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Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás vánoční číslo Řečických zajímavostí. Za celou redakci
a Město Kardašova Řečice bychom vám rádi popřáli krásné a pohodové svátky a šťastný
nový rok. A zároveň bychom také chtěli poděkovat všem přispěvatelům, pravidelným
i příležitostným, za jejich články a příspěvky nejen do tohoto čísla městského čtvrtletníku.
A co najdete uvnitř vánočního čísla?

PAAROVSKÝ SPECIÁL

ROZHOVOR O SDH

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
KOMENTÁŘE DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ

FOTOGALERII

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ
SPORT I KULTURU

a mnoho dalšího…
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Nadcházející akce
21. 12.

Vánoční trhy na náměstí Jaromíra Hrubého začínají ve 14:00.

27. 12.

„Ježibaby z Babína“ – Hostování Divadelního spolku J. K. Tyl v Domě dětí
a mládeže v Jindřichově Hradci (odpolední představení pro děti).

28. 12.

Povánoční předsilvestrovský běh – Sportovní klub Kardašova Řečice
pořádá večerní běh smíšených dvojic na trati cca 5,5 km.

3. 1.

Tříkrálový koncert v místním kostele – Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec vystoupí v pátek od 19:00. Zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby.

25. 1.

Modelářský ples – Model klub Kardašova Řečice vás zve na tradiční ples,
k tanci a poslechu zahraje Klaret.

2. 2.

Setkání seniorů – Tradiční setkání se uskuteční v neděli od 14 hodin. Vystoupí žáci mateřské školy, Aerobic team Kardaška a Řečická kapela.

21. 2.

Setkání divadelníků a přátel divadla

28. 2.

Zájezd do Prahy, na programu bude prohlídka letiště a exkurze v České

– 150. výročí založení Divadelního spolku J. K. Tyl v sále Kulturního domu. Hraje Baret.
televizi. Pořádá AV studio J. Hradec (opakování úspěšného zájezdu).

21. 3.

Sbor dobrovolných hasičů Kardašova Řečice vás zve na Hasičský
k tanci a poslechu zahraje kapela CRASH.

bál,

3. 4.

Vzpomínkové promítání (již čtrnácté) proběhne jako již tradičně
v Kulturním domě.

25. 4.

„Ženy Jindřicha VIII.“ – Premiéra nové divadelní hry v podání Divadelního spolku J. K. Tyl.

26. 4.

„Ženy Jindřicha VIII.“– Druhé představení nové divadelní hry Divadelního
spolku J. K. Tyl.

13. 6.

Hasičská soutěž 2019 – tradiční hasičská soutěž na fotbalovém hřišti
v Kardašově Řečici.

30. 10.

Mistrovství kraje v půlmaratonu – Sportovní klub Kardašova Řečice
pořádá běžecký závod.
Výtvarný kroužek Šikulky vás co nejsrdečněji zve ke svému stánku, který budeme
mít s dětmi na vánočních trzích 21. prosince od 14 hodin v Kardašově Řečici.
Budeme mít zase určitě připravené oblíbené vánoční svícny a spoustu jiných
zajímavých výrobků. Těší se na vás šikulky!
Milí rodiče, od 4. 11. budete moci využít pro hru Vašich dětí prostory „Prvních
krůčků“ (ulice Míru 211) i v dopoledních hodinách. Každé pondělí od 9:00 do
11:00 si mohou děti (od 6 měsíců do tří let) pohrát se svými kamarády v zařízených prostorách pro nejmenší. Cena 50 Kč za dobu pobytu. Těší se na vás
Ing. Jana Machová.

Omlouváme se našim čtenářům za gramatické chyby
v minulém čísle Řečických
zajímavostí. Z časových důvodů nemohla proběhnout
jazyková korektura. Děkujeme za pochopení.

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

Řečické zajímavosti X-XII/2019

4

Z městského úřadu – slovo starosty města
Příprava obchvatu pokračuje
Autor: Petr Nekut
Ve středu 30. října 2019 jsme se spolu se zástupci občanů zúčastnili jednání ohledně
přípravy obchvatu našeho města na Ředitelství silnic a dálníc (ŘSD) v Českých Budějovicích. Při osobním jednání s ředitelkou Ing. Hruškovou jsme předali petici za urychlení
výstavby obchvatu s 1124 podpisy a ona nám spolu se svými kolegy přislíbila maximální podporu, což jsme kvitovali
s povděkem a poděkovali jsme jí za to.
Na následném výrobním výboru,
který byl za účasti zástupců ŘSD
z Prahy i z Českých Budějovic, Policie ČR, Povodí Vltavy, Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI),
projektantů a nás, se však situace
poněkud zkomplikovala, zejména
když zástupce
SFDI
poukázal
na velkou finanční náročnost celé
akce
a vysoký
počet
sjezdů
do města, který neodpovídá normě. Zejména pak měl připomínky
ke křižovatce na příjezdu od Nítovic, kde navrhoval již jednou odmítnuté mimoúrovňové křížení. Já jsem
mu oponoval tím, že toto řešení je
výsledkem
dlouhých
jednání
a kompromisů se všemi zúčastněnými a otevření této problematiky

může
celý
obchvat
vrátit
na začátek, v čemž mě podpořili
i zástupci ŘSD z Českých Budějovic
a projektanti. Po dlouhé diskusi tyto
naše argumenty přijal a křižovatka
by měla zůstat ve stávající podobě.
Naopak jeho návrh na východní
sjezd do města, ke kterému se přidala i Policie ČR a který přináší plnohodnotné mimoúrovňové napojení města, jsme podpořili, protože
kromě zvýšené bezpečnosti a finanční úspoře přináší i větší komfort
pro naše občany při příjezdu od
Jindřichova Hradce.
S Povodím Vltavy se pak řešil odvod
vod z obchvatu i doprovodných
obslužných komunikací, a zde došlo
k dohodě. Celkově je nutno říci,

Město posiluje třídění odpadů
Autor: Petr Nekut
Povinnost třídění odpadů je dána jak
zákonem o odpadech, tak vyhláškou
města již dlouhou řadu let a my se
snažíme pro třídění vytvářet stále
lepší podmínky. Základním článkem
třídění je sběrný dvůr u nádraží, který
sbírá veškerý tříděný odpad a kam je
třeba
směrovat
zejména
větší
objemy odpadů.
Dalšími místy jsou pak kontejnery
po městě i v místních částech, které
jsou určeny na menší množství
odpadu, a které byly v poslední
době významně rozšířeny a posíleny.
Město
získalo
dotaci
na tyto
kontejnery a zřídilo některá nová
sběrná místa, například u pošty,
v Bezručově ulici, na Řehořinkách
a u moštárny a funguje již také sběr
potravinářských olejů.

že veškerá jednání jsou velmi složitá
a komplikovaná, zasahuje do nich
celá řada účastníků, kteří mají právo veta a shoda se hledá někdy
těžko, ale je snaha všech stran dojít
k dohodě, což se podařilo. Nyní
se pracuje na projektu pro územní
rozhodnutí, který by měl být
v příštím roce a na základě záborových elaborátů pak může dojít
k výkupu pozemků, kterých se bude
trasa obchvatu dotýkat.
Na příštím zastupitelstvu města pak
ŘSD z Českých Budějovic přislíbilo
představit vizualizaci trasy, která by
měla přiblížit celkové řešení obchvatu našeho města.
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Skládkování netříděného odpadu
bude v roce 2024 končit a je
potřeba se na tuto skutečnost již
nyní připravovat. Papír, sklo, plasty
a další suroviny do popelnic nepatří a může se stát, že taková popelnice nebude vyvezena. Třídění
odpadů je nejenom povinnost, ale
i ochrana našeho životního prostředí, i když je někdy problém
s odbytem těchto surovin a je
potřeba za to platit nemalé peníze. Zamyslet se musíme nad tím,
zda je potřeba produkovat takové
množství odpadů, nad prevencí
jejich vzniku i efektivitou jejich
sběru a likvidace.
Od listopadu budou tříděné
odpady svážet pracovníci města
naší vlastní technikou a je potřeba
jim práci usnadnit. Odpady řádně
třídit podle druhů, sešlapovat PET
lahve, aby se zbytečně nevozil
vzduch, papírové krabice složit či
rozdělat a větší množství papíru
odvézt do sběrného dvora
a neukládat je vedle kontejnerů.
Likvidace odpadů stojí spoustu
našich peněz, které by se daly
využít smysluplněji.
Rozmístění kontejnerů ve městě
(obr.: A. Chvojková, arcgis.com)

Konec roku ve
znamení velké aktivity
Autor: Petr Nekut
Konec roku bývá většinou již obdobím klidu a bilancování, ale ten letošní je u nás naplněn aktivitou měrou
nebývalou.

Hasičská zbrojnice
Rychlým tempem pokračuje výstavba hasičské zbrojnice, která je
v předstihu téměř tři měsíce a rychle se blíží ke svému úspěšnému
konci. V současné době jsou hotové všechny venkovní zpevněné
plochy, věž na sušení hadic, oplocení, osvětlení, kompletní elektro
i vodoinstalace a topení, hotové
jsou okolní ohradníky, fasády
a většina vnitřního vybavení. Mimo
vlastní stavbu pak byla provedena
kompletní oprava části Veselého
ulice, která nebyla v dobrém stavu
a byla i poškozena vlastní stavbou
hasičárny. Byly přidány další kanalizační vpustě jako prevence před
velkou vodou, doplněny obrubníky
proti jejímu rozlivu a provedeny
terénní úpravy v okolí. Zcela obnoven pak byl i přilehlý chodník
u bývalého KOH–I–NOORU a byly

přizvednuty a vyčištěny zde umístěné kanalizační šachty. Kompletní
úpravou pak prošla i část Hradní
ulice naproti fotbalovému hřišti,
která dostala nový povrch, a byla
zde rozšířena i možnost parkování
u fotbalového hřiště o několik míst.

Investice…
Pokračovala výměna a obnova
veřejné zeleně ve městě, počínaje
náměstím J. Hrubého, hasičskou
zbrojnicí, Hradeckou ulicí až po
výsadbu nové aleje ze sakur v ulici
Smetanova. Na řadu přišla i výstavba nové pergoly v Mnichu, na kterou jsme získali dotaci z Jihočeského
kraje a která významně rozšíří možnosti společenského života v této
místní části.
Výrazné opravy se dočkaly i komunikace ve městě, počínaje silnicí
I. třídy, průtahu městem až po naše

místní cesty, při jejichž opravě jsme
využili odfrézovaný recyklát. Investovali jsme i do zlepšení kvality našeho bytového fondu, ať již to byla
výměna bytových jader v čp. 584,
plynofikace domu čp. 536, kanalizace u domu čp. 346 v Lažanech,
opravy balkonů v DPS a připravuje
se rekonstrukce domu čp. 365.
V našich lesích proběhla kontrola ze
životního prostředí, která dopadla
bez závad. Nadále bojujeme s kůrovcem, suchem, mažeme proti
okusu či stříkáme proti klikorohu
a pálíme klestí. Zájemci se mohou
přihlásit o palivové dřevo.
Operativně jsme řešili i neprůchodnou kanalizaci v Nítovicích, kterou
ucpaly kořeny stromů v parku
a kterou jsme rychle vyměnili za
plastovou, která je proti kořenům
odolná.
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Kulturní život
Bohatá je i kulturní činnost od přednášek, promítání, koncertů až po
tradiční předvánoční akce, jakými
jsou rozsvícení vánočního stromu,
Mikuláš, vánoční trhy, či Tříkrálový
koncert.

Předvánoční období je plné akcí
a práce, při které nám naštěstí přeje počasí a práce se daří. Čekají
nás ještě typicky vánoční akce, na
které všechny občany co nejsrdečněji zvu a věřím, že všichni společně si užijeme předvánoční atmosféru i vánoční svátky a s uspokoje-
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ním se ohlédneme za uplynulým
rokem.
Do nového roku přeji všem občanům pohodu, klid a lásku jejich
bližních.

Z jednání rady a zastupitelstva města
Ve zkratce z rady města
Autor: Dana Machová
Rada například schválila:
návrh rozpočtu na rok 2020
změnu vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích a vyhlášky č. 2/20189 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování
finanční příspěvky na základě podaných žádostí na činnost místních organizací a spolků
výměnu dopravního značení ve městě
podání žádosti na nové hasičské auto
přidělení bytů a nebytových prostor
rozpočtové změny
kalkulaci vodného a stočného
nákup energie na další období
nabídku prodeje pozemků
opravu nefunkční kanalizace v Nítovicích
pronájem novému provozovateli autobusové zastávky

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dále rada doporučila zastupitelstvu projednat zřízení městské policie a výstavbu nového dětského hřiště.

Ve zkratce ze zastupitelstva města
Ze zápisu zveřejněného 21. 10. 2019, zapisovala Dana Machová
Zastupitelstvo města Kardašova Řečice konané dne 17. 10. 2019 projednávalo tyto body:
➢
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

bod č. 1 – zpráva o činnosti Městského úřadu za uplynulé období:
pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice s dvouměsíčním předstihem
proběhlo předání tepelného hospodářství z firmy Delta a.s. na společnost Teplospol Jindřichův Hradec
byla dokončena oprava budovy sportovně turistického centra s použitím dotace od Jihočeského kraje
(bylo provedeno statické zajištění budovy, oprava střechy a fasády)
město rozšířilo veřejnou zeleň ve městě a s dalším rozšiřováním se dále počítá
v souvislosti s rozšiřováním zeleně musí město pořídit odpovídající techniku na zalévání a údržbu
bylo vybudováno workoutové hřiště u Kulturního domu a hřiště s umělým povrchem a herními prvky na
venkovních terasách v Mateřské škole
město řešilo problematiku obchvatu města; v současné době se začíná zpracovávat projekt pro územní
rozhodnutí a následovně by měl být zpracován projekt pro stavební povolení; proběhla petice a blokáda
provozu na silnici I. třídy na podporu urychlení výstavby obchvatu města
město vypsalo výběrové řízení na pronájem obecních rybníků; rybníky byly pronajaty jedinému zájemci
Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. za cenu 7000,-Kč/1 ha/1 rok
město řeší kůrovcovou kalamitu, jak včasným kácením napadených dřevin, tak rozmístěním lapačů jak
v obecních lesích, tak v přilehlých soukromých lesích
město hodlá obnovu vytěžených pasek řešit zalesněním náletovými dřevinami

Řečické zajímavosti X-XII/2019

byly přidány nádoby na tříděný odpad ve městě a rozšířena
sběrná místa; od měsíce listopadu bude město svážet separovaný odpad vlastními prostředky
•
město poskytlo finanční příspěvky na činnost místních společenských organizací
•
byla dokončena plynofikace bytového domu čp. 536
•
byla provedena oprava dřevěných prvků na dětských hřištích ve městě
➢
bod č. 2 – schválení podmínek poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města („Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Kardašova Řečice“ na webu města)
➢
bod č. 3 – prodej pozemků
➢
bod č. 4 – informace o provedených rozpočtových změnách
➢
bod č. 5 – zpráva o činnosti kulturní komise

Důležité údaje

•

Více informací nejen z těchto jednání zastupitelstva města najdete na
webových stránkách města v sekci Úřad → Úřední deska → Zápis
a usnesení z jednání zastupitelstva města.
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Městský úřad
Tel: 384 383 031
Web: www.kardasova-recice.cz
Mail: posta@kardasova-recice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý:

neúřední den

Středa:

7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Čtvrtek:

neúřední den

Pátek:

7:00 - 11:30, 12:00 - 13:30

Knihovna
Tel: 384 382 092
Mail: knihovna.krecice@gmail.com
Výpůjční doba:

Sbor pro občanské záležitosti

Pondělí: 8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00

„Blahopřejeme jubilantům naší obce“

Úterý:

Zavřeno

Středa:

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

Čtvrtek:

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

Pátek:

8:00 - 12:00

Autor: Zdeňka Bzonková, Jana Chvojková
V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Josef Kupka
Libuše Kynclová
Marie Viktorová
Libuše Marková
Jana Martínková
Jan Zelenka
Josef Pozníček
Stanislav Dvořák
Růžena Srncová
Jiří Konopický
Josef Svoboda
Marie Pavlíková

Kompostárna
Provozní doba (duben-listopad)
Středa

Jaroslav Kolbek
Pavel Vaněk
Stanislav Charvát
Hana Machová
Marie Statečná
Zdeněk Dvořák
Daniela Bártů
Ivanka Šenkýřová
Marta Vašková
Jan Houska
Zuzana Scholzová
Anna Korbelová

14:00 -16:30

Sobota
10:00 - 12:00
Provozní doba (prosinec-duben
1x za 14 dnů nebo po tel. domluvě)
Středa

14:00 -16:30

Sobota

10:00 - 12:00

Sběrný dvůr
Provozní doba (duben-říjen/listopadbřezen)
Středa

16:00 - 18:00 / 15:00 - 17:00

Sobota

9:00 - 11:00 - stejná

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

Vítání občánků
Dne 5. 10. proběhlo v radničním sále slavnostní přivítání nejmladších občánků do života. Obřad zahájily děti z místní
základní a mateřské školy se svým programem a nechybělo ani krásné vystoupení harfistky Martiny Fryčové. Mezi nás
jsme přivítali tyto nové občánky:
Adam Šimlík
Nikola Vodičková
Adam Pospíchal

Matěj Nadlický
Viktorie Machová
Evelína Haišmanová

Dorota Janoušková
Viktor Havel
Matyáš Frnka

Štěpán Šaman
Eliška Loosová

Všem novorozeným miminkům a jejich rodičům přejeme hodně štěstí, zdraví, trpělivosti a spokojenosti. Věříme, že se
malým občánkům bude v našem městě líbit!
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Události, zajímavosti, komentáře
Shromáždění občanů na podporu urychlení výstavby obchvatu
města
Autor: redakce ŘZ
V pátek 20. září se sešli občané
našeho města, aby dali najevo své
dlouhodobé
znepokojení
nad
dopravou ve městě, chtěli tím tak
podpořit urychlení výstavby silničního obchvatu města. Účastníci této
„demonstrace“, jak toto shromáždění místní nazývali, přecházeli
přechody pro chodce v desetiminutových intervalech. Blokovali tak
hlavní silnici vždy na zhruba dvě až
tři minuty. Tato akce byla předem
nahlášena na příslušné orgány.
Díky tomu provoz řídila Policie ČR.
Byli přizváni i zástupci televizních
stanic, jako například ČT Prima
a Nova. Celá akce netrvala déle
než půl hodiny. Za tu dobu v obou
směrech vznikaly několikasetmetrové kolony. Tím „blokádníci“ jasně
dokázali, jak nutně město obchvat
potřebuje.

