Číslo 3
Ročník: XLII

Datum: 25. 09. 2017

Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka z Prahy sehraje 20. 10. 2017 v 19,30 hodin
v našem kulturním domě divadelní představení S Pydlou v zádech. Vstupné bude
cca 250,- Kč. Předprodej vstupenek bude na autobusové zastávce od 2. října 2017.

Rekonstrukce budovy „Malé školy“

„První krůčky“
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Velký úspěch naší radnice
Přestavba naší radnice poutala pozornost již během své výstavby a nejinak tomu je i po jejím
dokončení.
Architektonická soutěž, která stála na jejím počátku, nám přinesla 28 kvalitních návrhů a vítězná
kancelář, Žiška – Šmelhaus, spolu se stavební firmou Spilka – Říha, se postaraly o realizaci stavby,
která svou úrovní a kvalitou vzbudila pozornost doslova v celé republice. Na návrh administrátorky
architektonické soutěže jsme ji proto přihlásili do soutěže „Stavba roku 2017“ a kupodivu jsme prošli
přes první kolo, kde se vybíralo pouze podle fotodokumentace, do druhého kola, kdy již přijela celá
porota k nám a prohlédla si osobně celou stavbu. Z jejich vyjádření bylo zřejmé, že naše radnice se
jim velice líbila.
Koncem srpna jsme pak obdrželi pozvání na vyhlášení nominací soutěže „Stavba roku 2017“,
která proběhla v pátek 8. září dopoledne v budově CIIRC ČVUT (Český institut informatiky, robotiky
a kybernetiky ČVUT) v Praze. Tato supermoderní nová budova, mimo jiné také jedna
z nominovaných, se má stát centrem informatiky, robotiky a kybernetiky v naší zemi. Poskytla
zázemí ve svém nejvyšším patře v této bohatě navštívené soutěži, kde se sešla elita obce
architektů, zástupci stavebních firem, ministerstev i místního ČVUT v čele s rektorem profesorem
Konvalinkou.
Zcela zaplněná hala včetně novinářů, televizních kamer a fotografů, pak sledovala přehled všech
soutěžících a dlužno říci, že se jedná o celou řadu velkých a krásných staveb v miliardových
hodnotách. Poté začal předseda poroty číst 15 nominací na stavbu roku, přiblížil jejich přednosti
publiku a zástupce investora či stavební firmy měl jednu minutu na představení stavby. K mému
obrovskému překvapení se na osmém místě ozvalo: “Radnice a knihovna v Kardašově Řečici“, a
mně se rozklepala kolena, když jsem předstupoval před zcela zaplněné auditorium s největšími
stavebními autoritami v této zemi. Předseda poroty pak naší stavbu představil a přednesl její
hodnocení, které si dovolím celé použít zde:
„Architektonický návrh ve velké míře zachoval a rehabilitoval původní vzhled a cenné prvky této
klasicistní stavby - masivní zděné obvodové stěny, rozmanitě klenuté místnosti přízemí, kopie
původní konstrukce krovu (stav původního historického krovu, s nímž se v projektu počítalo, se při
stavbě ukázal jako nevyhovující). Do náměstí byl realizován vikýř jako zřetelný novotvar se
sofistikovanými detaily a hodinami nad novou atikou středového rizalitu, který signalizuje využití
podkroví a zároveň podporuje dominantní postavení radnice v prostoru náměstí. Těžiště návrhu pak
spočívá především ve velmi efektivním řešení vnitřních dispozic, kdy se podařilo poměrně obsáhlý a
rozmanitý stavební program navrhnout do stávajícího objektu bez nutnosti přístavby, což mělo
pozitivní vliv na celkové hmotové řešení (zachování původního objemu stavby) a rovněž na náklady
stavby. Požadovaná stavební náplň velmi účelně umístila do stávajícího objemu budovy, bez
nutnosti dostavby či výrazné nástavby objektu. Exteriér se změnil jen minimálně a funkce radnice je
zdůrazněna proskleným vikýřem s hodinami. Koncept realizovaného návrhu umístil veškerý provoz
radnice do přízemí, v patře je knihovna (prakticky přes celé podlaží) a v podkroví vznikl víceúčelový
sál a klubovna pro městské spolky. Nově jsou všechna podlaží bezbariérově spojena výtahem
vedeným ve středu trojramenného schodiště vycházejícího ze vstupní haly - bývalého průjezdu.
Exteriér zůstal prakticky nezměněn, stranu do náměstí oživuje prosklený střešní vikýř s hodinami
(původně navržená varianta s výraznější vyšší věží působila dle mínění poroty soutěže i místních
občanů kontroverzně) a do dvora jsou ve střeše doplněna střešní okna přisvětlující podkrovní
prostory“.
Já jsem si během jeho projevu formuloval svůj proslov a na rozdíl od předchozích zástupců jsem
se zaměřil spíše než na technickou stránku stavby na příběh naší radnice od referenda, přes
architektonickou soutěž o návrh, až po takovou osobní paralelu, protože původní radnici v roce
1825 stavěl můj prapředek Jan Nekut, který byl v té době starostou. Zdůraznil jsem, že jsem byl rád
u její úspěšné revitalizace a nikoliv u její demolice, což se setkalo s příznivou odezvou publika.
Zbytek tiskové konference jsem si samozřejmě užíval, přijímal gratulace kolegů a měl jsem velkou
radost, protože se jednalo o velký úspěch, který doceníme možná až s odstupem několika let.
Mimo vlastní hodnocení poroty se po nominacích rozběhlo i hlasování veřejnosti pro některou ze
staveb, které poběží až do vyhlašování titulů v jednotlivých kategoriích a zvláštních cen, 5. října
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2017 do 12 hodin. Hlasovat můžete na webových stránkách města – sekce „Co je nového“ nebo na
webových stránkách www.stavbaroku.cz, kde má naše radnice číslo 28. Hlasovat lze ihned
opakovaně po uzavření internetu a jeho opětovném otevření.
MVDr. Petr Nekut

Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k množícím se stížnostem na volné pobíhání psů a jimi znečišťovaného veřejného
prostranství, připomínáme veřejnou vyhlášku č. 4/2004.
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 4/2004 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo Města Kardašova Řečice vydalo dne 15. 12. 2004 v souladu s ustanovením § 84
odst. 2. písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na základě ustanovení § 10
písm. a) a d) téhož zákona a podle § 24 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve
znění novel tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje některá omezující opatření směřující k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu Města Kardašova Řečice.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.
a.
b.
c.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Územní obvod Města Kardašova Řečice tvoří území Města Kardašova Řečice a obce Mnich a
Nítovice.
Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků
obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku,
ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru 1).
Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace, kdy má pes
upevněné vodítko, avšak není veden ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se zemí.
Za reklamní a plakátovací plochy se považují podle této vyhlášky speciálně určená reklamní
zařízení umístěná na veřejných prostranstvích, na majetku obce či na majetku fyzických nebo
právnických osob, která jsou povolena příslušným stavebním úřadem.
Osoba kontrolující pohyb psa je osobou, v jejímž doprovodu se pes na veřejném prostranství
pohybuje, v případě, že osoba není zletilá, je touto osobou držitel psa.
Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku a pravidla pro pohyb psů na vymezených
veřejných prostranstvích
Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve Městě Kardašova Řečice se považuje:
volné pobíhání psů na vymezených veřejných prostranstvích
vylepování a vyvěšování reklam mimo místa k tomu určená
přemisťování zařízení v majetku města jako např.laviček,květinových nádob, kamenných a jiných
zábran vymezujících různé prostory nepovolanými osobami.
Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) jsou zakázány na těchto veřejných prostranstvích:
všechna veřejná prostranství, která jsou uvedená v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
Činnosti uvedené v odst. 1 písm. b) jsou zakázány na veřejných prostranstvích, která jsou
uvedena v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce, mimo určené reklamní a plakátovací
plochy.
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Činnosti uvedené v odst.1 písm. c) jsou zakázány na těchto veřejných prostranstvích: všechna
veřejná prostranství,která jsou uvedená v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.
Čl. 4
Povinnosti osob kontrolujících pohyb psa
Osoba kontrolující pohyb psa po veřejném prostranství je povinna zvířetem způsobenou nečistotu
(tuhý exkrement) neprodleně odstranit.
Čl. 5
Kontrolní činnost
Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují pověření zaměstnanci Městského úřadu
Kardašova Řečice.
Čl. 6
Sankce
1. Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u fyzických
osob jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní
delikt.
2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy 2).
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2005.
MVDr. Petr Nekut, starosta, Karel Staněk, místostarosta

