal, jsou v našem
městě nadstandardní a soupeři je obdivují a také trochu našemu fotbalu závidí.
V současné době se připravuje nové oplocení celého areálu a bylo příjemné vidět, jak po
úspěšném sobotním zápase se v neděli sešli hráči obou mužstev na brigádě při odstraňování
starého oplocení. Již teď se všichni těšíme na příští zápas a děkujeme za dosavadní výkony.
Sportu zdar a řečickému fotbalu zvlášť!
MVDr. Petr Nekut

Poděkování malých fotbalistů „Přípravky K. Řečice“
…všem trenérům, kteří se dětem věnují jak při trénincích, tak při soutěžních zápasech a
turnajích. Věříme, že očekávaný výsledek se záhy dostaví.
Rodiče fotbalistů

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Janě Gallinové a Tomáši Englickému za úžasný rok s kroužkem Mladého
přírodovědce. V prvé řadě bychom chtěli vyzdvihnout jejich ochotu věnovat se ve svém volném
čase a zcela nezištně našim nejmenším objevitelům přírody. Páteční odpoledne se vyznačovala
kvalitním programem, děti objevovaly nejen zajímavosti z říše rostlin a zvířat, ale seznamovaly
se i s krásným okolím našeho města. To vše pod taktovkou pedagogického umu a vrozeného
smyslu pro humor obou výše zmíněných přírodovědců. Děkujeme!
PS: Po prázdninách se těšíme na další společná setkání.
Za zvídavé děti spokojení rodičové

Příležitost, jak se vzdělávat na počítačích zdarma
http://www.virtualnikolega.cz je výukový web zaměřený na praktické počítačové dovednosti.
Od začátku března dochází k jeho postupnému zpřístupňování pro zaměstnance a návštěvníky
knihoven a to zcela zdarma. Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti,
kteří používají počítač zcela běžně, se s Virtuálním kolegou mohou naučit ledacos nového.
Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou
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srozumitelné i úplným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho jiného, zvládnou to
zcela sami. Pro pokročilejší je určená řada tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na
počítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel
ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je
koncipován tak, aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsložitější.
V případě, že student potřebuje nalézt rychle konkrétní odpověď na daný problém, může využít
vyhledávání podle klíčových slov.
Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat ho
emailem, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na
facebooku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických programů zdarma, jak si
založit webové stránky, nebo prezentovat svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji
studovat i doma, stačí, když na úvodní stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu odešleme
voucher v hodnotě 1500 Kč.
Český svaz žen Kardašova Řečice pořádá v pátek 25. července 2014 zájezd do Týna nad
Vltavou na divadelní představení s názvem
DNES VÁS TOČÍ REVERS 2. Divadelní
komediální show se uskuteční v přírodním divadle s otáčivým hledištěm. Začátek představení
je ve 21.30 hodin. Cena vstupenky s dopravou činí 280,- Kč, pro členky ČSŽ 180,- Kč. Přihlášky
společně s úhradou přijímá paní Zemanová na adrese Dobrovského 332 telefon 721 901 094
nejpozději do 30. června.

Noc s Andersenem

V knihovně se v pátek 4. dubna 2014 sešlo 12 dětí do 12 let, jedna šikovná paní učitelka a
jedna knihovnice. Jako rozcvičku jsme si hned dali několik hádanek a lušťovek.
Navštívili jsme klubovnu místního SDH (sbor dobrovolných hasičů), absolvovali rychlokurs
mladého hasiče, prošli jsme si celý “provoz”. Děti si mohly vyzkoušet obleky, helmy, boty,
dýchací přístroje. Hasičské auto bylo podrobeno důkladné “technické” kontrole všech dětí a
sklidilo velký úspěch. Nakonec si děti zkusily ruční pumpu a stříkačku. Všem se moc líbilo. Po
návratu do knihovny jsme se museli všichni občerstvit, protože tato populárně-naučná exkurze
byla po všech stránkách vyčerpávající.
Následovala výroba loutek z ponožek (všechny loutky byly úžasné), četlo se, luštilo, střihalo
a zase skládalo, zkrátka se soutěžilo ze všech sil. Pomocí brček děti přemisťovaly lentilky z
jednoho tácku na druhý a u všeho jsme si užili spoustu legrace. Nakonec si děti vybarvily a
vystřihly velikonočního zajíčka na vajíčko. Úklid, vyhodnocení, spousta odměn od štědrých
dárců a nakonec společné foto nám zakončilo další ročník této skvělé akce.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na tuto akci poskytli sponzorský dar.
Jitka Vondrková
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Pozvánka