Shromáždění občanů na podporu urychlení výstavby obchvatu města, foto: N. Semerád)

Výstava Jiřího Vetýšky
Autor: Jiří Vetýška
V letošním roce byly v Jindřichově
Hradci a Kardašově Řečici uskutečněny dvě vernisáže výstavy, které
dokumentují partnerské vztahy s občany Podkarpatské Ukrajiny. Jedna
z nich proběhla i v kulturním sále
řečické radnice. Výstavu navštívili
zvláště zájemci z řad seniorů a také
celá základní škola. V besedě vystoupil pan Jaromír Hudec, zakládající člen Spolku přátel Podkarpatské
Rusi a poutavě popsal historický vývoj svého bývalého bydliště. Pan
Hromádka, syn bývalého zakládajícího člena, vystoupil se svými originálními úpravami podkarpatských básní. Děkujeme všem návštěvníkům
výstavy za jejich zájem!
Jiří Vetýška a kytarista Petr Hromádka (foto: N. Semerád)
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"Cesty po poloninách Podkarpatské Rusi pohledem z koňského
sedla"
Autor: Jana Chvojková
Cestopisné přednášky místního cestovatele, dobrodruha a spisovatele Petra Hanzlíka už se u nás pomalu staly
tradicí a našly si také své pravidelné posluchače.
Naposled jsme se sešli 2. října v místní
knihovně, kde nám Petr Hanzlík vyprávěl
o cestě na Podkarpatskou Rus, která
začala dobrodružnou jízdou vlakem.
Barvitě nám vyprávěl o krajině, kde jsou
nekonečné lesy, rozlehlá pohoří Národního parku Poloniny s nedotčenými
horskými loukami, kterou projeli na
koňském hřbetu. Vyprávěl o samotě
a klidu, jenž tato oblast nabízí, protože
zástupy turistů tam určitě nepotkáte.
Pohovořil o minulosti, ale i o současném,
nelehkém životě na Podkarpatské Rusi,
kde to místy vypadá, jako by se tam čas
zastavil v 70. letech, o velké skromnosti
místních obyvatel, kteří české turisty
vnímají velmi kladně. Co mne zaujalo,
bylo to, jak žalostně tam funguje systém
lesního hospodářství. Cestou na vrcholy Petr Hanzlík vyprávěl o cestě na Podkarpatskou Rus (foto: N. Semerád)
Polonin není prý problém potkat velké
množství vykácených ploch, v oblasti je také velkým problémem nedostatek vody. V přírodě všechno souvisí se
vším a možná bychom se právě u nich měli poučit a přestat dělat podobné chyby i u nás.
Na konci přednášky jsme ještě zasypali Petra Hanzlíka spoustou dotazů a vypadalo to, že několik z nás začalo vážně
uvažovat o tom, že danou oblast navštíví i osobně.
(Název Podkarpatská Rus platil za 1. republiky, kdy byla součástí Československa. Jako součást dnešního státu
Ukrajina se jmenuje Zakarpatská Ukrajina – poznámka redakce.)

Zvonění 17. listopadu v 17.11 hodin
Autor: redakce ŘZ
Sedmnáctého listopadu v 17 hodin a 11 minut se
rozezněly zvony na všech kostelích a kaplích jako
připomínka 30 let od pádu komunistického režimu.
Oslavili jsme tak svobodu a na moment se zastavili.
Vzpomněli jsme na své blízké, kteří už nejsou mezi námi,
nebo na konkrétního člověka, který se za svobodu
v dobách totalitních režimů zasadil. Zvonění bylo
součástí oslav „Nezapomeňme“, které Paměť národa
zorganizovala ve třiceti městech republiky.
Zastupitelstvo města spolu se zdejšími občany
odpoledne téhož dne zasadili před Kulturním domem
lípu Svobody.

Místostarostka Dana Machová zasazuje lípu Svobody (foto: N. Semerád)

Řečické zajímavosti X-XII/2019

Členové Řečické kapely (foto: N. Semerád)

Koncert Řečické kapely
Autor: Dagmar Semerádová
Oblíbená Řečická kapela zpříjemnila večer všem,
kteří dorazili do Kulturního domu v pátek
22. listopadu 2019. Zazněly známé a oblíbené
písně, převzaté i z vlastní tvorby. V průběhu
večera se zavzpomínalo i na pana Jana Lukáška,
dlouholetého bubeníka místní dechovky
a muzikanta tělem i duší.

Autor: Dagmar Semerádová
V Kardašově Řečici jsme na první adventní neděli slavnostně
rozsvítili vánoční strom. Pan starosta odstartoval odpočítávání
a symbol vánočních svátků ozářil náměstí. Děti ze základní školy
zazpívaly koledy a Machovo žesťové kvarteto zahrálo další
dávku vánočních písní, které jsme už rok neslyšeli. Advent je tu
a snad přinese do našich domovů a duší klid, pohodu
a porozumění.

Josef Kalaš (9. 2. 1914 - 20. 12. 1990)
Autor: Zdena Maršíková
Svéráznou řečickou postavu zařadil Jan Frolík ve své
knize Zaneste city mé ke klidné Řečici mezi osoby
zvláštního ražení, o nichž se vypravuje spousta historek.
Josef Kalaš „sedlák a básník“, jak ho zde autor nazývá,
byl synem mlynáře Matěje Kalaše, majitele větrného
mlýna na kopci nad rybníkem Hladovem, jemuž se
lidově říká Knejslák po hospodáři Knejslovi, který
v 16. století žil na čp. 70. I on sám byl mlynářským
tovaryšem, později rolníkem a členem JZD. Tento velký
řečický patriot měl jisté umělecké sklony, projevující se
psaním poezie, která byla svérázná jako on sám. Známá
je jeho Řečická píseň. Jeho chování bylo poněkud
podivínské, ale jestli něčím vynikal, byla to vřelost
a přátelskost vůči sousedům. Historky o něm kolují
dodnes, ale vyprávěné dobromyslně, protože Josef
Kalaš byl duše čistá a upřímná.

Josef Kalaš v r.1990. Na klopě má odznak s fotografií
Václava Havla (foto: V. Nekut)

Strom na řečickém náměstí (foto: N. Semerád)

Rozsvícení vánočního stromu

Jeho zdařilý portrét, který zde publikujeme, pořídil pan
Vladimír Nekut v roce 1990, tedy v roce Kalašova
tragického úmrtí, kdy byl sražen vlakem cestou na
nádraží. Kdo ho znal, jistě si ho rád připomene.
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Syrová nahlédnutí do smolných knih
Autor: Jan Frolík
Už dvakrát jsem se v Řečických zajímavostech zmiňoval o badatelských a literárních aktivitách Jana Jůny, jenž ze
starých listin (někdy zprostředkovaně přes jiné autory) vypisuje a v nerozsáhlých publikacích zveřejňuje fakta, která
do nich kdysi zanesly úřední osoby.
Jednou z nejnovějších prací tohoto
činorodého zájemce o starší historii
našeho regionu je letos vydaný
drobný svazeček Ze smolných knih
Jindřichova Hradce. Do takto
pojmenovaných fasciklů (někdy se
však hovoří o tzv. černých knihách)
se u soudů vybavených hrdelní
pravomocí zaznamenávaly hlavně
v období raného novověku údaje
o trestních řízeních s těmi, kdo se
dopustili závažnějšího protiprávního
jednání, jakož i o rozsudcích nad
nimi.
Jan Jůna informace zjištěné v trojích smolných knihách – jindřichohradeckých a pak i táborských
a kutnohorských, pokud v nich
ovšem figurují osoby s Jindřichohradeckem alespoň trochu spjaté –
nijak nekomentuje, o to syrovější je
však jejich vyznění. Vždyť mezi
trestní postihy patřilo kdysi i trhání

ohnivými kleštěmi, lámání kolem či
upečení provinilce na rožni a tyto
praktiky prováděli kati rovněž pod
šibenicemi na třech popravištích,
která byla v průběhu let v J. Hradci
za značného zájmu veřejnosti
používána. A spravedlnost měla
i v případech zaznamenaných
současným místním badatelem
často pásku přes oči. Drastickému
martyriu nebyli vystavováni jenom
mnohonásobní vrazi, ale nejednou
také
drobní
pobertové.
Přes
všechna brutální sdělení zapůsobí
však občas na čtenáře i kouzlo
nechtěného a vyloudí na jeho tváři
spontánní úsměv, když třeba písaři
uvádějí: „Se dozvěděli konšelé, že
jejich vězni chodí v noci na ryby.
Stráže byli potrestáni.“ nebo „Byl
sťat mečem zločinec jménem
Neřád Podělaný.“

Strohé historické údaje, které
poskytuje útlá knížečka Jana Jůny,
jsou orámovány úvodem o fungování soudní moci v J. Hradci
a zároveň doslovem Elišky Hirkové
a dlužno v této spojitosti podotknout, že pokud by nějaký
fantasta konečně objevil stroj času,
nebylo by marné, kdyby se od této
autorky všemožní dávno zvěčnělí
soudní ouřadové naučili tomu, co
je to kultivovaný písemný projev.
Přestože se výpisy ze Smolných knih
vztahují především k Jindřichovu
Hradci, je třeba si uvědomit, že různí
pochytaní a souzení lapkové či
mordýři operovali též v jeho širším
okolí, a není tedy vůbec vyloučené,
že s leckterým z nich měli co do
činění i movitější řečičtí měšťané
a sedláci z přilehlých vsí.

Víte, co je koncovka?
Autor: Veronika Slaninová
Už jako dítě jsem toužila hrát na nějaký hudební nástroj. Bohužel nemám talent ani hudební sluch. Noty mi připadají
všechny stejné – takové roztomilé pecičky a nikdy jsem nepochopila význam různých značek za houslovým klíčem.
Pokoušela jsem se seznámit se zobcovou flétnou (prý nejjednodušší nástroj, vhodný pro každého). Skončilo to
u písničky Halí, belí. Pak jsem párkrát držela v ruce tahací harmoniku. Na můj „um“ však měla moc kláves a čudlíků.
Nakonec mě částečně zachránila kytara, pár akordů jsem zvládla. Ale co je platné brnkání, když stejně nedokážete
nic zazpívat?

Hudební nástroj koncovka.

Touha hrát na něco, u čeho není technicky možné
zpívat (to raději přenechám těm, kteří to umějí), mě
dodnes nepustila. Na jednom rodinném setkání mě
fascinoval příbuzný hrající na jakousi větev. Byla jsem
poučena, že nástroj se jmenuje koncovka. Hledala
jsem více informací a nalezla následující slova: „Pokud jste nikdy na žádný nástroj nehráli, a rádi byste to
změnili, pak je koncovka ideálním nástrojem. A to
i v případě zralejšího věku. Její ovládání je totiž velmi
intuitivní, a co je pro vás důležité, všechny zahrané
tóny vždy ladí. Nemusíte se tak obávat, že zahrajete
něco špatně.“ (zdroj: https://fujary.cz) A nebo: „Hra je
plně intuitivní a zvládnou ji i malé děti. Není nutné
složité učení prstokladu jako u fléten.“
(zdroj: https://vyrobahudebnichnastroju.cz)
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Koncovka je jedním z nejstarších druhů píšťal na světě. Je to píšťala bez dírek, výška tónu se mění pouze silou foukání.
Slované dělali koncovky z kostí, různých stébel a dřevin. Na našem území se rozšířily nejvíce na Valašsku. Mnoho
lidových písní má proto jednoduchou melodii, takovou, která se dala na koncovku snadno zahrát. Mimo jiné to jsou
například písně Dú, Valaši, dú anebo koleda Pásli ovce Valaši.
To bude to pravé pro mě! Bez talentu, zato zralého věku jsem, proto jsem koncovku zhruba v polovině října zakoupila.
Dva synové tou dobou začali chodit na výuku hry na klavír a flétnu.
Na píšťalu by mělo jít zahrát až 15 tónů. Po několika týdnech tréninku zvládám tóny tři. Neumím cíleně ovládat jejich
výšku, prostě to samo nějak píská. Prý je hračkou zahrát na koncovku koledy Pásli ovce Valaši, Nesem vám noviny
a Jak jsi krásné, Neviňátko. Pro Valachy asi ano, pro jihočešku to nějak neplatí. Ježíška bych jimi spíše vyplašila, než
nalákala. Není pravdou, že všechny tóny ladí a že na koncovku nejde zahrát něco špatně. Umí vrzat, skřípat,
přeskakovat. Sám výrobce by se asi velmi divil, jaké zvuky se dají z nástroje vyloudit. Svůj text by nejspíše přehodnotil.
Ale nevzdávám to. Do léta mám za cíl naučit se ještě pár tónů a zahrát alespoň Poštovského panáčka. Pár lidí si už
mou koncovku půjčilo vím, že chyba není v nástroji. Tak mi držte palce. A hraní koled? To ráda přenechám synům,
už jich zvládnou více než já jednotlivých tónů.

Domácí výroba mýdla
Autor: Veronika Slaninová

Vyprávěla vám někdy babička, jak se dříve vařívalo mýdlo?
Z živočišných zbytků, trvalo to dlouho a práce to nebyla zrovna voňavá. Dnes je výroba domácího mýdla mnohem
snazší, zábavnější a kreativnější. Čisté mýdlo se v přírodě při vhodných podmínkách beze zbytku rozloží za zhruba
5 dnů. Nemusí obsahovat žádná barviva ani vůně, přesto bude vonět čistotou a můžete v něm dokonce vytvořit
vzor. K výrobě potřebujete jen vhodné oleje a louh. Chemická reakce promění tyto látky na mýdlo s vysokým
obsahem glycerinu.
Pokud byste výrobu mýdla i vy rádi vyzkoušeli, ale zatím nemáte odvahu, ráda vás obav zbavím a naučím vás mýdlo
vyrábět v domácích podmínkách z běžně dostupných surovin na celodenním kurzu. Je možné jej i darovat formou
dárkového certifikátu. Pro více informací mě můžete kontaktovat na telefonu 608 832 340 anebo na mailu
v.slaninova@centrum.cz.

Pěti zuby směje se na pravnouče
Autor: Andrea Rejhonsová
Jan Frolík k několika svým vydaným titulům přidal další. Krátká sbírka haiku je
k sehnání od 6. 12. 2019. Při čtení těchto krátkých řádků se vám můžou
vybavit obrazy z každodenního života. Tato knížečka se dobře vejde do
kapsy, takže si jí můžete kdykoliv vzít s sebou a příležitostně si přečíst pár
řádků. Každý si při čtení může představit situace zasazené do svého
vlastního světa. Možná si vybavíte nejen situace ale hlavně emoce, které
jednotlivé haiku vyvolávají.
Panu Frolíkovi děkujeme a přejeme mnoho podnětů pro další tvorbu.

Haiku je lyrický útvar, většinou s přírodní tématikou, který
je tvořen zvukomalebným trojverším, dělicí pauzou
a zařazovacím slovem.
Zdroj: Wikipedie

Domácí mýdlo (foto: V. Slaninová)

Poslední dobou s potěšením pozoruji trend „návratu do
minulosti“, co se vztahu k životnímu prostředí týče. Znovu frčí
síťovky a látkové tašky namísto barevných igelitek, některé
farmy po dlouhých letech zavádějí prodej mléka a jogurtů ve
vratných skleněných obalech (znáte scuk.cz?), svačiny se
balí do látkových (případně povoskovaných) ubrousků, již je
běžné nosit si do obchodu na ovoce, zeleninu
a pečivo vlastní šité pytlíky. Snažíme se omezovat odpad
a používání plastů. Za ideální obaly považujeme ty, které se
dají používat opakovaně. A znovu se vrací obliba ručně
vyráběných mýdel a další kosmetiky.
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Ochotnický spolek J. K. Tyl
Caveman
Autor: Jana Chvojková
Každý rok na podzim Město Kardašova Řečice zve do našeho Kulturního domu divadlo „z Prahy“. V pátek 27. 9. přijel
Caveman. Caveman je divadelní hra o jednom herci (One Man Show). Hru režíroval známý spisovatel a režisér Patrik
Hartl.