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektroodpadu
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vytřídili 158 televizí, 16 monitorů a 1 357,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
55,30 MWh elektřiny, 2 866,01 litrů ropy, 258,31 m3 vody a 2,43 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 11,86 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 54,32
tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Benátská noc přilákala plno návštěvníků
Začátek prázdnin je v naší místní části Nítovice již tradičně spojen s pořádáním Benátské noci a
nejinak tomu bylo i letos 8. července. Návštěvníci nejsou samozřejmě jenom z Nítovic, ale hodně
jich je i z Řečice a širokého okolí. Ani letos nebyli zklamáni, protože tentokráte se vše vydařilo na
jedničku včetně počasí.
Již příprava celé akce byla velmi náročná, ale široký nítovský kolektiv nadšených pořadatelů pod
vedením Marcely Broučkové si s ní poradil a posunul pomyslnou laťku opět o kousek výše.
Odměnou jim byla spokojenost všech návštěvníků, kteří se velmi dobře bavili a kterých se sešlo
opět více než v minulém roce. V Nítovicích je přivítala vzorně upravená náves i její okolí
s možnostmi různých posezení, občerstvení i zábavy a vše bylo velmi využito včetně dětského
skákacího hradu zapůjčeného naším dodavatelem vody SMO Bukovská voda. K tanci hrál stylový
JH Swing Band a dodal celému večeru tu správnou atmosféru. Vrcholem večera pak byl ohňostroj
nad obnoveným návesním rybníkem, obklopeným lampióny a loučemi a chybět nemohly ani lodě –
gondoly na jeho hladině, které si vyzkoušela většina návštěvníků včetně mě, a mohu potvrdit, že to
byl velký zážitek. Letní pohoda se protáhla do nočních hodin a všichni účastníci se velmi dobře
bavili.
Chtěl bych poděkovat všem místním organizátorům za práci a úsilí při přípravě celého večera a
za příjemný zážitek, který připravili všem návštěvníkům.

Nová radnice přivítala první výstavu
Při přestavbě nové radnice se počítalo s využitím podkrovního sálu k nejrůznějším účelům a
jeden z nich přišel ke slovu v pátek 23. června, kdy v něm proběhla vernisáž výstavy obrazů řečické
rodačky Elišky Kálalové, rozené Vítové. Na dvaceti čtyřech obrazech bylo zachyceno zejména okolí
našeho města, hráze rybníků, stromové aleje, přírodu a její proměny během ročních období.
Autorka měla již několik výstav v Langrově domě v Jindřichově Hradci, na zámku Jemčina i
v Praze a my jsme proto přivítali možnost představit obrazy paní Kálalové v jejím rodném městě.
Na vernisáži po krátkém úvodu promluvila i sama autorka, která darovala městu jeden ze svých
obrazů. Poté již následovalo vystoupení houslistek Zuzany Semerádové a Ley Spielvogelové a
klavíristy Nikoly Semeráda za doprovodu pana učitele Chytky a právem se jim dostalo velkého
potlesku.
Po prohlídce výstavy následovala přátelská číše vína a diskuse mezi návštěvníky, která uzavřela
velmi přátelské a milé setkání. Výstava byla otevřena vždy v pondělí a ve středu od 15.00 do 17.00
hodin až do 26. července 2017. Po skončení výstavy věnovala autorka obraz také naší knihovně
včetně finančního obnosu z prodaných obrazů a publikací.
Velká návštěvnost byla důkazem, že se obrazy paní Kálalové líbily, o čemž svědčí i zápisy
v pamětní knize.