Vážení rodáci, přátelé a příznivci Mnichu,
Sbor dobrovolných hasičů si vás dovoluje pozvat na
Setkání rodáků a přátel obce Mnich
u Kardašovy Řečice,
jež se koná
12. 7. 2014 od 13 hodin
v místním kulturně společenském centru. Po přivítání rodáků, jejich
registraci a po oficiálním zahájení je pro vás připraven bohatý kulturní
program s hudbou k poslechu i tanci, zajištěno je i občerstvení.
Srdečně vás zvou hasiči
Vážení rodáci, jestliže jste se rozhodli, že do Mnichu na setkání přijedete,
prosíme vás o potvrzení vaší účasti do 29. 6. 2014 na tel. 723456447,
Janda Jaroslav nebo na tel. 607736101, Stojka Antonín, nebo na
email: antonin.stojka@seznam.cz.
Pokud přijedete neohlášeni, budete rovněž vítáni.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Mnich,
378 21 Kardašova Řečice, IČ: 60819677

Pozvánka

Vážení nítovičtí rodáci a přátelé,
Osadní výbor Nítovic a Městský úřad Kardašova Řečice
si vás dovolují pozvat na
sraz rodáků v sobotu 30. srpna 2014
Věříme, že si rádi uděláte čas a přijedete si zavzpomínat a potkat se
se svými sousedy. Nezapomeňte vzít sebou staré fotografie!
Prosíme, potvrďte vaši účast do 20. 7. 2014 na telefonní číslo
602218694 – Marcela Broučková
Program:
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
14.00
15.00
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Příjezd a evidence rodáků v nítovické klubovně
Přivítání, oběd
Požehnání v kapličce (vzpomínka na zemřelé)
Prohlídka obce, výstava fotografií a kroniky
Volná zábava. K tanci a poslechu hraje
kapela Ing. Karla Macha
Řečické zajímavosti č.2/2014

VYDEJ SE S NÁMI DO DOBY LEDOVÉ!
Příměstský tábor v Kardašově Řečici pro děti ve věku 5-10 let
Kdy? 4. – 8. srpna 2014, vždy od 8.00 – 16.00 hod
Kde?Školní družina v Kardašově Řečici
Co nás čeká:
Zábavnou
formou
si
zopakujeme
ANGLIČTINU, vydáme se na putování
do prehistorického světa, kde mrzne, až
praští. Budeme vyrábět šperky, nádoby a ozdoby, poputujeme do nových lovišť
a dokonce se pokusíme zachránit planetu Zemi. Ač to zní neuvěřitelně, při
cestě nám pomůže poselství šamanů a my se díky nim ocitneme v bájných
prvohorách, kde… ale to bychom moc předbíhali…
Těší se na Tebe: náčelníci kmene Jazyková škola Zachová z Jindřichova Hradce
Děti mají každý den zajištěn oběd, svačinu a pitný režim. Do programu je zařazen
jeden celodenní výlet.
Cena: 1.990,- Kč
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Marie Valdová, tel.: 777 300 757, E-mail:
skola@jazykovkazachova.cz

*************************************************************************************************
LETNÍ ANGLIČTINA PRO NÁCTILETÉ S JAZYKOVOU ŠKOLOU
ZACHOVÁ S. R. O.