Radka Volfová, která má pořádání pražských divadel u nás v Řečici na starosti, měla i tentokrát šťastnou ruku při
výběru hry a my se můžeme jen těšit, co pro nás připraví příště.

Lotrando a Zubejda
Autor: Jana Chvojková
Další z hostů podzimní divadelní
sezony v našem Kulturním domě byl
Spolek divadelních ochotníků z Deštné, kteří k nám v neděli 13. října
zavítali s muzikálovou pohádkou na
motivy Karla Čapka, upravenou
Zdeňkem Svěrákem – Lotrando
a Zubejda. V pohádce zaznělo
mnoho známých písniček, doprovázených živou hudbou, scéna byla
plná krásných kulis a nechyběl ani
velbloud, který se procházel přímo
mezi diváky. Představení bylo určené hlavně pro naše nejmenší, ale
pohladilo po duši i nás dospělé, kteří
jsme díky deštenským ochotníkům
zažili pohádkové odpoledne.
Lotrando a Zubejda v podání deštenských ochotníků (foto: N. Semerád)

Jakub Slach v roli Cavemana (foto: N. Semerád)

Hlavní
představitel, tedy
jeskynní muž
(Caveman)
nás
během
představení
seznamuje s hlavními rozdíly mezi dvěma
rozdílnými druhy, s rozdílnou kulturou a rozdílným myšlením... tedy mezi muži a ženami.
Během hry se dovídáme, že naše zvyky, které
měli naši předkové již v době kamenné se
s námi táhnou až do dnešních dní a dělají z nás
tedy takové lidi, jakými jsme. Představení je
založeno zejména na pochopení mužů jako
lovců a žen jako sběraček a tuto skutečnost
dokáže připodobnit k v podstatě každé situaci
v našem životě. Tato divadelní hra byla
napsaná v devadesátých letech Američanem
Robem Beckerem a dnes je po celém světě
hrána velkým množstvím herců. Nutno podotknout, že představení bývá pravidelně
vyprodané a stejně tak tomu bylo i u nás.
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Co připravují ochotníci na jaro roku 2020?
Autor: Milan Karas
Místní občané si zvykli, že ochotnický soubor
v každém roce uvede vždy novou hru. Udržet
tento zvyk není úkol jednoduchý, ale dosud se
nám to dařilo. Není žádným tajemstvím, že
místní ochotnický soubor pracuje ve dvou
partách, přičemž každá uznává maličko jiný
repertoár a přístup. Tato situace je v poměrně
velkém souboru přirozená a přináší jakousi
přirozenou soutěživost a snahu o co nejlepší
výkony před diváky a samozřejmě i před
kolegy. Jedna část souboru nastudovala
„Naše furianty“ a druhá část od podzimu
začala pracovat na novém představení,
kterým bude kus s názvem „Ženy Jindřicha VIII,
aneb Chudák král(em)“. Divadelní hra má
reálný základ v historii, osoby a jejich osudy
zčásti sledují historickou osu, nicméně se bude
hrát divadlo a scénář si tzv. vede svou... Jedná Fotografie z divadelní zkoušky (foto: B. Volfová)
se o komedii se spoustou zvratů, změn, dvojrolí.
Při studování hry se mnohdy potýkáme s orientací v postavách, v časovém posunu děje a dalších drobnostech
provázejících zkoušení nového kusu. Ale věřím, že vše dopadne, jak má a naši diváci se mohou těšit, že v dubnu
shlédnou novou divadelní komedii. My se budeme těšit na toto setkání a věříme, že se naši diváci budou bavit stejně
jako my, kteří tento zapeklitý kousek už nějakou dobu zkoušíme.
Protože tyto řádky píšeme pro předvánoční číslo místního čtvrtletníku, chceme čtenářům a našim divákům popřát
krásné vánoční svátky a do nového roku jen to nejlepší. Pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost z běžného života.

Sbor dobrovolných hasičů
Anketa dobrovolní hasiči roku 2019
Autor: Lenka Heřmánková
Dne 20. 11. 2019 proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků Ankety dobrovolní hasiči roku 2019. Anketa byla
rozdělena do dvou kategorií – sbory (SDH) a jednotky (JSDH). A každá kategorie byla rozdělena do pěti oblastí.
V první části ankety se jednotlivé sbory a jednotky přihlašovaly se svou preventivní a výchovnou činností a se svými
zásahy. Naše výjezdová jednotka se přihlásila se zásahem ze dne 4. 7. 2018 – požár skladu – „U požáru skladu
v Kardašově Řečici ve středu 4. července hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle sdělení Venduly
Matějů, mluvčí HZS Jihočeského kraje, k požáru vyjeli v 7:03 hodin profesionální hasiči ze stanic Jindřichův Hradec
a Soběslav. Poplach byl vyhlášen jednotkám SDH obcí Kardašova Řečice, Pluhův Žďár, Deštná, Veselí nad Lužnicí
a Jindřichův Hradec. "Celkem operační důstojníci k požáru vyslali osádky devíti cisteren, čtyř dopravních automobilů
a automobilové plošiny. Vzhledem k rozsahu události a množství vyslaných sil a prostředků byl v 7:09 hodin vyhlášen
druhý stupeň požárního poplachu," upřesnila k výjezdu mluvčí. K požáru přijela jako první místní dobrovolná jednotka.
Ta ihned zahájila hašení a podařilo se jí uchránit rodinný dům, který stojí v bezprostřední blízkosti hořícího skladu.
Včasný dojezd jednotek, rychlá a přesná organizace na místě požáru a okamžité hasební práce znamenaly, že
požár byl již v 7:43 lokalizován. To znamená, že se zasahujícím hasičům podařilo dostat jej pod kontrolu, požár se již
dále nešíří a jednotky jsou na požářišti v dostatečném množství.
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Výjezdy JSDH na podzim roku 2019
Dnes 20. 9. 2019 v 21:12 vyjela JSDH
Kard. Řečice k dopravní nehodě za
Kard. Řečicí směrem na Pleše. Jednalo
se o srážku osobního automobilu s divokým prasetem. Nehoda byla bez
zranění osob.

Požár skladu (foto: SDH KŘ)

Poté zasedla odborná porota a nominovala 25 sborů a 25 jednotek
z celé České republiky, které postoupily do finále. Po nominaci
začala druhá část ankety, kde již hlasovala veřejnost. Hlasovat se
mohlo pomocí sms anebo vyplněním formuláře on-line. A díky
vašim hlasům se JSDH Kardašova Řečice umístila na 3. místě
a odnesla si 35 000,- Kč na nákup technického vybavení pro
výjezdovou jednotku.
Tímto ještě jednou děkujeme všem
za hlasy!
Celkové pořadí v oblasti jih-západ
Čech v kategorii jednotek:
1. Staré Sedliště, 1303 hlasů
2. Vacov, 1246 hlasů
3. Kardašova Řečice, 1212 hlasů
4. Stříbro, 1179 hlasů
5. Nepomuk, 1094 hlasů

Oblast jih-západ: 3. místo JSDH Kardašova
Řečice v kategorii jednotek
a 1. místo SDH Hamr v kategorii sborů
(foto: SDH KŘ)

Z činnosti mladých hasičů
Autor: Lenka Heřmánková

Soustředění ve Stříbrné Skalici
Již tradičně vyrážíme s mladými hasiči v září
na společné hasičské soustředění mladých
hasičů z SDH Kardašova Řečice a z SDH
Tuchoraz do Stříbrné Skalice. Na soustředění mladí hasiči trénují na nadcházející soutěže např. závod požárnické
všestrannosti.

Ranní rozcvička na soustředění
ve Stříbrné Skalici (foto: SDH KŘ)

Dne 7. 12. 2019 ve 22:16 vyjela JSDH
Kard. Řečice k požáru stromu k Pichovskému rybníku. Po uhašení stromu ve
0:29 se jednotka vrátila zpět na základnu. Dále na místě zasahovali hasiči
z HZS J. Hradec.
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Podzimní kolo hry Plamen
V sobotu 5. 10. 2019 proběhlo ve Stráži nad Nežárkou
podzimní kolo hry Plamen – Závod požárnické všestrannosti.
SDH K. Řečice měla zastoupení v kategorii mladších žáků
a dorostenců jednotlivců. Družstvo mladších žáků skončilo
na 10. místě z celkových 21 družstev a dorostenci jednotlivci
v kategorii mladších obsadili 1. a 2. místo a v kategorii
středních 6. a 7. místo. Na jaře proběhne druhá část hry
Plamen a vítězové postoupí do krajského kola. V kategorii
mladších dorostenců je šance na postup do krajského kola
veliká. Ale i v případě starších dorostenců je postup do
krajského kola stále možný.

Memoriál Marty Habadové

Aktivity na soustředění (foto: SDH KŘ)

2. 11. 2019 jsme vyrazili se staršími žáky
premiérově na soutěž do Prahy – Memoriál
Marty Habadové. Šlo o závody na 60 m
s překážkami a tentokrát to byl již XVIII. ročník.
Soutěž byla rozdělena na čtyři kategorie
a celkem se soutěže zúčastnilo skoro tisíc dětí.
SDH Kardašova Řečice měl zastoupení
v kategorii starších chlapců, které se účastnilo
celkem 256 soutěžících. Nejlépe z našich se
umístili Jakub Ifkovich, který skončil na
206. místě. Bohužel tato disciplína se v okolí
Kardašovi Řečice neběhá Ale dětem se
závody líbily a do budoucna by se chtěly
takovýchto závodů zúčastňovat častěji, takže
tréninky na „šedesátku“ začnou být pravi- Mladí hasiči z SDH Kardašova Řečice a SDH Tuchoraz (foto: SDH KŘ)
delné.

Historie a současnost SDH a JSDH Kardašova Řečice
Autor: Lenka Heřmánková
Dne 6. dubna 1874 v noci vznikly v Kardašově Řečici tři požáry. Po této katastrofě se zrodila ve zdejším ochotnickém
spolku myšlenka, že je nutné zřídit hasičský sbor. Myšlenka se ujala a v krátké době se sešlo několik obětavých mužů,
kteří vypracovali potřebné stanovy a předali je na místodržitelství ke schválení. 14. 7. 1874 byly stanovy zdejšího sboru
schváleny. Ihned byl povolán cvičitel Heřman Braš z Polska, který po osm neděl sbor cvičil, za což dostal odměnu
126 zl. 15. 8. 1874 proběhla 1. valná hromada, na které byli zvoleni:
o velitel – Karel Hamr
o podvelitel – Rudolf Sláma
o cvičitel – Jakub Bubeníček
o jednatel – Alois Tupý
o pokladník – Filip Hermann
Město zakoupilo 1. ruční přenosnou nalévací
stříkačku od Knausta z Vídně za 800 zl. a poté
darovalo sboru 400 zl. První veřejné cvičení
proběhlo dne 15. srpna 1874 a zúčastnilo se
ho 42 hasičů. Citace z dobové kroniky: "První
požár v Kardašově Řečici potlačil sbor dne
29. dubna 1875 ve 2 hodiny v noci u pana
Aloise Tupýho, kde svým rychlým zakročením
a dobrým velením požár lokalizoval, začeš
sbor obdržel poděkování a pochvalu."

Ženské družstvo na dobové fotografii (foto: archiv SDH KŘ)
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V roce 1900 čítal sbor 91 členů.
1914 - po dobu války poskytoval sbor sanitní
a samaritánské služby. Do zbroje bylo
povoláno 23 členů. Na konci roku bylo
44 činných členů.
1916 - do zbroje povoláno dalších 11 členů.
1928 - slavnostní předání ruční dvouválcové
čtyřkolové koněspřežní stříkačky od firmy
R. A. Smekal – Smíchov, která nahradila
ruční přenosnou stříkačku. V tomto roce byl
ve sboru založen ženský odbor, který čítal
10 členek. Počet členů: 72 činných, 1 zakládající, 2 čestní, 101 přispívajících.
Později byla koněspřežka nahrazena motorovou stříkačkou od firmy Vystrčil – v této
době nevlastnil sbor žádné vozidlo. Při
vyhlášení poplachu zapůjčil k tažení
stříkačky své vlastní vozidlo Josef Viktora.

Motorové stříkačky „Stratílek“ a „Vystrčil“ (foto: archiv SDH KŘ)

1939 – zakoupena motorová stříkačka firmy
Stratílek Vysoké Mýto, která byla tažena
vozidlem Walter. Stratílek sloužil až do roku
1968. V roce 1969 byl předán do J. Hradce
a následně do hasičského muzea v Bechyni.
1955 – k vozu Walter přibylo vozidlo TATRA
805, které bylo vyřazeno poštou a svépomocí opraveno. Tatra sloužila jako tažné
vozidlo ke Stratílkovi. Později byl Stratílek
nahrazen požární stříkačkou PS 12.
1968 – pořízena 1. automobilová stříkačka
Německé vojenské auto Walter (foto: archiv SDH KŘ)
(cisterna) Zill 130 z ruské automobilky.

1981 – Zill nahrazen Trambusem – Škoda 706 RTHP. Zill byl předán
do Starého města pod Landštejnem.
2005 – výměna CAS 25 Škoda za CAS 25 Karosu Liaz.
2012 – Karosa prošla kompletní rekonstrukcí – železná nástavba
vyměněna za plastovou – kapacita 3800 l místo původních 2500 l.
2014 – Avii, která byla předána do Mnichu, nahradil Ford Transit.
V posledních letech byla zakoupena přívěsná motorová stříkačka,
motorová stříkačka PS 8 a díky Městu Kardašova Řečice byl
zakoupen např. člun s motorem a přívěsem a další výzbroj
a výstroj, bez které by se členové JSDH nemohli podílet na likvidaci
mimořádných událostí – požáry, odklízení stromů apod. V letošním
roce byla zahájena výstavba nové hasičárny.
V současné době čítá Sbor dobrovolných hasičů Kardašova
Řečice celkem 83 členů. Z toho je 19 dětí a 11 žen. Každoročně
pořádáme hasičský ples, sběr železného šrotu, stavění a zdobení
májky a hasičskou soutěž. Dále se podílíme na akcích pořádaných
městem, kde zajišťujeme občerstvení anebo představujeme
hasičskou techniku – např. dětský den, pouťové podium.

Námětové cvičení na radnici (foto: archiv SDH KŘ)

1977 – Avie nahradila TATRU 805 (předána do J. Hradce), stříkačka
PS 12 předána sboru do Višňové.
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Dále hlídáme vozovky při sportovních akcích a dozorujeme při ohňostrojích pořádaných Městem Kardašova
Řečice.
Výjezdová jednotka má v současné době 23 členů a z toho jsou 3 ženy. Průměrně vyjíždí jednotka k 32 zásahům
ročně. Jedná se zejména o požáry a technické pomoci (spadlé stromy po bouřkách).

Rozhovor s řečickými hasiči
V letošním roce oslavili řečičtí hasiči 145 let od svého založení. K této příležitosti jsme pro vás připravili rozhovor s jejími
členy – Lenkou Heřmánkovou, Vladimírem Lejskem, kteří nám vyprávěli o současnosti a s bývalým starostou sboru,
který vzpomínal na zajímavé momenty z historie.

Jak jste se dříve svolávali k zásahu?
Sirénou z rozhlasu. Vždycky tam
někdo „vlítnul“ a pustil z gramofonu
nahrávku „hoří“, která byla u vysílacího zařízení na radnici. Pak se
teprve udělala na radnici siréna,
později byla také na Deltě. Dneska
je to všechno přes telefon, siréna je
jenom záloha. Proto se to taky
zkouší každou první středu v měsíci.
Dříve mívali členové SDH vojenskou
autoškolu, protože pracovali v JZD
jako traktoristi a měli řidičáky
„céčka“, takže všichni mohli jezdit
i s cisternou. Dneska je vše složitější,

Sbor z období 70. let (foto: archiv SDH KŘ)

Letos se slaví 145 let výročí od
založení
Sboru
dobrovolných
hasičů v Kardašově Řečici. Jaké
jsou největší změny ve fungování
jednotky?
Jednotka prakticky funguje pořád
stejně jako před 50 lety, když jsem
já začínal. Šlo o to, co nejdřív
vyrazit k zásahu, jen se změnily
dopravní prostředky. Dříve jezdil
Josef Viktorů s tatřičkou, která měla
korbičku a přívěs, kam se naházely
hadice a ostatní věci, zapojila se za
to stříkačka a vyrazilo se. Ostatní,
když ho viděli, tak se přidávali na
motorkách atd. Potom jsme tady
měli německý Walter, dnes je
možné ho vidět v historických
filmech, a dvě pojízdné dvoukolové stříkačky. Potom přišla Tatra 805,
kterou jsme dávali tzv. „na
kolenou“ dohromady. V průběhu
let se pak postupně technika
obnovovala. Dnes máme cisternu
LIAZ-Karosu a dopravní automobil
Ford, určený k přepravě lidí, který
k nám přišel úplně nový, a za to
jsme městu vděční.

na řízení cisterny Karosy je potřeba
speciální školení.
Kolik členů má současná výjezdová jednotka?
Momentálně máme 23 členů
připravených k výjezdu, což je
velmi dobré číslo. Ve výjezdové
jednotce jsou i tři ženy. Říká se, že
u hasičů nebude nikdy problém
s nedostatkem členů, protože je to
organizace, ve které „z toho nic
není“. Děláme to všichni zadarmo
a nikdo z toho nic nemá, proto se
nemáme
důvod
hádat
☺.
V podstatě je to naše srdeční záležitost, která se předává z generace
na generaci. Máme ve sboru
spoustu takových případů.
Musí tu být jeden nebo dva
členové, kteří se starají o administrativu a podobné věci. Lenka
Heřmánková se jako jedna z vedoucích stará o dětský kroužek,
administrativní záležitosti, účetnictví
atd, a to zabírá průměrně pět až
šest hodin týdně. Hodně času
zabere i příprava plesu nebo
soutěže.