Malá škola se představila veřejnosti
V sobotu 2. září se slavnostně otevřela nově zrekonstruovaná budova tzv. „malé školy“, kterou si
ti starší pamatují pod názvem dívčí škola, protože pamatují dobu, kdy dívky nechodily do školy
společně s chlapci, ale odděleně každý do své budovy.
Za účasti pana poslance Zahradníka a velkého zájmu občanů se po více než roce pilné práce
ukázal výsledek, který většinu návštěvníků mile překvapil. Rekonstrukce více než 150 let staré
budovy byla zcela zásadní, od odstranění různých přístaveb po výměnu rozvodů vody, elektro,
odpadů, výměnu oken i dveří, zateplení celé budovy, až po rozšíření výukových možností do
půdních prostor. Vzniklo zde tak nové zázemí pro hudební školu, školní dílny, sklady učebnic, školní
knihovnu, cvičnou kuchyni, šatny a sprchy pro tělocvičnu až po víceúčelový sál v podkroví. Ten
poskytne zázemí pro více než 80 návštěvníků při koncertech, přednáškách, promítání, divadelních
či jiných představeních, školních soutěží a přehlídek. Součástí přestavby je i nové vybavení celé
budovy, která je připravena k provozu od začátku nového školního roku.
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Přestavba stála 17 miliónů Kč a celou ji hradilo naše město z vlastních prostředků. Svědčí to o
tom, že zastupitelstvo města je si vědomé důležitosti vzdělání a školy pro chod města a Řečicka,
škola patří v našem regionu k těm nejlépe vybaveným, žáci mají v našem městě ty nejlepší
podmínky. Je teď na nich, jak je využijí – budou-li vše ohleduplně využívat a nebudou nic zbytečně
poškozovat či ničit.
Samostatnou kapitolou tohoto setkání byla účast bývalých učitelů naší školy, kteří prožili ve staré
budově velkou část svého života, pamatují podmínky výuky i provozu a o to více ocenili současný
stav školy. Jejich účast nás velmi potěšila a já osobně jsem si připomněl svou první třídu v této
budově, ve které byl mým třídním učitelem rovněž přítomný pan učitel Holub.
Rekonstrukce malé školy skončila, není to však jediná investice do naší školy v tomto roce.
Připravuje se rekonstrukce venkovního hřiště s umělým povrchem, řešit chceme parkování v areálu
školy a nezapomínáme ani na naši mateřskou školu, kde se připravuje rekonstrukce plotu i nové
vybavení nábytkem do učeben.

Řečice vzpomněla bitvy u Zborova
Také naše město se zapojilo do celostátní akce pořádané Československou obcí legionářskou
„Svíčky za padlé“, která připomněla stoleté výročí bitvy u Zborova. Toto výročí jsme měli na pořadu
již při letošním prvomájovém setkání v Masarykově háji, kde jsme si probrali průběh a význam bitvy
pro vznik samostatného Československa, ale nechtěli jsme opomenout ani konkrétní den bitvy 2.
července a společně s Československou obcí legionářskou jsme připravili pietní akt u Pomníku
padlých na Náměstí Svobody. Na pomníku je 61 jmen našich spoluobčanů, kteří padli v první
světové válce a mezi nimi je i jméno Jindřicha Chvátala, řečického rodáka, který padl ve dvaceti
letech přímo v bitvě u Zborova 2. července 1917. Nebyl sice příslušníkem československých legií,
ale jindřichohradeckého 75. pluku c. a k. armády, ale zaslouží si naši úctu stejně jako všechny oběti
světové války.
U pomníku se nás sešlo více jak čtyřicet, přišli zástupci aktivních záloh v uniformách podobně
jako šest místních hasičů, baráčníci, ale i veřejnost, protože není snad v našem městě rodina, která
by touto válkou nebyla zasažena podobně jako všechny české, ale i rakouské, slovenské, polské i
ruské obce. Krátce jsme si připomněli historii bitvy, společně jsme položili věnec k pomníku a
zapálili jsme speciální svíčky k této příležitosti i běžné svíčky donesené občany. Za zvuků trubky,
která hrála večerku, jsme chvilku postáli a zamysleli jsme se nad hrůzami všech válek a nad jejich
oběťmi.
Vzpomínka proběhla velmi důstojně a je dobře, že si naše město tuto událost připomnělo stejně
jako všechny padlé v této válce. Všichni si určitě zaslouží, aby na ně rodné město nezapomínalo.