- POPRVÉ V KARDAŠOVĚ ŘEČICI
Termín: 4. – 8. srpna, vždy od 10.30 – 16.00 hod
Místo:

Školní družina v Kardašově Řečici

Program:
Prázdninová výuka je orientována na rozšíření a upevnění komunikačních
dovedností v angličtině. Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, výuka je variabilní,
dynamická, přizpůsobená letnímu režimu, aby se účastníci necítili jako ve škole.
Jednotlivé aktivity jsou nastaveny tak, aby děti co nejvíce motivovaly k používání
získaných znalostí z anglického jazyka. Lektoři jsou čeští, případně rodilí mluvčí dle
pokročilosti studentů.
Při výuce využívají zajímavých materiálů včetně audio pomůcek, videa DVD apod.
Na závěr si všichni účastníci zkusí napsat testy KET či PET nanečisto.
Každý den je zajištěn oběd, svačina a pitný režim.
Cena: 1.990,- Kč
Přihlášky a bližší informace: Mgr. Marie Valdová, tel.: 777 300 757, E-mail:
skola@jazykovkazachova.cz
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Sbor pro občanské záležitosti
(pokračování)
V sobotu 3. 5. 2014 proběhlo na Městském úřadě v Kardašově Řečici slavnostní uvítání nejmenších
dětí do života.
Přivítáni byli:
Adam Hořký, Ema Vykopalová, Radek Zavadil, Karolína Machová, Matyáš Pivec, Stanislav Hrabal,
Amálie Marsová, Anna Vaňková

Z okolních obcí byli přivítáni:
Eliška Janoušková, Tereza Ďurčáková, Sandra Musilová, Antonín Procházka, Alžběta Průšová, Ella
Ševčíková, Anna Kodymová, Kateřina Kodymová

Dětem přejeme hodně štěstí a zdraví, rodičům hodně dětské lásky, radosti a úsměvu.
Zdeňka Bzonková a Jana Chvojková
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Turnaj mladších přípravek
Ve čtvrtek 8. 5. 2014 uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol K.
Řečice turnaj mladších přípravek (děti r. 2005 a mladší). Na
výborně připraveném hřišti (dík patří Mirku Bílkovi) a za
krásného počasí se utkalo mezi s sebou pět mužstev
v zápasech hraných 1x20 minut. Vítězem se stalo mužstvo FK
Studená v čele s nejlepším střelcem Matyášem Karáskem, před
mladíky ze Ševětína. Třetí skončila Jiskra Třeboň, za kterou hrál
nejlepší hráč turnaje Pavel Vondrášek. Čtvrté místo uhrála
Lokomotiva Veselí n/L. V jejich týmu nastupoval nejmladší hráč
turnaje Matyáš Naď, ale i nejlepší brankář turnaje Petr Sedláček.
Páté místo obsadilo domácí mužstvo v čele s nejlepší hráčkou
turnaje Markétou Musilovou. Ceny do turnaje věnovaly firmy:
Rybářství K. Řečice, Hostinec u Nekutů, E.ON a fotbalový oddíl.
Zápasy s přehledem odřídili Standa Sedláček a Vojta Jánošík.
Moderování se skvěle zhostil Radim Madar se synem Ondrou.
Souhrn výsledků:
Studená - Ševětín 4:3, K. Řečice 7:5, Veselí n/L 5:2, Třeboň 2:2
Ševětín - Třeboň 3:2, Veselí n/L 2:3, K. Řečice 6:0
Třeboň - Veselí n/L 2:2, K. Řečice 4:1
K. Řečice - Veselí n/L 2:1

Turnaj malých fotbalistů

V neděli 1. 6. 2014 se malí fotbalisté
Sokola K. Řečice, ročník 2006
a mladší, zúčastnili turnaje v Č.
Velenicích, kde získali 1. místo. V
zápasech hraných na 2x15 minut
postupně porazili po boji domácí tým
8:7 (Virt 4, Musil 2, Prokešová,
Chvojka), Suchdol n/L
6:1 (Virt
2,Šergl, Musil, Chvojka, Jirsa) a na
závěr deklasovali Novosedly n/N
9:0 (Jirsa 3, Virt 2, Musil 2, Chvojka,
Šenold).
Václav Virt

FOTO: horní řada-trenér Václav Virt, Jakub Jirsa, Jan Chvojka, Jiří Sedláček, Ondřej Virt, Barbora Prokešová
spodní řada-Pavel Frýdl, Jan Šergl ,Lukáš Virt, Adam Šenold, Ondřej Musil
leží - Vojtěch Chytil, Rosalie Oravcová

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