Jaký druh zásahu je nejtěžší?
Když hoří hodně vysoko. Nejhorší
jsou výškové budovy, jak jsme mohli
vidět při požáru v Prešově a také
třeba když je někde hodně
zakouřeno a hrozí například ztráta
orientace. Ale každý zásah je
specifický. Dneska máme dýchací
přístroje. Dřív tady nic podobného
nebývalo.
Měli
jsme
akorát
„atombordel“, což byl stříbrný
protižárový oblek s maskou, ale asi
jsme ho nikdy nepoužili.
Můžete říci, jaké druhy zásahů byly
dříve nejčastější?
To se nedá úplně říct. Ale měli jsme
takovou raritu: 9. ledna 1954 byl
hasičský bál v sále hospody U Fílků.
A v 11 hodin večer přiběhl jeden
občan, že hoří Na kopečku u Petrů
a Vodrážků. Nikdo jsme mu nechtěli
zpočátku věřit. Byl to zásah ve
složitých podmínkách, teplota byla
-20 °C a i když jsme brali vodu
z Obecního rybníka, měli jsme
problém s jejím zamrzáním. Dále
jsme měli například zásahy u požárů stodol, nebo sila v Deltě
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Problémem, který stále přetrvává,
jsou požáry z nedbalosti v lese, když
si někdo dělá ohníček nebo odhodí
nedopalek.
Jsou dnes hadice nějak upraveny
proti mrazu?
Nejsou, stále může dojít k tomu, že
budou zamrzat. Ale to se příliš
nestává, protože při provozu
hadice nezamrzne, jelikož voda
z rybníka má okolo 4-5 °C stupňů.
Když byl nedávno požár o Silvestru
v Nítovicích, tak byl velmi silný
mráz, ale zvládli jsme to. Je důležité
nechat pootevřenou proudnici,
aby mohla voda stále proudit a nezamrzala a hadice poté balit
směrem k autu, aby v nich nezůstala žádná voda.
Jaký byl nejtěžší zásah v poslední
době?
Jedním z nejtěžších byl loňský požár
pily nebo rok předtím bývalá
lékárna, kde hořelo v půdním
prostoru mezi podlahou a stropem
a nešlo se k tomu dostat. Musel být
povolán speciální stroj z Tábora, tzv.
„kobra“, který dostane vodu do
těžko přístupných míst, kam se
s normální proudnicí nedostaneme.
Bylo to náročné zejména proto, že
zde bylo silně zakouřené a žhnoucí
prostředí. Náročné jsou také
zásahy, kde musíme zůstat hlídat
místo požáru třeba i přes noc.
V dnešní době máme nejvíce
zásahů tzv. technické pomoci. Do
toho spadá velké množství věcí,

Družstvo dětí přibližně v 70. letech (foto: archiv
SDH KŘ)

a v Koh-i-noru. Specifické byly také
zásahy u železnice, dokud ještě
jezdila parní lokomotiva. To jsme
občas jeli i třikrát za odpoledne,
když bylo horké počasí v červenci
nebo srpnu, byla hodně suchá
tráva, která mohla lehce od těch
jisker z lokomotivy vzplanout. Měli
jsme Zilla 130 a takovou cisternu
nikdo široko daleko neměl, takže
jsme mohli za takovými požáry
jezdit i na další vzdálenosti. Po
konci parních lokomotiv, když přišla
elektrická trakce, jsme si my, i celý
kraj hodně oddechli! Ale nějaký
hodně velký požár za nás v Řečici
nebyl.
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například popadané stromy, koťátko na stromě, transport pacienta
z nepřístupných prostor, zabouchnuté dveře, někdy i prvotní ošetření
pacienta před příjezdem záchranné služby. Měli jsme například
i zásah u psa, který se propadl pod
led v Obecním rybníku a nemohl
ven, takže se naši členové oblékli
do speciálního obleku a šli pro něj.
Jednou jsme také v Pohoři tahali
koně z jímky. Byla povolána i výšková technika, ale nakonec jsme to
zvládli sami – s pomocí majitele,
který měl bagr, na který jsme
navázali lana a koně vytáhli. Kůň
přežil zásah v pořádku.
Těšíte na novou hasičárnu, která se
bude otevírat na jaře roku 2020?
Těšíme se moc! Důležité na nové
hasičárně bude i to, že budeme mít
všechno vybavení pohromadě.
Protože máme například člun, který
je zatím uskladněný v prostorech
na Brumáku, což může znamenat
při zásahu velké zdržení. Těšíme se
i na sušárnu hadic, která bude
součástí nové hasičárny, protože
do této doby bylo sušení hadic
velmi náročné a téměř nemožné,
což jim také moc neprospívá. Jsme
moc vděční za to, že nám město
staví nové zázemí, protože nám to
velmi pomůže. Celkově je spolupráce s městem dobrá.
Dříve byly stříkačky a další vybavení
umístěny v garáži pravděpodobně
nynějšího čp. 349 v ulici Veselého,
poté už byla postavena současná
hasičská zbrojnice vedle radnice.
Udělali se čtyři garáže, sklad atd.

Tenkrát nám to zcela vyhovovalo.
Vedle sebe stál Zill, Tatra a dvě
stříkačky a také ručně točící
výškový žebřík, který dosáhl až do
druhého patra budov. Měl ale
velmi složitou obsluhu, nejméně pro
deset lidí, a byl velmi těžký
a myslím, že jsme ho nikdy při
požáru nepoužili.
Jak to vypadá s hasičským kroužkem pro děti a s družstvem žen?
V současné době chodí na kroužek
25 dětí, rozdělené jsou do dvou
skupin na mladší a starší. Scházíme
se pravidelně jednou týdně, a to ve
středu od 17:00 - 19:00 na
Moštárně, později se kroužek
přesune do nové hasičárny.
V průběhu roku pak jezdíme na
různá soustředění, výlety, soutěže
atd. V kroužku mladých hasičů
máme několik dětí, které jsou
vážnými adepty na to, aby se
v dospělosti staly jedním z členů
výjezdové jednotky.
I v minulosti byla silná mládežnická
základna, jen s tím rozdílem, že
dnes je stálejší. Dříve se stávalo, že
děti začaly v 7-8 letech a po konci
školy skončily a chvíli byla pauza,
než se našly děti nové. Hodně let se
v Řečici mládeži věnoval pan
Nedorost a s družstvy dětí měl řadu
úspěchů,
například
ve
hře
„Plamen“, kde se dostaly až do
krajské soutěže.
Za nás (v 2. polovině 20. století)
nikdy nebylo v Řečici stabilní
družstvo žen. Dříve bylo třeba
4 nebo 5 žen, ale jejich družstvo
bylo víceméně symbolické.
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Většinou se k hasičům přidaly
manželky
členů
sboru,
které
pomáhaly hlavně se zajišťováním
občerstvení a podobně. V nedávné minulosti družstvo žen bylo, ale
z důvodů nedostatku členek se
rozpadlo. Je potřeba minimálně
sedm žen, a to nedáme dohromady.
Účastníte se i městských akcí, kde
pomáháte s organizací. Co všechno si pod tím máme představit?
Pomáháme s organizací sportovních událostí, kde například
hlídáme závodní trať. Také se
účastníme dětských dnů, kde bývá
naše
hasičské
auto
jednou
z největších atrakcí, vždycky máme
po chvíli auto plné dětí. Pořádáme
sběr kovového odpadu nebo sběr
hraček, her a knížek pro dětské
domovy. Dále míváme stánek
s občerstvením při akcích na
náměstí Jaromíra Hrubého, ať už
jsou to tradiční adventní události
nebo Pouťové podium. Máme
dobré
svařené
víno,
přijďte
ochutnat na Vánoční trhy! Hasiči
všeobecně ve většině obcí zajišťují
kulturní dění a jsou důležitým
článkem veřejného dění.
Co by se stalo, kdyby se JSDH
rozpadla?
Ta pravděpodobnost je velmi malá,
osobně tomu nevěříme, že by se to
mohlo stát. Ale pokud by to
doopravdy nastalo, musela by si
obec zajistit požární jednotku
z okolních měst. Vždycky tady ale
pár lidí bude.
Dříve pracovala většina členů
sboru přímo v Kardašově Řečici,
převážně v JZD a když se něco
stalo, byli schopni okamžitě přijet

v jakoukoliv denní dobu. Byli to
většinou traktoristi, kteří hned přijeli,
na náměstí odstavili traktory a šli do
zásahu. Klíč od hasičárny byl tzv.
„pod kamenem“ u Radostů,
o čemž všichni z hasičů věděli.
V tomto jsme to měli všechno
jednodušší. Dnes většina členů za
prací dojíždí mimo město. Klíče od
hasičárny má sice celá výjezdová
jednotka, takže kdokoli je připravený na výjezd, ale Karosu může
řídit pouze 5-6 lidí.
Máte změřený čas, od vyhlášení
poplachu po výjezd?
Ano, pohybujeme se mezi čtyřmi
a pěti minutami, teď jsme se zlepšili.
V nové hasičárně budeme mít
zásahové kabáty přímo u auta
v garáži, takže budeme mít více
prostoru a bude to pro nás rychlejší.
Trénujete
jednotka
nějakým
způsobem na výjezdy?
Máme různá školení v průběhu
roku, ale i samotný trénink na
hasičskou soutěž je trénink na
výjezd. Probíhají školení na řízení
cisterny, na motorovou pilu a podobně. Odborná školení zajišťují
hasiči z HZS Jindř. Hradec.
Setkáváme se se dvěma pojmy –
SDH a JSDH. Jaký je mezi nimi
rozdíl?
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je
sdružení, kterého jsme členem.
Aktuálně máme 86 členů včetně
malých hasičů.
Jednotka
sboru
dobrovolných
hasičů (JSDH) resp. výjezdová
jednotka, je tvořena členy SDH. Ta
je zřízena a financována městem,
které má povinnost mít zřízenou
nebo externě zajištěnou protipožární ochranu (90 % věcí, které
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Krátké info o SDH a JSDH
Kardašova Řečice

Tomáš Tourek – starosta SDH (již
12 let)
Lenka Heřmánková – náměstek
starosty SDH a pokladník
Vladimír Lejsek – velitel
Jaroslav Skalník – jednatel
Hasičský kroužek pro děti – ve
středu od 17:00 do 19:00 na
Moštárně
21. března 2020 – Hasičský ples
používáme, je majetkem města).
Město nás vybavuje ochrannými
prostředky (jako je například helma,
kabát, rukavice, boty, …) a věcnými prostředky (jako je například
auto, hadice, stříkačky atd.).
Máte spoustu krásného archivního
materiálu, píšete kroniku i dnes?
Měli jsme malou pauzu, ale stále
píšeme. Máme velkou sbírku
historického
materiálu,
kroniky,
fotografie, zápisy z výjezdů například i s nástiny požárů, poháry ze
soutěží a všemu bychom chtěli
v nové hasičárně udělat důstojné
místo.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů nejen při požární
ochraně našeho města!

85 % požárů mají na svědomí nevyčištěné saze!
Autor: pplk. Mgr. Nicole Studená, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR
Chladné počasí posledních dnů vede řadu domácností k tomu, že už si aspoň na noc začínají přitápět. Jak ale vypadají naše
kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející
topné sezóně bude bezpečné. Během loňské topné sezóny, tedy od října 2018 do března 2019, došlo k 860 požárům způsobených komíny. Při těchto požárech naštěstí nedošlo k usmrcení osob, přesto se 31 osob zranilo. Přímá škoda dosáhla částky 68,3
mil. Kč. Požáry komínů ale nejsou ohraničeny pouze topnou sezónou. Vždy záleží na tom, jaké je počasí. Letos si mnoho lidí
přitápělo i v dubnu a květnu. V dubnu tak došlo ještě k 87 požárům komínů a v květnu k 55. Z toho jasně vyplývá, že nechat
komín vyčistit pouze před topnou sezónou, pokud topíte na pevná paliva, nestačí.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva,
2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že
umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.
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Škola a školka
Střípky ze školní družiny

Tvořivé dílny v první třídě

Autor: Jana Madarová

Autorky: Milena Zikešová a Veronika Fišerová

V letošním školním roce navštěvuje školní družinu 101
dětí z prvních až pátých tříd. Na začátku školního roku
byly všechny děti v „Neposedné zebře“ poučeny
o bezpečné cestě do školy i ze školy. Věnovali jsme se
podzimní tématice – dráček – mráček, stromy
s jablíčky, houby, listí, déšť, deštníky, les, zvířátka,
pavouci a pavučiny, strašidla, přivítali jsme Martina na
bílém koni. Na začátku listopadu proběhla ve všech
odděleních beseda na téma „Co nás může ohrozit“ –
návykové látky. Třetí týden pak už patřil vyrábění na
jarmark – svícny, andělíčci, věnečky, obrázky ….

I malí prvňáčci se připravovali na vánoční jarmark.
Tvořili jsme a vyráběli každé úterý po vyučování
a také v pátek 15. listopadu jsme v přípravách pokračovali. Zdobili jsme adventní věnce, dokončovali
sněhuláky, kompletovali andělíčky, barvili stromečky, hříbky a spoustu dalších výrobků.
Výrobky jsme vystavili ve vánočním obchůdku, kde
jste si je mohli nakoupit ve čtvrtek 12. 12. 2019. Prvňáčci jako malí skřítkové vás obsloužili, prodali vše,
na co jste prstem ukázali. Připravili jsme také krabičky vánočního překvapení. Děkujeme, že jste přišli!

Tvoření na Vánoční jarmark
Autor: Dagmar Vyhlídková a žáci 2. A
S koncem kalendářního roku a nejoblíbenějšími svátky roku Vánocemi se žáci místní základní školy v průběhu
listopadu a začátku prosince zaměřili na ruční tvorbu na Vánoční jarmark, který se konal ve čtvrtek 12. 12. 2019 od
16. hodin ve školní tělocvičně. Šikovné
děti shromáždily nejen svoje nápady, ale
i nápady rodičů a učitelů a ty realizovaly
15. 11. na tvůrčích dílnách. Tvořily se
půvabné ozdoby na vánoční stůl nebo
zavěšení na dveře či stromeček.
Vyráběly se dárečky pro kamarády,
rodiče a prarodiče. Vyzvali jsme rodiče
žáků o pomoc na zaplnění prodejních
stolů, a mnozí z nich doplnili výrobky
žáků vlastnoručně vyrobeným skvostným
zbožím.
Přikládáme několik fotografií žáků 2. A,
kteří se chtějí podělit o radost z tvorby
„velkých maličkostí“ s dětmi, rodiči,
vychovateli a dalšími lidmi z Kardašovy
Řečice a okolí.
Děkujeme, že jste přišli se potěšit z práce
našich mladších i starších žáků.

Exkurze třetích tříd do Obludiště

Žáci druhé třídy (foto: D. Vyhlídková)

Autor: Magdalena Chromá
V pátek 18. října se vypravili žáci třetích tříd pod vedením Naděždy Hradilové, Magdaleny Landsteinové a Romany
Matysové do Obludiště v Dolní Pěně. Cestou ve vlaku si všichni přáli lepší počasí. Při jízdě Městskou hromadnou
dopravou se mlha začínala rozplývat a na procházku, díky které se dostali do cíle, jim už začínalo vykukovat sluníčko.
Zasvítilo do podzimem pestře zbarvených listů a všichni uznali, že v jižních Čechách je nádherně. Bloudění
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v největším středoevropském keřovém labyrintu si užily nejen děti,
ale i paní učitelky. Za to, že nezabloudili, čekalo na všechny v cíli
milé překvapení v podobě sponzorského daru Obludiště – párek
v rohlíku a nápoj.
Žáci se ještě vyřádili na hřišti a další
procházkou
se
dostali
do
zahrádkářské osady. Tam mnozí
poprvé ochutnali brambory pečené v popelu. Brambory darovaly
maminky, paní Halyna Vistak a paní Dana Pugnerová. Pohoštění
připravila velmi ochotná slečna
Anna Hradilová. S překrásnými
zážitky a spokojenými bříšky se po
dlouhém přemlouvání vydaly děti
na vlak, který je dopravil zpět do
Kardašovy Řečice.

Žáci třetí třídy na exkurzi (foto: M. Chromá)

Exkurzní den šestých tříd
Autor: Markéta Vochozková a Jana Kubátová
Třídy 6. A a 6. B navštívily interaktivní program v Landfrasově tiskárně v Muzeu Jindřichohradecka. V první části
programu jsme viděli video o historii tiskárny a na základě informací z videa žáci pak následně vyplňovali pracovní
listy. Prohlédli jsme si lis, štočky a ukázky historických knih a novin. V druhé části programu děti pracovaly v dílně
a tvořily písmena do slabikáře. Tato expozice představuje činnost nejvýznamnější mimopražské tiskárny 19. století
a zachycuje proces vzniku tištěné knihy v 19. století a konkrétní podobu jednotlivých tisků i jejich vazeb včetně
osobních památek na rodinu Landfrasů. Program i exponáty byly pro žáky zpracovány poutavě a tuto expozici bych
doporučila i ostatním kolegům. V rámci tvořivých dílen se do tvorby výrobků zapojila celá třída. Tvořili a vyráběli jsme
drobné řemeslné výrobky, které v prosinci nabídneme rodičům a známým. Těšíme se 12. prosince na všechny, kteří si
přijdou udělat radost sobě a svým blízkým.