Nová cyklostezka otevřena
Sobota 12. srpna byla v našem městě opět ve znamení cyklistiky, tentokrát při otevírání nové
naučné cyklostezky v okolí našeho města, vedené po hrázích našich rybníků a lesů v jemčinském
polesí. Cyklostezka měří 25 km, začíná i končí na našem náměstí, má 18 zastavení s informačními
tabulemi o historii, obyvatelích a rostlinstvu dané lokality, s možností posezení či herními prvky pro
děti. Vede kolem našeho hradu zadem na Popelov, odtud na rybník Holná, dále na Pecák a zadem
po hrázi bývalého Kařtejnského rybníka na Kařtejn. Odtud pokračuje po hrázích Velkého a Malého
Závistivého rybníka na Metel, kolem statku na rybníky Novoplešský a Drápal, přes Řehořinky se
vrací na Cikar a odtud zpátky na naše náměstí.
Akce byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí a poděkování za vstřícný
přístup patří Rybářství Kardašova Řečice a Lesům ČR. Autorem všech textů je pak Michal Kotyza,
který celou cyklostezku propojil osobou místního rybníkáře Jana Šťastného Pušperského z Pleší,
který se významně podílel na vzniku řečické rybniční soustavy. Stezka umožňuje i kratší variantu
s návratem přes Popelov a Cikar v délce 7 km, a je tím pádem vhodná pro děti i pěší.
Cyklistika je v našem městě fenoménem a v okolí města lze potkat spousty cyklistů jak místních,
tak i hostů nejrůznějších věkových kategorií. Nová cyklostezka je přivede i na méně známá místa a
seznámí je s jejich historií i současností. Cyklisté jsou u nás vítáni.
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Letošní pouť se vydařila
Na rozdíl od té loňské, která nám uplavala, se ta letošní pouť mimořádně povedla a počasí
jakoby se snažilo nám vynahradit loňský nepovedený ročník. Obloha byla od sobotního rána jako
vymalovaná, sluníčko svítilo a slibovalo pohodový den, což se také potvrdilo měrou vrchovatou.
Již od rána se začalo zaplňovat okolí fotbalového stadionu auty s účastníky turnaje fotbalových
přípravek, kterých se nakonec sešlo více než 200 v 16 mužstvech. Spolu se svými rodinnými
příslušníky a místními návštěvníky zcela zaplnily celý areál, který byl na jejich návštěvu vzorně
připraven a dokázal uspokojit více než 400 návštěvníků, a že to v horkém dni nebylo jednoduché.
Dostatek občerstvení, posezení, stanů i zábavy na nedaleké pouti a důkladná příprava ze strany
pořadatelů se vyplatila a přispěla k úspěchu celého turnaje. Byla radost sledovat fotbalovou droboť,
která hrála na čtyřech hřištích najednou, při jejich zápolení i přítomné rodiče, kteří prožívali zápasy
více než samotní účastníci, což se kupodivu týkalo více maminek hráčů, ale i děvčat, která se mezi
chlapci rozhodně neztratila. Turnaje se zúčastnily i kluby zvučných jmen z celé republiky včetně
Bohemians Praha, Dynama České Budějovice, z Táborska, Jihočeské fotbalové akademie
z Jindřichova Hradce, Třeboně, Příbrami apod. a všichni obdivovali náš areál, kvalitní trávník a
podmínky, které má sport v našem městě. Všichni pak obdrželi celou řadu cen, medailí, pohárů,
koláčů atd. a odjížděli velmi spokojeni s tím, že příští rok rádi přijedou znovu.
Odpoledne pak na našem náměstí započalo tradiční „Pouťové pódium“, které opět zahájili
Babouci, následováni Swing Bandem z Tábora a domácí Řečickou kapelou. Přestávky mezi
kapelami vyplnil místní Aerobic Teamy a latinské tance v podání Adélky Vobořilové a Filipa Mareše.
Večer pak zahájila skupina Lask, částečně řečické provenience, a pak již přišel vrchol celého dne –
známá kapela Žlutý pes v čele s Ondřejem Hejmou. Náměstí se zcela zaplnilo a více než 600
návštěvníků se dostalo do varu, začalo tančit, reagovat na známé hity, zpívalo s kapelou a nálada
stoupala výše než naše radnice. Všichni byli velmi spokojeni a po skončení se rozcházeli velmi
zvolna. Zůstalo více než 200 návštěvníků, kteří v příjemném prostředí a dobré náladě čekali na
závěrečnou Oldies disco Karla Slámy a Františka Beneše, která se starými dobrými hity opět
roztančila celé náměstí. Pohoda a dobrá nálada tekla proudem podobně jako rychlé občerstvení a
ve vlahé noci se nikomu nechtělo domů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na pořádání akce podíleli, zejména pak předsedovi naší
kulturní komise Karlu Slámovi a hlavnímu pořadateli Petru Žižkovi. Pouťové pódium se vydařilo a
dalo zapomenout na nepovedený loňský ročník.
Neděle pak byla ve znamení vlastní poutě, stánků a atrakcí u kulturního domu, ale i dalšího
fotbalového turnaje, tentokráte starších žáků, kterých se sešlo opět požehnaně. Poděkování
zaslouží pořadatelé turnaje z fotbalového oddílu TJ Sokol v čele s novým předsedou Václavem
Virtem a celým kolektivem fotbalového oddílu. Zapomenout nesmím ani na kolektiv maminek, které
svým ratolestem zajišťovaly občerstvení a napekly výborné buchty a koláče, což mohu potvrdit,
neboť jsem je také ochutnal.
Víkend to byl náročný, ale na základě mnoha pozitivních ohlasů se lidem velmi líbil.