Sedmá třída
Autor: Radim Pecha
Žáci sedmé třídy zavítali 17. října 2019 do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře. Po prohlídce muzea, během které
mohli spatřit z čokolády a marcipánu automobil v životní velikosti, pohádkové bytosti a jejich království, největší
čokoládový vláček atd, si následně mohli vyrobit figurku, postavičku, domeček nebo zvíře z marcipánu.

Skupinová fotografie sedmé třídy z výletu v Táboře (foto: R. Pecha)
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Aktivity ve škole
Autor: Magdalena Chromá

Autor: Jitka Tláskalová
Osmá třída jela na exkurzní den do Českého Krumlova. Navštívila Vax
Muzeum, což je muzeum voskových figurín, a Zrcadlový labyrint. Prohlídka
začala v tajemném sklepení, které je ukázkou středověkého městečka.
Nahlédli jsme do alchymistické dílny nebo staré krčmy. Celková atmosféra
byla doplněna světelnými a zvukovými efekty, takže jsme se cítili, jako bychom
opravdu procházeli třeba po tržišti 15. století. Viděli jsme mnoho známých
osobností z minulosti i současnosti. Cesta labyrintem nebyla jednoduchá
a v nejednom případě skončila nárazem do skla nebo zrcadla. Zasmáli jsme
se v síni smíchu s vtipnými zrcadly.

Osvětové akce v deváté třídě
Autor: Jana Sobotková
Žáci deváté třídy navštívili od začátku roku celou řadu zajímavých akcí. Hned
v září to byla putovní multimediální výstava věnovaná komunistické totalitě,
která se konala v Českých Budějovicích. Cílem výstavy bylo prostřednictvím
projekce dobových záběrů přiblížit mladším generacím, jak se v Československu žilo před rokem 1989. Nutno podotknout, že v nafouknuté kupoli,
která na náměstí Přemysla Otakara II. dočasně vyrostla, se vešlo přes dvě stě
studentů a projekce byla tak působivá, že se všichni mlčky nechali vtáhnout
do děje, respektive do dějin.
K 30. výročí sametové revoluce se deváťáci vrátili tematicky ještě nedávnou
návštěvou Muzea Jindřichohradecka. Zde místní gymnazisti prezentovali
projekt, na kterém se podíleli ve spolupráci se svým partnerským rakouským
gymnáziem ve Zwettlu, a který doprovázela výstava s názvem Za železnou
oponou. Cílem celého projektu, včetně výstavy, bylo přiblížit mladé generaci
život v česko-rakouském pohraničí v době, kdy byly obě strany odděleny
„železnou oponou“.

Kroužek vaření
Na naší škole se velké oblibě těší
kroužek vaření. Letos ho navštěvují
žáci třetího ročníku. Seznamují se se
základy vaření, ale i se stolováním
a
pravidly
slušného
chování
v restauraci. Své výrobky jsme vám
představili na Vánočním jarmarku.
Mohli jste si zakoupit brusinkovou
šťávu, pampeliškový med, dýňová
povidla, koláčky s povidly, ...
Vaříme zdravě, chutně a hospodárně!

Plavání
Žáci 3. a 4. ročníků se pro letošní
školní rok rozloučili s plaveckým
výcvikem. Hodiny plavání pod
vedením
zkušených instruktorů
zdokonalily žáky v plaveckých
stylech a neplavci se seznamovali
s vodou a technikou plavání. Všem
se kurz líbil a věříme, že své pokroky
využijí na plaveckých závodech,
které pořádá plavecký bazén.

Naši deváťáci se také zúčastnili besedy na Úřadu práce, která byla zaměřena na volbu dalšího vzdělání a zúčastnili
se přednášky na téma Antibiotika a antikoncepce ve vodě, kterou u nás ve škole uspořádala třeboňská rybářská
škola a do které se aktivně a vhodně zapojovali a projevili tím, že jim toto téma není lhostejné a zajímá je.
V rámci výuky chemie jsme též navštívili místní bioplynovou stanici, která patří firmě Eurofarms. Žáci měli možnost
pochopit a vidět zpracování biomasy v bioplyn a jeho následnou přeměnu na elektrickou energii. Exkurze to byla
nanejvýš zajímavá a přínosná. Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat p. Jurenovi, který nás areálem
provázel a proces zpracování biomasy nám výborně vysvětlil.

Exkurzní den deváté třídy se opravdu
povedl
V rámci exkurzního dne jsme vyrazili do nedalekého Děbolína, kde jsme si nejprve v tamní
keramické dílně zkusili namalovat mističky – a fakt
se povedly! Poté jsme navštívili firmu Isosklo, kde
s námi vedení firmy ochotně prošlo celý provoz
a žáci si mohli osobně vyzkoušet řezání skla.
Následovala exkurze v chipsárně ZD Ratmírov, kde
jsme také prošli celou výrobou – od skladu
s bramborami až po balírnu a sklad chipsů. Závěr
exkurzního dne se asi dětem ze všeho nejvíc,
poněvadž jsme za krásného počasí vyrazili pěšky
z Děbolína přes Rýdův kopec, Svatou Barboru,
Mnich a Babky k nám do rodné Řečice.
Devátá třídy navštívila České Budějovice (foto: J. Sobotková)
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Kroužek Věda nás baví
Autor: Veronika Slaninová a Jana Sobotková (lektorky kroužku)
Od konce října se v učebně přírodovědy na základní škole schází skupina malých
vědců, žáků prvního stupně, na kroužku Věda nás baví. Hravou a zábavnou formou
děti zasvěcujeme do tajů vědních oborů – fyziky, chemie, přírodopisu, strojírenství
a dalších. Na kroužku provádíme jednoduché, ale zajímavé pokusy a vyrábíme
výrobky, které si pak děti mohou odnést domů.
Již jsme zkoumali statickou elektřinu a zjistili, že obyčejné brčko umí bez jediného doteku prohánět po hladině vody
korkovou zátku. Děti prozkoumaly jednotlivé vrstvy atmosféry a poznávaly druhy mraků podle tvarů. Ukázali jsme si
funkční model parního stroje a vyrobili autíčko na vzduchový pohon. V jedné z lekcí jsme vyráběli model lidského oka
a naposledy jsme pomocí difúze zkoumali, jak snadno (nebo nesnadno) se mísí roztoky s různou hustotou.
Do konce pololetí nás ještě čeká bublinová laboratoř, výroba přistávacího modulu rakety, výroba modelu květu,
mísení barevných roztoků a výroba hvězdné oblohy.
Jaká témata nás budou čekat ve druhém pololetí, to je zatím tajemstvím i pro nás, lektorky, ale jistě budou neméně
zajímavá. Pokud Vás kroužek zaujal, můžete navštívit stránky vedanasbavi.cz a přečíst si další informace anebo své
dítě rovnou přihlásit.

Mladý přírodovědec
Činnost kroužku
Autor: Jana Sobotková a Lenka Staňková
V letošní školním roce opět pokračuje činnost kroužku
pro děti z 1. stupně Mladý přírodovědec. Scházíme se
každé pondělí a zábavnou formou pozorujeme
a objevujeme svět přírody a učíme se respektovat její
zákony. Pokud nám počasí dovolí, trávíme čas venku.
Jinak se scházíme v bývalé skautské klubovně
u rybníka Velký anebo pak v zimě ve škole. Občas
podnikneme výlet na kole na nějaké zajímavé místo,
pravidelně navštěvujeme terarijní burzu v Českých
Budějovicích nebo nějakou tematickou výstavu. Na
jaře se těšíme na ornitologické vycházky, podzim
věnujeme houbám a myslivosti a zimu ve škole
nejraději trávíme u mikroskopů.

- inzerce

Mladí přírodovědci na prohlídce daňčí obory na Cikaře
(foto: J. Sobotková)
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Fotbalový klub Kardašova Řečice 1922
Autor: Pavlína Neugebauerová a Tomáš Pražák
Jak již víte, FK Kardašova Řečice žije nejen fotbalem. Dovolili jsme si zahájit řečickou
plesovou sezonu a již podruhé uspořádali Fotbalový ples. Mohli jste si s námi užít
opravdu bohatou tombolu, barmanskou show, ale třeba i vyhlášení fotbalisty roku...

A co se během podzimu odehrálo v jednotlivých mládežnických kategoriích?

Mladší přípravka
Naši nejmladší hráči zahájili podzimní část soutěže přátelskými
zápasy. K úvodním zápasům jsme zajížděli do nedaleké Stráže.
Na začátku byl náš tým rozdělen na dvě družstva a odehrál
souběžně zápasy proti domácím a Lásenici. Poté se všechny děti
ze všech týmů promíchaly a odehrály ještě jeden zajímavý zápas.
Naše děti se snažily a dobře se uvedli i nováčci v našem týmu.
Zápasy splnily svůj účel.
Následovala série tří mistrovských turnajů, kterou jsme odstartovali
na našem hřišti. Naši hráči si vedli velmi dobře a ve všech
zápasech se bylo na co dívat. Zejména ve druhém mistrovském
turnaji předvedli hráči bojovný výkon, všichni toužili soupeře
porazit a turnaj si moc užili. Fotbalové nedostatky se dařilo
nahrazovat velkou bojovností. Na každém turnaji byl vidět
pokrok, který jsme udělali. Ještě je třeba přidat víc o tréninku
a příště budeme ještě lepší. Celkově jsme odehráli 12 zápasů,
z toho jsme 4 zápasy vyhráli, 6 zápasů jsme prohráli a 2 zápasy
skončily remízou.
O góly na turnajích se postarali: Hrdlička M. 9x, Virt L. 6x, Vistak M.
6x, Vistak A. 3x, Novák R. 2x, Stejskal D., Tran Q.B. Tom.

Výsledky mladší přípravky
KŘ – Lásenice

14:1

(Vistak M. 4x, Vodička P. 3x, Virt L. 3x, Hrdlička M. 3x, Sobotka T.)
KŘ – Stráž n/N.

2:13

(Svobodníková N., Vistak A.)
KŘ – Stráž n/N.

7:8

(Vodička P. 3x, Sobotka T. 2x, Svobodníková
N. 2x, Michl M.)
Sestava: Virt L., Hrdlička M., Sobotka T.,
Bartůněk J., Svobodníková N., Hanzlík L.,
Hanzlík M., Honsa J., Vodička P., Vistak A.,
Vistak M., Stejskal D., Svobodník J., Michl M.,
Tran Q. B. Tom, Pham D. H. Honza.

Dne 13. 10. 2019 odehráli hráči další přátelský zápas ve Stráži
a jednalo se o povedený mač. Všichni odehráli spoustu minut
a ve vyrovnaném utkání byl vidět posun ve výkonnosti
jednotlivých hráčů.
Nyní jsme na začátku zimní soutěže – zimní halové ligy v Soběslavi. Úvodní kolo zimní soutěže nám postavilo do cesty
těžké protivníky a naši hráči, i když se snažili, na ně nestačili. Soupeři na tom byli daleko lépe pohybově, rychlostně
i fotbalově.

Zápasy mladší přípravky, vlevo P. Vodička a vpravo M. Hrdlička (foto: FK KŘ)
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Výsledky starší přípravky

Odehráli jsme celkem 6 zápasů podzimní části okresního
přeboru. V řeči čísel a statistik
naše výsledky možná úplně
nevypadají, ale fotbal je sport
a sport není jen o medailích
a gólech. Hráči vesměs předvedli bojovnost a snahu, jsou
schopni se dostat do šancí,
ale šance často neproměňují.
Stejně jako vloni odehrajeme
i letos zimní ligu, a to opět
v Třeboni. Nebude to jednoduché – již úvodní kolo, které
se konalo 17. 11. 2019, nám
ukázalo, jak náročná nás
čeká soutěž. Náš tým je jasně
nejmladší a většina hráčů je
až o dva roky mladší než
soupeři.

KŘ - J. Hradec
4:7 (1:4)
(Kodým J. 2x, Novák H., Vistak M.)
Novosedly/Stráž – KŘ
2:5 (1:3)
(Novák H. 3x, Vistak M., Kodým J.)
KŘ – Lomnice nad Luž.
(Novák H. 2x, Vistak M.)

3:11 (0:8)

KŘ – Č.Velenice
(Novák H., Vistak M.)

2:5 (0:3)

Třeboň – KŘ
12:4 (5:3)
(Novák H. 3x, Neugebauer T.)
Sestava: Neugebauer T., Novák H., Bartoš
T., Velík K., Kodým J., Virt L., Sedláček J.,
Vistak M., Vistak A., Pham Dux Manh.

Výsledky starších žáků

T. Neugebauer s pohárem (foto: FK KŘ)

Kategorie Starší žáci
Na začátku sezony postihlo náš tým spousta zranění, následovala
série několika proher. Celý podzim se tým trápil v zakončení, do
šancí se dostaneme, ale jejich proměnění se nám nedaří.
Stejně jako mladší a starší přípravka, tak i starší žáci odehrají zimní
halovou ligu, a to v Dačicích. První kolo proběhlo 16. listopadu.

KŘ – N.Bystřice
(Jirsa J. 2x)

2:2

KŘ – Jemnicko

0:6

Sestava: Žižka M., Vácha J., Chvojka J.,
Musil O., Frýdl P., Šergl J., Podzimek P.,
Jirsa J., Šesták R.

SK Kardašova Řečice
Sport

Florbal se Stáňou
Autor: František Kubát
Všimli jste si někdy v úterý
odpoledne a v podvečer, že
se ke školní tělocvičně scházejí
děti všech věkových kategorií
s divnými hokejkami? Nejspíše
vás někdy i napadlo, co tam
budou dělat. Odpověď je
nasnadě, jdou si zahrát florbal.
Každé úterý se Stáňa s Fandou
vydávají také do haly, oni ale
proto, aby tyto děti něco
o florbale naučili. Jejich starostí
je i to, aby bylo čím a s kým
hrát.
Florbalový tým na domácím turnaji (foto: S. Martínková)

Florbalový tým na domácím turnaji (foto: S. Martínková)
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Díky Sportovnímu klubu můžeme pro
děti nakupovat florbalové hole,
brankářské výstroje různých velikostí,
dresy, míčky a další nepostradatelné
věci. Domlouváme turnaje a přátelská utkání s nejrůznějšími celky okolních měst. Jako například v sobotu
23. 11. proti Nové Včelnici a v neděli
1.12. proti Nové Bystřici. Oba tyto
přátelské turnaje se odehrály na naší
domácí půdě, tedy ve školní tělocvičně.
První z nich nás přesvědčil, že musíme trénovat více a aktivněji, protože
pouze jedno z pěti utkání se podařilo vyhrát našim. Druhý už byl mnohem radostnější, až na jeden zápas
domácí všechny vyhráli a odcházeli
jsme tak k domovu s usměvavějšími tvářemi než o týden dříve. Hlavní bylo, že se děti pobavily svým oblíbeným
sportem, mohly poměřit síly a odnesly si i malé pozornosti od soupeřů. Stáňa na oplátku upekla pro každé mužstvo
veliký, a hlavně výborný koláč. Doufám, že všechny malé turnajové bolístky se zahojily a budeme už v úterý zase
v plném počtu.
Třeba z některého z těchto 41 dětí bude jednou skvělý florbalista, ale proto to neděláme, zkrátka nás to baví
a budeme rádi, když se k nám budou přidávat stále další.
Tak to je florbal se Stáňou, od září do května, každé úterý od čtyř hodin mladší a od pěti hodin starší.

Závěr roku se Sportovním klubem Kardašova Řečice
Autor: Marie Valdová

Řečický půlmaraton
V sobotu 9. 11. 2019 se konal již 7. ročník Řečického půlmaratonu, který si za svoji relativně krátkou historii získal velký
počet příznivců. Běh na trati 21,1 km je zařazen jako pohárový závod v sérii závodů Jihočeského běžeckého poháru,
poloviční distance 10,5 km je pak závodem doplňkovým, jakož i chodecký závod na shodné trati. Letošní účast byla
nejen velmi vysoká, ale zejména v rámci hlavního závodu zastoupena opravdu kvalitními běžci. Jmenujme alespoň
tři nejrychlejší muže v cíli:
1. Josef Soukup, čas 1:15:28
2. František Linduška, čas 1:15:50
3. Jan Kreisinger, čas 1:16:01
Bezmála 180 účastníků letošního ročníku se ve zdraví vrátilo do cílové brány, kde na ně čekala vynikající polévka
a na nejlepší z nich i hodnotné ceny. Nejmladším účastníkem závodu byl desetiletý Antonín Valda z Kardašovy
Řečice, který distanci 10,5 km uběhl za 53:07 min. Nejstarším běžcem byl pak Karel Boháč (roč. 1947) z nedalekého
Tábora, který bez potíží zvládl celý půlmaraton a v cíli se objevil přesně za 2:06:05 hod. K velké spokojenosti přispěla
zejména profesionální časomíra, kterou zajišťoval pan Petr Nejedlík. Díky čipům obdržel každý závodník téměř ihned
zprávu o svém výsledku, a i vyhlašování a dekorování vítězů proběhlo bez jakékoliv časové prodlevy.
Již nyní je znám termín dalšího ročníku, který proběhne v sobotu 30. 10. 2020. Tentokrát se bude jednat o Mistrovství
kraje v půlmaratonu, takže se rozhodně máme na co těšit, ať už z pozice závodníků či přihlížejících fanoušků.

Mikulášské plavecké štafety
Ve středu 27. 11. 2019 jsme opět reprezentovaly řečický sportovní klub při plaveckých štafetách v bazénu
v Jindřichově Hradci. Jedenáctičlenný tým ve výhradně dámském složení nepatří sice k favoritům závodního klání,
nicméně kdyby organizátoři hodnotili i jiné přednosti, určitě by nám patřila jedna z předních příček ☺. Letos jsme
uplavaly za 30 min rovných 75 bazénů.
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Jack Fernet – orientační cyklistický závod
Pomyslným závěrem cyklistické závodní sezony bývá pro mnohé orientační cyklozávod známý pod názvem Fernet
Cup, jehož 23. ročník se konal v sobotu 30. 11. 2019. Start a cíl je vždy v Příbrazi. Letošní ročník měl nicméně hned
několik spojitostí s Kardašovou Řečicí: trať s ideální délkou 98 km a 20 kontrolními body připravily Marie Valdová
a Jarmila Tourková. V Kardašově Řečici byla umístěna i povinná kontrola – občerstvovačka, kterou musel navštívit
každý tým, pokud chtěl být v cíli řádně hodnocen. Pro zajímavost uvádíme několik kontrolních bodů z okolí našeho
města: Knejslák – zde temeno vrchu, Chlum – vchod do bunkru, rybník Králek – výpusť, Masarykův háj – strom
u pomníku, Mádlův kříž, rybník Džbán, dřevěná lávka u rybníku Holná aj.
Závodu se zúčastnilo více jak 260 účastníků. Nejlepším ženským týmem bylo řečické duo ve složení Stáňa Martínková
a Lenka Staňková. Podařilo se jim najít celkem 16 kontrol. Holky, gratulujeme!
Připravujeme: Povánoční předsilvestrovský běh 28. 12. 2019 – večerní běh smíšených dvojic na trati cca 5,5 km.
Sportovní klub Kardašova Řečice děkuje za vaši přízeň, podporu, nezištnou pomoc,
sponzorské dary a účast na sportovních akcích v roce 2019.
Do blížícího se roku přejeme všem, ať to „běhá“, a to nejen závodně.
A pamatujme… když nemůžeš, přidej!

Slavia v Kardašově Řečici
Oslava narozenin členů
odbočky
Autor článku: Marie Městecká (OP Slavia
KŘ)
V tomto roce oslavili někteří členové naší
odbočky půlkulaté a kulaté narozeniny. OP
Slavia Kardašova Řečice jim dne 4. 10. 2019
uspořádala v Plzeňské pivnici posezení
s pohoštěním, dortem a každému oslavenci
byl předán menší upomínkový dárek.
Tímto bychom chtěli ještě jednou popřát do
dalších let hodně štěstí, zdraví a životní
pohody příteli
Janu
Šafářovi, Josefu
Městeckému, Milanu Hejdovi, Jiřímu Dvořákovi, Vlastovi Zázvorkovi, Janu Lepičovi
a Jardovi Tomšovi.

Oslava narozenin členů odbočky (foto: OP Slavia KŘ)
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Bilance roku 2019
Autor: Josef Bursík (Fans Kardaška)
Minulý rok byl pro nás příznivce Slávie velice
dobrý. Uskutečnili jsme několik zájezdů na
ligová a pohárová utkání Slávie. V Praze jsme
také navštívili muzeum Slávie, kde jsme si
připomněli slavnou a bohatou historii našeho
mužstva. V akcích konaných u nás doma.
Uskutečnili jsme menší turnaj v nohejbalu, malý
turnaj v kulečníku. A 26.12. bude již třetí ročník
vánoční procházky kolem našeho městečka.
Letošní procházka bude zpestřena účastí
několika otužilců od nás a z okolí. Tak zveme
širokou veřejnost na vánoční procházku po
hodování. Výbor FANS Kardaška přeje všem
našim spoluobčanům hodně zdraví a osobních úspěchů v roce 2020!
Fans Kardaška s vlajkou (foto: Fans Kardaška)

- inzerce
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Historické okénko
„30 let svobody“ aneb roky 1989 a 1990 pohledem řečického
kronikáře…
Autor: Karel Sláma (z kroniky města)

Politické změny
Na začátku zápisu za „letošní rok 1989“
jsem uvedl, že patří k těm významným,
které se pevně zapíší do našich
novodobých dějin. Listopadové události
a následný vývoj jsou bezpochyby
významným mezníkem vývoje naší
společnosti. Přechod od totalitního
systému,
vedeného
Komunistickou
stranou Československa (KSČ) k pluralitní
demokracii, průchod od centrálně
plánované, direktivně řízené ekonomiky Ustavující schůze OF v sále Kulturního domu (foto: K. Sláma)
k tržnímu hospodářství, však nebude
lehký. Po krvavém potlačení studentské
demonstrace v pátek 17. 11. 1989
v Praze na Národní třídě postupně
vzedmutá hladina všenárodního pobouření dostala podobu širokého lidového
hnutí. V Praze bylo založeno Občanské
fórum (OF) jako střešní organizace
iniciativ občanů v boji za demokratickou
společnost. Rovněž zde v Kardašově
Řečici byla ustanovena tato neformální
organizace. Na ustavující schůzi, konané
v polovině prosince v sále Kulturního
domu za velkého zájmu veřejnosti (přes
400 občanů), byl mluvčím kardašovořečického OF zvolen MVDr. Petr Nekut,
Ustavující schůze OF v sále Kulturního domu. Zprava: s mikrofonem Petr Hanzlík, vedle
veterinární lékař.
Petr Nekut (foto: K. Sláma)

Ustavující schůze OF se zúčastnilo přes 400 občanů (foto: K. Sláma)
Plakáty spojené se Sametovou revolucí (foto: K. Sláma)
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Problémů se za poslední léta
nakupila hojnost i v našem regionu.
Zejména životní prostředí (lesy,
vodní toky, půda) je značně narušené, škody na morálce lidí jsou
pak mnohdy větší. Přesto – jak
dokládá tento zápis – se mnohé
podařilo a daří, zejména tam, kde
zájem pomoci věci veřejné a všeobecně prospěšné převáží nad
zájmem osobním. Doufejme, že
nastupující léta devadesátá budou
oním „lepším příštím“, po kterém
voláme všichni.

Rok 1990
Rok 1990 přinesl, podobně jako
závěr roku 1989, řadu změn
a významných událostí – a to jak
pro celý stát, tak i pro naši obec,
Kardašovu
Řečici.
Červnové
parlamentní a listopadové místní
(obecní) volby spolu s prvními předzvěstmi radikální reformy hospodářství pozměnily běh života
obce způsobem nebývalým.
Pokusím se na dalších stranách
tohoto zápisu podchytit stěžejní
události letošního roku. Vedení
obce prošlo během roku přerodem
a změnami jak personálními, tak
organizačními.

Vyčlenění obcí
K 1. 7. 1990 došlo k vyčlenění pěti
obcí (dříve tzv. spádových obcí či
místních částí střediskové obce)
z působnosti MNV K. Řečice – a to
Pleší, Záhoří, Doňova, Újezdce
a Višňové. V obcích byly ustaveny
Místní národní výbory s příslušným
poslaneckým aktivem (radou)
a neuvolněnými předsedy v čele.
Posléze (po listopadových komunálních volbách) byla v těchto
obcích
zvolena
sedmičlenná
obecní zastupitelstva a ustaveny
obecní
úřady
s neuvolněnými
starosty (Pleše – Jiří Jech, Záhoří –
Jan Kodým, Újezdec – František
Blízek, Višňová – Pavel Štefan,
Doňov – František Novák. Celá tato
akce proběhla na popud obyvatel
jednotlivých obcí. Tím také zmíněné
obce přestávají spadat do celoročního zápisu řečické kroniky.
Přesto bych rád nadále sledoval
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tamní
nejdůležitější
události,
zejména mají-li dopad na Kard.
Řečici, a tyto ve stručnosti zaznamenávat.

První svobodné volby
Dále budu věnovat místo i pozornost volbám roku 1990. Proběhly
hned dvakrát. Začátkem června
do nejvyšších zastupitelských sborů
a zákonodárných orgánů, koncem
listopadu
pak
do
obecních
zastupitelstev v místech. Červnové
volby se konaly v pátek 8. 6. 1990
a v sobotu 9. 6. 1990. V pátek se
volební místnosti otevíraly ve
14 hodin a uzavíraly ve 22 hodin.
Poté se za asistence policie,
volebních komisí a funkcionářů
MNV urny svezly ze všech devíti
okrsků na MNV Kard. Řečice, kde
v zapečetěné místnosti přečkaly
noc. V sobotu se volilo od 7 do
14 hodin a již v neděli odpoledne si
občané mohli v bočním výkladu
prodejny „Ovoce – zelenina“
(směrem ke kostelu, dnes zde stojí
budova základní školy – pozn.
redakce) výsledky voleb přečíst.
Volby byly poprvé od r. 1946
svobodné, tj. volič měl možnost
volby mezi řadou kandidátek, popř.
volit nemusel. Naprostá většina
voličů (cca 90 %) však svého práva
volit plně využita.
U voleb podzimních (listopadových) – komunálních – do nově
ustanovených místních (obecních)
sborů – zastupitelstev – už situace
vypadala poněkud jinak.
Vzhledem k oddělení obcí patřily
nyní ke Kardašově Řečici čtyři
volební okrsky – dva v obci samé,
jeden v Mnichu a jeden v Nítovicích. Nad pořádkem a regulérností bděly čtyři okrskové volební
komise a jedna místní volební komise, umístěná v budově Národního
výboru Kardašovy Řečice. Volby se
konaly v sobotu 24. 11. 1990,
volební místnosti byly otevřeny od
8 do 20 hodin. Do seznamů voličů
bylo při komunálních volbách
zapsáno 1587 voličů, k urnám se
pak dostavilo 1291 hlasujících.
Mohli si vybrat z pěti volebních
stran (kandidátních listin).

Výsledky komunálních voleb v roce 1990
(zdroj: ČSÚ)

Na patnáct míst obecního zastupitelstva kandidovalo 15 zástupců SNK (Sdružení nezávislých
kandidátů „Za obrodu obce“) pod
č. 1, s č. 2 kandidovala KSČM
(Komunistická strana Čech a Moravy), č. 3 představoval nezávislý
kandidát Jan Marsa z Mnichu, č. 4
mělo
„Politické
hnutí
členů
zemědělských družstev“ a konečně
č. 5 se o přízeň voličů ucházela
patnáctičlenná koalice Občanské
fórum – Československá strana
lidová – Československá sociální
demokracie. Z celkem čtyřiceti
kandidátů bylo zvoleno těchto 15
občanů – členů nového obecního
zastupitelstva:
MUDr. František Kercl (39 let, koalice
OF-ČSL-ČSSD)
Josef Mach (39 let, koalice OF-ČSLČSSD)
MVDr. Petr Nekut (39 let, koalice
OF-ČSL-ČSSD)
MUDr. Jindřich Slanina (38 let,
koalice OF-ČSL-ČSSD)
Miroslav Marous (65 let, koalice OFČSL-ČSSD)
Vlastimil Frait (koalice OF-ČSL-ČSSD)
Jan Pomije (40 let, OF-ČSL-ČSSD)
Ivo Kozel (57 let, SNK)
Václav Hnátek (38 let, SNK)
Pavel Plocek (36 let, SNK)
Marie Šašková (40 let, SNK)
Karel Vodička (46 let, SNK)
Jan Vodrážka (52 let, PH čl. ZD)
Jaroslav Houdek (46 let, PH čl. ZD)
Zdeněk Kaláb (36 let, KSČM).
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Koalice OF – ČSL – ČSSD tedy
získala celkem sedm mandátů, SNK
pět mandátů, PHZD dva mandáty
a KSČM jedem mandát.
Dne 5. 12. 1990 byl na prvním
veřejném
zasedání
obecního
zastupitelstva
zvolen
starostou
obce MVDr. Petr Nekut, veterinární
lékař. Funkci vykonává při svém
zaměstnání. Rovněž neuvolněným
zástupcem starosty byl zvolen Ivo
Kozel, technik. Dalšími členy pětičlenné rady zastupitelstva byli
zvoleni Václav Hnátek, Jan Vodrážka a MUDr. Jindřich Slanina.

vým volbám předcházela volební
kampaň. Měla podobu předvolebních mítinků (shromáždění) ve
velkém sále Kulturního domu
a přehledných seznamů kandidátů.
Doplněných portrétními snímky
a volebními programy. Přes velkou
náročnost a důležitost proběhly
volby v naší obci důstojně a bez
problémů a staly se tak východiskem
k již
tolik
potřebnému
zvelebení obce a novým, účinnějším formám jejího řízení a vedení.

Komunálních voleb se zúčastnilo
81,3 % voličů. Patří se poznamenat,
že jak červnovým, tak listopado-
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Nový počítač
Zhruba od poloviny roku 1990
používá tajemník K. Staněk pro
detailní evidenci obyvatel a domů
obce personální počítač (PC AT 16
bit), který obec získala při prodeji
tzv. Lustigova domu místnímu
Zemědělskému družstvu Rozhled
jako část protihodnoty, a to včetně
tiskárny, v celkové hodnotě cca
155 000 Kčs. Počítač je plně
využíván a je velmi platným
pomocníkem. Umožňuje během
několika sekund získat řadu údajů
o každém evidovaném obyvateli,
domu,
ulici.
Evidované
jsou
pracovní smlouvy a řada dalších
dokladů.

Střípky z archivu Řečických zajímavostí
Autor: Aneta Chvojková

Červen 1982
V letošním roce bylo při údržbě a čištění města včetně odstranění posypového materiálu vozovek odpracováno 2500
brigádních hodin. Na neinvestičních akzích „Z“ – dokončování terénu u MŠ 476 hodin a na demolici stodol 1615
hodin.
Do konce května letošního roku (1982) se v bažantní líhni v ulici Bezručově vylíhlo pro různá myslivecká společenství
na okrese a v kraji celkem 35 000 bažantíků.

Březen 1980
Krátce o Frutě
Místní závod Fruta zpracovává třešně, višně, rybíz, maliny, ostružiny, borůvkky, bezinky, šípek, jeřabiny, jablka. Z tohoto
ovoce vyrábí šťávy na výrobu konzumních sirupů, limosirupů pro sodovkárny na výrobu limonád, ovocných vín
a koncentrátů.
Z polotovaru dovezeného z Řecka vyrábí závod Olympost, který stáčí do lahví závod v Českých Budějovicích. Dále
též pro tento závod vyrábí ovocenku. Fruta K. Řečice zásobuje limosirupy sodovkárny v Deštné, Táboře, Třebíči
a jinde. Pro Mykoprodukt Vimperk vyrábí ovocná vína. Závod v Jindřichově Hradci zásobuje sukusy (zahušť. štávami).

Únor 1980
Jak si vede naše JZD
JZD Rozhled v Kardašově Řečici hospodaří na výměře 4000 ha, z toho na 3440 ha zemědělské půdy.
Vyrábí: 3 410 000 litrů mléka, 7 030 q hovězího masa, 4 200 q vepřového masa, 4 450 q drůbežího masa. Jednotné
zemědělské družstvo Rozhled V K. Řečici uzavřelo na počet 35. výročí osvobození naší republiky tento socialistický
závazek: - zvýšit výrobu o 220 000,- Kč, - zlepšit životní a pracovní prostředí v částce 1 220 000,- Kč. Mléko JZD plní na
111 % a má zaseto 1 480 obilovin a nasázeno 60 ha brambor.

Duben 1977
Z místního archivu:
V roce 1867 sebralo se v K. Řečici podle sběrací listiny na stavbu Národního divadla 103 zl. a 50 kr. Následujícího roku
putovalo mnoho řečických občanů pěšky do Prahy ke kladení základního kamene.
V roce 1782 je v archivu první zápis o sázení brambor v K. Řečici, kterým se dle zápisu říkalo „zemská jablka“.
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Pohledy do minulosti
Jablonského třída
Autor: Aneta Chvojková, zdroj: „Místopis Řečice Kardašovy I.“ od Jaromíra Hrubého a „Těžko jest slavíku“ od Zdenky
Maršíkové
V 19. století mělo své jméno pouze několik nejvýznamnějších ulic, například Horní ulice (dnešní Tyršova), Hradecká
ulice, Veselská ulice (Palackého) nebo Plešská (dnešní Míru).