Řečičtí divadelníci v létě nezaháleli
Léto bývá u divadla spojeno s pojmem „divadelní prázdniny“, ale řečičtí ochotníci z DS J. K. Tyl
byli toto léto v plné pernamenci.
Hra domácích autorů Tomáše Englického a Karla Zaviačiče se nejprve představila v červenci na
farské louce v Lomnici nad Lužnicí a poté dvakrát v krásném prostředí zámeckého parku
v Kardašově Řečici, pokaždé za velkého zájmu diváků místních i návštěvníků našeho města.
Naprostou novinkou pak bylo účinkování na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou, kde se po tři
večery před vyprodaným hledištěm „Vodníci v Řečici“ představili novému publiku a dlužno říci, že
sklidili velký úspěch jak u diváků, tak i u pořadatelů divadelního léta. Hra byla jako dělaná pro letní
festival, dobře zapadla do prostředí parku a naši divadelníci se zde velmi dobře cítili. Větší počet
repríz byl znát na zvyšující se úrovni jejich vystoupení a není divu, že dostali pozvání i na příští rok
se svou novou hrou, kterou by měli být Naši furianti. Otáčivé hlediště bylo zcela nová zkušenost, ale
náš soubor se zde cítil jako ryba ve vodě. Zároveň pokračovala i úspěšná komedie režisérky Jarky
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Vlkové „Klíče na neděli“, která se koncem srpna představila s velkým úspěchem na divadelním
festivalu v Děbolíně a připravují se i její další reprízy, neboť o hru je stále velký zájem a je někdy
problém zajistit na konkrétní termín všechny herce a technický personál.
Soubor hrál i vlastní scénku pro letní tábor Sportovního klubu Kapři z Jindřichova Hradce
v Pluhově Žďáru a na letním divadelním plese. V plánu je i derniéra hry „Dalskabáty, hříšná ves“.
Naši divadelníci jsou v poslední době velmi aktivní, jejich hry mají úspěch u diváků doma i venku a
je třeba jim za jejich práci poděkovat.