Jablonského třída na dobové pohlednici, okolo roku 1916 (archiv A. Chvojkové, nakladatel pohlednice Vilém Smrž)

Část města poblíže kostela byla označována slovem
U kostela. Ulice, po níž jdeme z Velkého náměstí ke kostelu
a na Malou stránku, neměla nijakého zvláštního názvu. Bylo
to proto, že jednotlivé hospodářské domy v této ulici (ale
i v jiných bezejmenných ulicích), měly svá pojmenování a ta
stačila k orientaci. S takovými stálými názvy domů, jež se
neměnily, i když se hospodář změnil, setkáváme se téměř
u všech starých hospodářských stavení. Bylo skoro
pravidlem, že, když hospodářství bylo odevzdáno někomu
z jiného rodu, než byl předešlý hospodář, nový držitel ztrácel
své původní rodné příjmení a dostával dokonce i úředně
nové příjmení „po domě“. Z některých známých názvů
domů lze zmínit například čp. 5 – U Strouhalů (bývalý krejčí),
čp. 8 – U Skalníků, čp. 9 a 10 – U Vorlů a později U Hesů
a také lidově podle hospody - Šalanda. Čp. 409 (dům měl
původně římské číslo „XI“, protože vinárníkem byl židovský Nynější Jablonského třída v archivní mapě z let 1824–1843
občan) – U Píčů, U Kubíčků a Na Panské, čp. 74 a 75 – (zdroj: ČÚZK – Císařské povinné otisky map stabilního katastru
Čech 1:2880 (1824-1843)
Lustigovina, čp. 113 – U Bubeníčků, Slámů, Hamrů, Čadků,
Fílků (majitelé domu a hospody). Čp. 118 – U Suchomelů nebo také Hotel Modrá hvězda, čp. 120 – U Hesů (předtím
zde stály obecní Masné krámy), čp. 134 – U Nekutů, čp. 202 – U Lorenců a později U Křenků, čp. 298 – U Adámků.
Dne 20. července 1887 schválila městská rada pojmenování do té doby bezejmenné ulice z Velkého náměstí na
Malou stránku na Jablonského třídu, na počest slavného řečického rodáka Boleslava Jablonského, který se zde
14. ledna 1813 v domě č. 117 (dům čp. 298) narodil.
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Místo budovy Hotelu Modrá
hvězda (dříve čp. 118) a dalších starých domů, které byly
zbourány přibližně kolem roku 1980 stojí obchodní středisko Jednoty, které bylo dokončeno v roce 1983.
Na místě bývalého domů
č. p. 5 (U Strouhalů) stojí nová budova základní školy
vybudovaná v letech 1995–
1996. K demolici již značně
zchátralého domu č. 5 však
došlo už v letech 1990
a 1991. Bourání ovšem předcházelo přemístění prodejny
Ovoce – Zelenina do bývalé
prodejny Te-Pu (textil-prádlo)
na náměstí J. Hrubého.
Jablonského třída dnes (foto: A. Chvojková)

- inzerce
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Paarovský speciál
Paarové a Kardašova Řečice
Autor: Zdenka Maršíková
V každé době můžeme být svědky,
a to v mnoha ohledech, prolínání
minulosti do přítomnosti, neboť
minulost nás formovala a přítomnost na ní staví. Pro správné
pochopení minulosti velmi záleží na
tom, jak je interpretována, protože
s ní můžeme být v souladu jen
tehdy, když je interpretována
objektivně a pravdivě. Během
čtyřiceti let totality byla česká
šlechta prezentována tak, že se
z elity národa propadla do pozice
velmi nedůstojné. Ačkoliv nám byl
vnucován její negativní obraz,
zároveň vzkvétal turistický ruch
spojený s návštěvami a obdivem
šlechtických sídel. Hrady a zámky
byly už tenkrát pýchou našeho
státu, ač jich většinu nechal
zchátrat. Je dobré vědět, že pojem
„šlechetný člověk“ byl i tehdy
chápán ve smyslu člověk povahově ušlechtilý a čestný, stejně jako
byla a jsou jednoznačná spojení
šlechetný dárce, šlechetný úmysl,

či výraz „zušlechťovat“, ve smyslu
něco zdokonalovat, či zkrášlovat.
Šlechtě patří nezastupitelné místo
v naší
historii,
často
spojené
s významnou pozicí v politice,
v podpoře kultury a vzdělanosti
i v hospodářské oblasti. Byla to elita
národa, bez ohledu na to, že
samozřejmě i zde jako všude jinde
byly výjimky. Zajímavě se k tomuto
tématu postavila Česká televize
seriálem
Modrá
krev,
který
v poslední době představil několik
rodů historické české šlechty,
minulým
režimem
připravené
o rodový majetek. Po roce 1989 jim
byl částečně vrácen, převážně
v zuboženém stavu, a restituenti
nyní své bývalé domovy postupně
zachraňují a obnovují, aby je mohli
předat dalším generacím.
Od těchto obecných úvah nebylo
daleko k myšlence, že i v Kardašově Řečici měl jedno ze svých
sídel významný šlechtický rod
Paarů, po němž nám zde zůstal jen

prázdný zámek, poněkud zchátralý
bývalý
panský
pivovar,
část
bývalého panského dvora, a zvláště u starší generace zvýšená
četnost jména Karel. Když jsem se
o jejich osudy začala zajímat, zjistila
jsem, že právě minulo jedno
důležité výročí, ne-li dvě. Povězme
si tedy o nich.
Jak se k nám Paarové dostali? Jan
Václav, hrabě Paar, sídlící na
Bechyni, vyměnil své panství
Budišov za Kardašovu Řečici. Stalo
se tak v březnu 1768, kdy byla
podepsána kupní smlouva, ale
z toho ještě nevyplývá, že se tu
Paarové ihned usadili. Jaromír
Hrubý totiž v Místopisu Řečice
Kardašovy uvádí, že Paarové přišli
do Řečice v roce 1769, tedy před
250 lety, nevíme však, z jakého
zdroje tuto informaci získal.
I kdybychom ono kulaté výročí
propásli, není důvod si Paary
nepřipomenout. V roce 1769 došlo
totiž k ještě mnohem významnější
události: Jan Václav hrabě
Paar byl císařovnou Marií
Terezií dědičně povýšen do
knížecího stavu v Království
českém a následně Josefem II. rovněž dědičně do
stavu říšských knížat s dalšími privilegii, udělil mu totiž
dědičně palatin1, mimořádnou poctu sloužit císařské rodině. Povýšení platilo
v primagenituře (vždy pro
prvorozeného syna), ostatním členům rodu zůstával
titul hrabě, hraběnka.
V případě povýšení je tedy
250. výročí jednoznačné.

Karel kníže Paar (vpravo) a Leopoldina Paarová (vlevo) s návštěvou (uprostřed) vyjíždí na voze ze
řečického zámku. Přibližně rok 1914 (archiv Města Kardašova Řečice).

Paarové měli panství Kardašova Řečice v držení do
roku 1848, kdy byla vyhlášena konstituce, patrimoniální správa byla zrušena
a zavedena správa státní.
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Z poddaných se stali občané i ze
zámeckého pána, jenž byl od této
doby pouze majitelem zámku,
velkostatku a dalších nemovitostí.
Následující malá a zcela jistě
neúplná rekapitulace má vzpomínku na tento šlechtický rod, jenž
sdílel svůj život s Kardašovou Řečicí
sto šedesát let, oživit.
Kdysi
nevýrazný
rod,
jehož
předkové mají původ v italské
Lombardii, si vydobyl ostruhy ve
službách Habsburkům a díky
podnikání v poštovnictví.
Významnějšího majetku i postavení
dosáhli Paarové v první polovině
16. století, kdy jim také Karel V.
listinou
potvrdil
stav
říšských
svobodných pánů. V té době byl
Martin Paar, nejvyšším poštmistrem
v Uhrách, jeho syn Petr v Nizozemí
a Jan Baptista ve Vnitřním
Rakousku. Ten v roce 1572 získal do
zástavy
původní
zeměpanské
panství Hartbeg. Z prvního manželství měl čtyři syny, z nichž Jan
Fridrich byl císařským radou a komořím, nejvyšším poštmistrem dědičných zemí a purkrabím ve
Štýrském Hradci, Josef působil ve
službách císaře, Rudolf (+1627) byl
dědičný poštmistr ve Štýrsku, tajný
rada a komoří a v roce 1625 se stal
velkopřevorem
řádu
johanitů
v Českém království, se sídlem ve
Strakonicích, nejmladší byl Jan
Kryštof (viz dále). Z druhého manželství měl Jan Baptista syna
Vespasiána, který byl velmistrem
řádu německých rytířů, působil
v Brixenu a ve Vratislavi.
Rudolf, velkopřevor johanitů v roce
1625 onemocněl a v následujícím
roce sepsal testament, v němž na
svůj majetek ustanovil tzv.
fiedeikomis (nedělitelné svěřenectví) a univerzálním dědicem určil
bratra Jana Kryštofa a po něm jeho
syna Rudolfa.
Jan Kryštof (†1639) v roce 1622
koupil nejvyšší poštmistrovský úřad
v Rakousku, Čechách a Uhrách,

který mu v r. 1624 potvrdil císař
Ferdinand II. jako dědičné léno.
Když v roce 1627 zemřel jeho starší
bratr Rudolf, stal se dědicem
paarovského majetku. V roce 1636
byl povýšen do stavu říšských
hrabat. Zemřel však dřív, než mu
bylo povýšení potvrzeno listinou.
Jeho synové Rudolf, Ferdinand
a Petr zemřeli bez potomků,
dědicem se stal syn Karel.
Karel Paar (†1672) se v roce 1651
oženil
s Františkou
Polyxenou
(+1704), dcerou Jana Viléma ze
Švamberka. S nevěstou získal panství Kestřany na Písecku, kde
vybudoval nový zámek s okrasnou
zahradou a přikoupil si ještě
Zdechovice u Přelouče. Do paarovského erbu přibyla švamberská
stříbrná labuť a také rožmberská
pětilistá růže, protože Švamberkové
byli dědici Rožmberků. Mezi oběma
rody platila od roku 1484 smlouva,
že když jeden z rodů vymře, přejde
majetek na druhý rod. Karel Paar
měl dva syny, Karla Josefa (o něm
dále) a Josefa Ignáce (1660-1735),
který byl ve službách císaře Josefa
I. Oženil se s M. Annou Františkou
z Valdštejna, s níž získal Budišov.
Jejich syn Quido zemřel v r. 1744
bezdětný.
Karel Paar byl v roce
1652 povýšen do stavu říšských
hrabat i s českým inkolátem2.
V roce
1655
získali
manželé
polovinu
nároku
Adama
ze
Švamberka na Zvíkov a Orlík po
jeho bratru Petrovi, jenž jako
protestant přišel o svou polovinu
konfiskací. Obě
panství
byla
prodána Eggenbergům, suma však
nebyla
zaplacena.
Františka
Polyxena obnovila proces, který se
táhl do roku 1690, kdy dvorská
komora uznala její nárok, stanovila
však určenou částku 90 tis. zlatých
uhradit ve splátkách. Z toho 20tis. zl.
dostal syn Josef Ignác a Karel
Josef, dědic rodinného majetku, za
odstoupení od svého podílu získal
v léno nejvyšší poštmistrovský úřad
v Uhrách.

36

Karel Josef (1654–1725) byl říšským
dvorním a generálním poštmistrem,
císařským tajným radou a komořím
císaře Leopolda I. i jeho syna
Josefa I. Za své zásluhy byl
vyznamenán
Řádem
zlatého
rouna3. V roce 1678 se oženil
s hraběnkou Marií Renatou, dcerou
Adolfa
Vratislava
Šternberka,
nejvyššího purkrabího4 v Čechách,
s níž získal Bechyni. Jejich starší syn
Jan Adam (1680-1737) zemřel bez
potomků. Mladší syn, Jan Leopold
se stal pokračovatelem rodu.
Jan Leopold Paar (1693–1741)
neměl z prvního manželství s Antonií
Öttingen-Spiebergovou mužského
potomka. V roce 1715 se znovu
oženil s šestnáctiletou Marií Terezií
(1699–1761), hraběnkou ze Šternberku, která v prvním roce svého
života osiřela, když její rodiče
a sestra tragicky zahynuli na řece
Innu (jiný zdroj uvádí na Dunaji
cestou z Říma). Získal s ní značný
majetek, především Bechyni, ve
východních
Čechách
Smiřice
a Vysoké Veselí a Vršovice u Prahy.
V roce 1722 po několikaletých
sporech císař Karel VI. odebral
Paarům profit z poštovnictví.
Dědičný titul nejvyšší poštmistr jim
zůstal a jako odstupné dostávali
roční rentu 66 tis. zlatých. Většina
výnosů z poštovnictví pak plynula
do státní kasy.
Za Jana Leopolda začalo značné
zadlužování paarovského majetku.
Vypovídá o tom císařský restrikt
z roku 1732, jímž se ruší obstavení
majetku a manželům je stanoveno
roční splácení dluhu. Majetek
manželky Jana Leopolda, Marie
Terezie, měl být vložen do
zemských desek a neměla se na
něj vztahovat sekvestrace (nařízená úřední správa). Manželé byli
vyzváni k usmíření, syna Jana
Václava museli dát na výchovu ke
Šternberkům.
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šově Řečici si v roce 1793 přikoupil
Pluhův Žďár a v roce 1794 statek
Nusle, který o tři roky později prodal
spolu s Vršovicemi a pražským
Paarovský tolar, J.V.Paar, 1769 (foto: wikiedie) domem „Plateyzem“ (Platýz na
rohu Národní třídy a Perlové ulice).
dostal mezi nejvyšší říšskou nobilitu,
Rozsáhlý majetek však nedokázal
což si vyžádalo také zvýšení výdajů
oddlužit a dostal se do konkursu.
na reprezentaci. V souvislosti s tím
Správou jeho majetku byl pověřen
byl i rekonstruován bechyňský
hrabě Vilém Sickingen, kterému se
zámek. Dcera Jana Václava,
podařilo
během
deseti
let
Terezie (1746–1818) se provdala za
paarovský
majetek
stabilizovat.
hraběte Buquoye z Nových Hradů.
V roce 1806 tak mohl k Bechyni
Okrasný park, který nechal zřídit její
přikoupit statek Dražíč.
muž, je na její počest pojmenován
Terčino údolí. Syn Václav byl
Kníže Václav měl šest synů, jejichž
pokračovatelem rodu v knížecí linii.
životy poznamenaly napoleonské
války. Čtyři z nich sloužili v armádě:
Václav, 2. kníže z Paaru (1744–
Václav (1770–1800), Jan Karel (viz
1812) byl milovník umění a tvůrce
dále), Jan (1780–1839) a Ludvík
mnoha rytin a kreseb s krajinářskou
(1783–1849). Největší vojenské katématikou. Od roku 1768 byl ženatý
riéry
dosáhl
Jan,
který
byl
s Marií Antonií (1749–1813), prinpobočníkem polního maršála Karla,
ceznou z Lichtenštejnu. Ke Karda-

Originál kupní smlouvy na Kard. Řečici z 30.3.1768, J.V.Paar, baron Jungwirt, (SOA Třeboň, RA Paar)

V další generaci se již dostáváme
k členům rodu, spojeným s Kardašovou Řečicí. Prvním byl Jan Václav
hrabě Paar (1719–1792), jediný syn
Jana Leopolda. V roce 1743 si vzal
M. Antonii, hraběnku Esterházy
z Galanty, s níž měl syna Václava
(1744) a dceru Terezii (1746).
Po rodičích v Čechách zdědil
Zdechovice,
Bechyni,
Smiřice,
Vysoké Veselí a Vršovice a po strýci
Quidovi Budišov. V roce 1768 pak
vyměnil s baronem Jungwirtem Budišov za Kardašovu Řečici. Kvůli
stavbě vojenské pevnosti Josefov
od něj Česká královská komora
vykoupila Smiřice. Jan Václav Paar
byl v roce 1769 císařovnou Marií
Terezií povýšen do knížecího stavu
v Království českém a následně
Josefem II. potvrzen jako říšský kníže
a palatin. Za tento titul dvorní
kanceláři zaplatil přes 16 tis. zl. Za
výsadu ražby mince zaplatil 2350 zl.
Ve své hodnosti působil v nejužších
službách císařské rodině. Tím se
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knížete Schwarzenberga, s nímž se
zúčastnil bitvy u Lipska, kde v říjnu
1813 spojená vojska rakouská,
pruská, ruská a švédská rozhodujícím způsobem porazila Napoleona.
Od roku 1814 byl nositelem
rytířského kříže vojenského Řádu
Marie Terezie, udělovaného za
mimořádnou statečnost a několika
dalších vyznamenání. Nejmladší
Mikuláš
František
(1785–1824)
vstoupil do Řádu maltézských rytířů.
Dcery: Marie Antonie (1768–1838)
a Marie Terezie (1778–1854).
Jediný z Václavových synů, který
měl potomky, Jan Karel (1772–
1819) se po otcově smrti stal
3. knížetem z Paaru a převzal do
svých
rukou
již
stabilizovaný
majetek.
Také
on
bojoval
v napoleonských válkách a byl
rovněž držitelem Řádu Marie
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Když Jan Karel v roce 1819 zemřel
bylo jeho nejstaršímu synovi Karlovi
(6. 1. 1806 Bechyně - 17. 1. 1881
Vídeň) teprve třináct let. Do jeho
dospělosti
spravovala
rodový
majetek jeho matka, kněžna Marie
Aloisie Quidobaldina, která nakupovala další statky, úspěšně hospodařila a když Karel dospěl, správu
majetku mu předala. Po této
kněžně byla na řečickém panství
pojmenována hájovna u Vřesné
(Baldinka).
Karel (1806–1881) 4. kníže z Paaru
měl titul císařský komoří a od roku
1861 byl tajný rada a dědičný člen
panské sněmovny. V roce 1862
obdržel Řád zlatého rouna. Od roku
1832 měl
za manželku Idu
Leopoldinu, princeznu Lichtenštejnskou
(1811–1884).
Měli
spolu
jedenáct dětí. Nejstarší Quidobaldina Josefina (1833-1904) se stala
dvorní dámou arcivévodkyně Žofie,
zůstala svobodná, Karel Jan (*1834,
viz dále), Eleonora Ida (1835
Bechyně-1913) se v roce 1856
provdala
za
Ernsta
HoyosSprinzensteina, Rudolf Jan (1836
Bechyně -1873) se oženil v roce
1864 s Antonií hraběnkou
Meraviglia-Crivelli, a podruhé jako
vdovec v roce 1872 s Annou Marií
von Stürgkh, Eduard (1837-1919) byl

od
roku
1886
soukromým
poradcem a komorníkem císaře
Františka Josefa I., Josefina (18391916) se v roce 1861 provdala za
Ladislava, hraběte Falkenhayna
(+1865) a podruhé za Jaromíra
Černína z Chudenic (1818-1908) na
Jindřichově Hradci, Alois (1840
Bechyně-1909) sloužil v armádě,
Františka (1842-1881) se provdala
v roce 1862 za Leopolda hraběte
Podstatzkého-Lichtenštejna, Marie
(1843 Bechyně-1914 Bechyně),
Leontina (1844 Bechyně-1912),
provdaná 1867 za Osvalda hraběte
Kielmasega, Sofie (12. 5. 18501874), provdaná 1873 za Oliviera
Wallise (1837-1917).
Rudolf, Eduard a Alois měli za
sebou významnou vojenskou kariéru. Eduard se stal generálním
pobočníkem5 císaře Františka Josefa I., zůstal svobodný a sloužil císaři
až do jeho smrti v roce 1916. Staral
se o císařovy osobní záležitosti,
zastupoval
ho
při
některých
úředních záležitostech a doprovázel ho při slavnostech. V roce
1900 mu císař udělil Řád zlatého
rouna.
Nejstarší syn Karel Jan Václav (7. 7.
1834 Bechyně–21. 4. 1917 Vídeň) se
po smrti svého otce v roce 1881 stal
5. knížetem z Paaru (od r. 1881). Do
stavu manželského vstoupil ve Vídni
28. 5. 1866 s Leopoldinou, markraběnkou Pallavicini (7. 10. 1845
Vídeň - 26. 10. 1928 Kardašova
Řečice). Aby se mohli manželé
usadit v Řečici, byly jejich úředníkům, kteří dosud měli kanceláře
na zámku, zřízeny byty v panském

Karel kníže Paar v r. 1914 (archiv Vl. Nekut)

Kněžna Leopoldina Paarová, roz.Pallavicini (SOA Třeboň, RA Paar)

Terezie. Když se v roce 1805 oženil
s Marií
Aloisií
Quidobaldinou,
hraběnkou Cavriani (1783–1861),
opustil armádu a nějaký čas se
věnoval správě rodinného majetku.
Znovu se pak vrátil k vojenské
službě a dosáhl hodnosti generálmajora. Po těžkém zranění armádu definitivně opustil. Když v roce
1819 zemřel, zanechal po sobě čtyři
děti: Alfréda (1806–1885), který to
dotáhl na polního podmaršálka
a doprovázel císařovnu Alžbětu na
cestách
jako
její
hofmistr,
Quidobaldinu (1807–1874), provdanou ve Vídni r.1830 za hraběte
Franze S. Kuefsteina, Václava
(1810–1890), majora v záloze a komořího arcivévody Ludvíka Josefa,
a Ludvíka Jana (1817–1893), jenž se
stal rakouským vyslancem ve Stockholmu. Oženil se s Mariannou
Esterházy z Galanty.
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dvoře a pivovaru. Panský mlýn
v těsné blízkosti zámku (při dnešní
Nádražní ulici) byl zrušen a kolem
zámku vznikla zahrada, navazující
na zámecký park. Kníže žil
v pozdějším věku téměř trvale
v Kardašově Řečici, pokud ho
služební povinnosti neodvedly do
Vídně. Tři z šesti jeho dětí se tu také
narodily.
Karel Jan Václav stejně jako jeho
otec měl Řečici rád. Zasedal
v městské radě a udržoval dobré
vztahy s místními obyvateli. Na
podporu zdejších chudých založil
nadaci, do níž vložil 8000 K a jeho
choť Leopoldina 2000 K. Podporoval i místní spolky a zúčastňoval
se městských slavností. Jak zmiňuje
obecní kronika, politického života
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Nejstarší syn Alfons, hrabě Paar (14.
5. 1868 Kardašova Řečice–22.
9. 1903 Lublaň), rovněž císařský
komorník se 23. 5. 1901 oženil ve
Vídni
s Eleonorou,
princeznou
Windischgrätzovou (17. 10. 1878
Grazz - 2. 1. 1977 Lugano), zemřel
v pětatřiceti letech v září 1903 jako
poručík hulánského pluku.
V prosinci téhož roku se narodil jeho
syn Alfons (viz dále). Jeho žena
Eleonora se dožila devadesáti osmi
let.

Kněžna Leopoldina Paarová a Karel kníže Paar přibližně v r. 1916 (archiv A. Chvojková)

se tu stranil. Na jeho velkostatcích
v Čechách se úřadovalo česky
a on sám také mluvil česky. Byl
velkým milovníkem lesů a honů,
kterých se rád zúčastňoval. Do jeho
lesů měli řečičtí obyvatelé volný
přístup.
Když se po sňatku trvale usadil
v Řečici, rozhodl se také proměnit
řečickou krajinu, která byla kromě
okolních lesů skoro bez stromů. Na
jeho pokyn správce velkostatku
nechal osázet hráze rybníků duby
a stráň podle Pichovského rybníka
zalesnit, čímž vznikl Háječek od
pivovaru až k hrázi Velkého rybníka.
V té době byla založena i alej od
rybníka Velká Ochoz k Cikaru. Po
vzoru paarovského velkostatku pak
začala vysazovat stromy i obec.
Oblíbenost knížete dosvědčuje
i pamětní kámen, zasazený k jeho
osmdesátinám na rozcestí u Vřesné
při staré nítovské cestě. Najdeme
na něm knížecí korunku, monogram KP a číslici LXXX.
Kníže Karel Jan Václav v souvislosti
se svým postavením získal i dědičné
členství v panské sněmovně. Byl
tajným radou, císařským komořím
a od roku 1896 jako jeho otec
rytířem
Řádu
Zlatého
rouna.
Tradičně měl také čestný titul
nejvyšší poštmistr dědičných zemí.
V dalších letech se rodina zdržovala více ve Vídni a v Bechyni,
v Řečici jen v létě a o Vánocích.
K paarovským državám patřilo štýr-

ské panství Hartberg, dále Bechyně, Dražíč, Opařany, Kardašova
Řečice, Pluhův Žďár a Vysoké
Veselí. Na počátku 20. století
vlastnil v Čechách přes 14 tis.
hektarů zemědělské půdy
Za první světové války byl v Kardašově Řečici zřízen vojenský lazaret
v místní škole. Část raněných a nemocných
vojáků
mohla
být
umístěna i v zámku. Během dvou
let se jich tu vystřídalo sedmdesát
devět.

Ovdovělá kněžna Leopoldina žila
po roce 1918 trvale v Kardašově
Řečici se svými svobodnými syny,
Václavem, Alexandrem a
Eduardem. V roce 1920 poskytla
část prostředků a stavební materiál
na stavbu zdejší sokolovny. Zemřela
v říjnu 1928. Slavnostního výkropu
v Bechyni se zúčastnili zástupci
řečické obce a spolků. Pohřbena
byla 31. října do rodinné hrobky
v Bechyni.
Alfons kníže Paar (15. 12. 1903
Vídeň–20. 4.
1979 Hartberg),
poslední z Paarů na řečickém
zámku, se po smrti svého děda stal
v roce 1917 ve svých čtrnácti
letech 6. knížetem z Paaru.

Kníže Karel Jan zemřel v dubnu
1917 ve Vídni. Obřad výkropu se
konal v hlavním vídeňském chrámu
sv Štěpána. Pohřbu do rodinné
hrobky v Bechyni se 26. dubna
zúčastnila řečická městská rada,
zpěvácký spolek a zástupci dalších
místních spolků.
Z dětí knížete Karla Jana byla
nejstarší Ida Marie (1. 3. 1867 Vídeň
- 9. 8. 1945 Nečtiny), která se 2. 9.
1890 ve Vídni provdala za Alfonse
Wladimira hraběte Mensdorf-Pouilly
(1864-1935), po ní Gabriela (22. 8.
1869 Kardašova Řečice - 11. 2. 1945
Loosdorf) se provdala ve Vídni
23. 8. 1898 za Alfonse hraběte Piatti
(1866 Vídeň-1940 Loosdorf), synové
Václav (5. 9. 1878 Kardašova
Řečice - 14. 11. 1964 Vídeň),
Alexander (1. 4. 1882 Vídeň 15.11.1955 Vídeň) a Eduard (16. 12.
1884 Vídeň - 16.8.1945 Vídeň) zůstali
svobodní a působili jako císařští
komorníci.

Alfons kníže Paar na dobové fotografii
z dětství, přibližně r. 1917 (archiv Město
Kardašova Řečice)

Vystudoval práva na Univerzitě
Karlově a po absolvování vojenské
služby se v roce 1930 ujal správy
rodového majetku. Po roce 1918
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Československá republika zrušila
šlechtické tituly a v pozemkové
reformě ve 20. letech šlechtě
odebrala značnou část pozemků.
Alfons Paar tak přišel o většinu
řečického majetku, zbytek v letech
1927 až 1930 prodal: pivovar
s několika
hospodami
Schwarzenberkům a zámek řádovým
sestrám de Notre Dames. Ze všech
panství mu zbyla Bechyně a Opařany. Po roce 1930 žil na Bechyni
a v Praze. Alfons Paar se v září 1939
stal signatářem deklarace, nazvané Národnostní prohlášení české
a moravské šlechty, kterou se
představitelé zdejší šlechty přihlásili
k české národnosti. Po roce 1948
odešel s rodinou z vlasti. Kníže
Alfons byl od roku 1931 ženatý se
Sophií,
hraběnkou
Schlitzovou
z Görtzu (*1906 Řím), s níž měl dva
syny a dceru.

Starší syn Alfons Václav (31. 5. 1932
Ticino–2016 Lugano), žil ve Švýcarsku. Jeho dcera Desirée (8. 11.
1969 Lugano) se provdala 26. 6.
1993 za Nicolu Filipa von Wunster
(*4. 2. 1962 Bergamo) a syn Hubert
Carl (11. 12. 1971 Lugano) je dnes
8. knížetem z Paaru.
Mladší syn Adolfa Paara, Karel
Eduard (*4. 1. 1934 Praha) byl
v osmdesátých letech ve Vídni
jmenován exilovým pražským velkopřevorem Řádu maltézských rytířů,
po roce 2000 působil v Praze.
Oslavy jeho 85. narozenin se na
pražském velkopřevorství 16. února
2019 zúčastnily zástupci šlechty
a církve. Nejmladší z dětí Alfonse
Paara, dcera Eleonora Margaret
(*11. 5. 1937 Praha) se v Luganu
19. 11. 1960 provdala za Carla
Cicogna
Mazzoni
Conte
di
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Terdobbiate (1922–1979), zemřela
v roce 2010.
S příslušníky
rodu
Paarů
žila
Kardašova
Řečice
v poměrně
těsné symbioze sto šedesát let. Ač
odešli
z Řečice
před
zhruba
devadesáti lety, věnujme jim
vzpomínku, neboť mnozí z nich jsou
součástí řečické historie. Obyvatelé
řečického panství dávali svým
dětem často jména po dětech
paarovských. V matrikách se nachází nejen mnoho Karlů, ale
i několik Leopoldin, vyskytují se zde
i jména Ida, Eleonora, či mužská
jména Jan, Václav a Josef, jež jsou
však rozšířená i všeobecně.
Doufejme, že se nejmladší paarovské generaci ve Švýcarsku daří, a
že jim jméno Kardašova Řečice
není neznámé.

Poznámky:
1) palatin – vysoký šlechtic v nejužších službách císaře (původní význam odvozen od římského pahorku Palatin, kde bylo císařské
sídlo palatium, odtud i výraz palác)
2) inkolát – potvrzení příslušnosti k domácí šlechtě, zde k zemské české šlechtě
3) Řád zlatého rouna – udělovaný za zásluhy nejvyšší šlechtě
4) nejvyšší purkrabí – zemský správce
5) Eduard Paar, hlavní pobočník císaře Františka Josefa I. byl i jeho důvěrníkem, který mu přišel oznámit smrt císařovny Alžběty po
atentátu v roce 1898. Jemu patřil císařův povzdech: Nemáte tušení, jak moc jsem tuto ženu miloval. (Dokument ČT Poslední
velký císař)
Prameny:
Stát. oblast. archiv Třeboň, pracoviště Jindř. Hradec a digiarchiv.cz: Rodinný archiv Paarů
Jaromír Hrubý: Místopis Řečice Kardašovy
Pavel Koblasa: Rodinný archiv Paarů ve Vídni (Rodopisná revue on-line, roč.12, 1-2010)
Kronika měšťanské i obecné školy chlapecké v Kardašově Řečici 1879-1938
a Pamětní kniha města Kardašové Řečice 1914-1925 (digiarchiv SOA Třeboň)
web. Historická šlechta (včetně Ottův slovník naučný)
web faleristika-zajímavosti (Řad zlatého rouna),
web. heraldika-terminologie.cz - Knížecí rod Parů
Wikipedie
Fotografie – SOA Třeboň, archiv Vladimíra Nekuta, autorka

Nevíme s jistotou, ale domníváme se, že na fotografii je Zpěvácký spolek Jablonský při oslavě 80. narozenin knížete Karla z Paaru v roce
1914 (foto: archiv Města Kardašova Řečice)
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Praktické informace a inzerce
Jak na DVB-T2?
Zdroj: Česká televize a selfnet.cz
V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne všech
televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat... Lepší zvuk i obraz můžete mít díky DVB-T2 už teď.
Připravte se na přeladění včas! Jihočeský kraj přejde na DVB-T2 dne 19. 3. 2020.
Koho se přechod na DVB-T2 týká?
Přechod na DVB-T2 musí řešit pouze zákazníci, kteří přijímají televizní signál z pozemního digitálního vysílání. Pokud
využíváte jiné zdroje vysílání – tzn. satelitní, kabelové, nebo IP vysílání (televize přes internet) – můžete zůstat v klidu,
změna se vás vůbec nedotkne.
Proč se na DVB-T2 přechází?
Do frekvenčního pásma, které není neomezené, nově vstupují mobilní operátoři, kteří část frekvencí využijí pro
přenos dat. A právě digitální pozemní televizní vysílání musí frekvence pro mobilní operátory uvolnit. Do zúženého
frekvenčního pásma se ale, laicky řečeno, stávající programová nabídka nevejde. A právě proto je nutno přejít na
vysílání ve standardu DVB-T2 s komprimačním kodekem HEVC.
Přinese DVB-T2 i nějakou výhodu?
Díky efektivní komprimaci signálu bezesporu dojde ke zvýšení kvality zvuku i obrazu, a to z SD na HD.
Jaká zařízení jsou pro příjem DVB-T2 nezbytná?
Komprimovaný signál DVB-T2 se od DVB-T velmi technicky liší. Abyste se po přechodu na novou generaci vysílání
vyvarovali černé obrazovky s nápisem „žádný signál“, musí vaše televize nebo set-top-box podporovat vysílání
DVB-T2 a zároveň musí mít také zmíněný kodek HEVC (bývá označen i jako H.265). Toto si raději ověřte přímo
v návodu zařízení. Je možné, že po přechodu na DVB-T2 bude nutné vyměnit nebo přenastavit anténu, protože
vysílání DVB-T2 je mnohem náchylnější na rušení signálu.

Pracovní inzerát: 59-letý SŠ se
základními kurzy marketingu a
PC, pokročilý v jazyce anglickém
a slovenském, hledá práci v
Kardašově Řečici či jeho okolí.
Mobil: 728 448 374
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Vernisáž výstavy fotografa Jiřího Vetýšky a přednáška Petra Hanzlíka o Podkarpatské Rusi (foto: N. Semerád)

Reprezentanti SDK Kardašova Řečice na vyhlášení soutěže Hasiči roku a mladí hasiči na soutěži (foto: SDH KŘ)

Vzpomínkové promítání 8. 11. 2019 a kladení věnců k příležitosti státního svátku 28. října (foto: N. Semerád)

Shromáždění občanů na podporu urychlení výstavby obchvatu města (foto: Deník, L. Váchová)
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Letecký pohled na rybník Velký a Kardašovu
Řečici (foto: T. Hnátek)

Sázení „Stromu demokracie“ 17. listopadu u Kulturního domu a Řečický půlmaraton (foto: N. Semerád a SK KŘ)

Mikulášské podium na náměstí Jaromíra Hrubého a rozsvěcení vánočního stromu – vpravo. Dole zpívání koled 11. prosince v rámci
akce „Česko zpívá koledy“ a vpravo řečické náměstí v adventním období (foto: N. Semerád)