Hasičská soutěž skončila ostrým zásahem
Tradiční hasičská soutěž „O pohár starosty města“ připadla tentokráte na sobotu 17. června a
konala se opět v areálu našeho sportoviště. Pečlivě připravené závodiště přivítalo celou řadu
družstev – dospělých, dětí i žen – a celé odpoledne bylo naplněno soutěžním ruchem, ve kterém si
vedli dobře i místní hasiči, kteří skončili na pěkném druhém místě a v soutěži vyzkoušeli i
darovanou hasičskou stříkačku od našich švýcarských přátel z Oberdiessbachu. Sportovní zápolení
ukončila pivní štafeta, po které pak následovala ještě noční soutěž v požárním útoku a celou akci
pak až do ranních hodin provázela kapela Crash se svou produkcí.
V pět hodin ráno pak celá akce přešla ve stylu filmu „Hoří, má panenko“ do ostrého zákroku,
neboť vypukl požár v domě čp. 538 v Hradecké ulici - objekt ve dvoře za domem čp. 187 - bývalá
lékárna, pro ty starší v domě u Brožů. Naši hasiči bez ohledu na únavu z náročného dne i noci,
okamžitě se svou technikou přijeli k požáru, který nebyl velký svým rozsahem, ale velmi
komplikovaný svou lokalizací, neboť se jednalo o požár dřevěného stropu, který byl zakrytý shora i
zespodu deskami a nedalo se k ohnisku požáru dostat. Začalo proto velmi pracné a náročné
odklízení materiálu z rekonstruovaného objektu a odkrývání desek, a to vše ve velmi zakouřeném
prostoru, takže bylo třeba používat při práci dýchací přístroje. Družstva našich i profesionálních
hasičů se při práci střídala, neboť v takovém prostředí není možno dlouho pracovat. Celý zásah byl
složitější o to, že hasičská technika zablokovala přilehlou silnici první třídy a museli jsme narychlo
řešit objízdné trasy pro dopravu po místních komunikacích. Zásah se protahoval, byla dovezena
speciální technika pro řezání- kobra z Tábora a pro vystřídání pak byly povolány další jednotky
hasičů z Veselí nad Lužnicí, Deštné a Jindřichova Hradce. Po deváté hodině docházela zásoba
lahví pro dýchací přístroje a bylo nutno je naplnit, což se obratem stalo na základně v J. Hradci a
zásah pokračoval a skončil až kolem poledne. Požár se stal předmětem zájmu novinářů i TV Nova,
a je škoda, že podobný zájem není o ostatní dění ve městě.
Chtěl bych tímto poděkovat všem zasahujícím jednotkám za jejich pomoc, záchranný systém
zafungoval velmi dobře a všichni hasiči pracovali na vysoké profesionální úrovni. Rovněž jejich
technika byla perfektně připravena a dá se říci, že investice do této oblasti nejsou rozhodně
zbytečné a plní svůj úkol. To samé se dá říci i o našich hasičích, kteří i po náročné soutěži dokázali
svou připravenost a novou hasičskou zbrojnici, která se připravuje, si rozhodně zaslouží.
MVDr. Petr Nekut

Beseda v městské knihovně
Městská knihovna v Kardašově Řečici vás srdečně zve na besedu Tomáše Englického „Čínou
po hedvábné cestě“. Beseda se bude konat dne 10. 10. 2017 od 18.00 hodin v radničním sále
Městského úřadu v Kardašově Řečici. Vstupné dobrovolné.
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Co nového v mateřské škole?

A je tu nový školní rok. Do naší mateřské školy je přijato 93 dětí, z toho 32 dětí plní povinnou
předškolní docházku. Předškoláci jsou rozděleni do tříd „Dráček“ a „Sluníčko“. Ve třídách „Ovečky“
a „ Míček“ jsou děti 2,5 až 5 let staré. Paní učitelky se o prázdninách opravdu snažily, aby dětem
vytvořily útulné prostředí ve všech čtyřech třídách.
Díky našemu zřizovateli, kterým je Město Kardašova Řečice, dojde během několika dní ve
třídách k výměně nábytku, který bude odpovídat věku a potřebám dětí po stránce hygienické,
estetické i funkční a nahradí tak nábytek v mnoha případech více než 35 let starý, který je již v
ubohém stavu po každodenním užívání. Koncem září se můžeme také těšit na nový plot s
podezdívkou, dvířky a bránou v přední části školky. Neplánovanou investici si vyžádala po silném
větru, úprava zahrady. Popadané stromy poničily nový altán a zadní oplocení zahrady. Také
ztrouchnivělý vláček, který nějaký čas dělal dětem radost, dosloužil, proto bude do konce září
nahrazen autobusem na pružinách a autíčkem pro nejmenší děti. Zahrada je postupně upravována
zaměstnanci městského úřadu tak, aby se děti v tomto krásném prostředí cítily příjemně a
bezpečně, za což jim děkujeme.
A na co se ještě naši nejmenší můžou těšit. Při hrách, cvičení, čtení, zpívání a malování si
budeme s dětmi přibližovat změny, které probíhají v přírodě /v sadu, na zahradě a v lese/ vlivem
měnícího se ročního období. Půjdeme ven pouštět draky, podíváme se také jako každý rok na výlov
rybníku. Během podzimu přijedou za námi s pohádkami tři divadelní společnosti a navštíví nás
záchranná stanice Ikaros s dravci. Nejstarší děti budou mít možnost se zapojit do hudebně pohybového kroužku a kroužku aerobiku.
Za celý kolektiv mateřské školy přeji dětem, mnoho hezkých zážitků v novém školním roce.
Jana Jandová

PREVENCE SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice
2016/2017
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Únor: KLAUN TŮ TŮ – preventivní program, jehož náplní bylo, jak se chovat bezpečně na silnici a
v silničním provozu, nácvik přecházení po přechodu, chození po správné straně na chodníku a bez
něj, apod.
Květen: 24. 5. – preventivní program pro předškoláky – beseda se záchranářem a se zdravotní
sestrou
- prevence úrazů dětí
- ukázka první pomoci
- ukázka vybavení vozidla zdravotní záchranné služby
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Listopad: ROZSVIŤTE HVĚZDY (prevence SPJ)- motivační představení pro 1. stupeň
Selektivní program pro 5. třídy
- Úvod do problematiky rizikového chování (prevence
experimentování, motivace, odolnost vůči okolí, stmelování kolektivu, vztahy ve třídě, nácvik
správného chování) – říjen až červen – 5 setkání - Metha Jindřichův Hradec - Mgr. Božena Havlová
Prosinec: PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – přednáška spojená s besedou pro 8. A, 8. B a 9. třídu.
Březen - Seminář KLIMA ŠKOLY – pro všechny pedagogické pracovníky ZŠ - Metha Jindřichův
Hradec – Mgr. Havlová Božena – 5 hodin
Tréning pedagogické práce:
SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO TŘ. UČITELE 1. STUPNĚ – 15. 5.(4 hodiny)
SUPERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO TŘ. UČITELE 2. STUPNĚ – 12. 6.(4 hodiny)
Březen - 8. A - Prevence rizikového chování – selektivní program - Božena Havlová (Metha)
27. 4. 2017 - Charitativní sbírka pro Rolničku - vybráno 8 318 Kč
Květen - přednášky spojené s besedami - ACET Praha – Mgr. Vladimír Vácha
4. 5. ANTISEMITISMUS A HOLOKAUST - beseda s pamětníkem – Toman Brod, který přežil
Osvětim – 8. AB + 9. třída
5. 5. MODERNÍ JE NEKOUŘIT – 6. TŘ.
5. 5. NEBEZPEČÍ V KYBERPROSTORU – 7. TŘ.
5. 5. REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ A ANTIKONCEPCE – 8. AB
Bc. Jana Jandová (vedoucí učitelka MŠ)
Mgr. Lenka Míchalová (metodička prevence SPJ)

„První krůčky s kamarády“
Milí rodiče a prarodiče,
od října 2017 bude opět probíhat aktivita určená dětem od 1,5 roku do tří let (možnost mají i
starší děti). Její náplní jsou vzdělávací, hudební, pohybové a výtvarné činnosti (přiměřené věku),
které trvají přibližně 20 minut, poté si děti mají možnost hrát podle své volby.
Pro názornost dovolte malou ukázku:
V úvodu si zazpíváme uvítací písničku „Ahoj, ahoj, tak už jsme se sešli, ahoj, ahoj, tak už jsme
všichni tu“ a „kamarád“ medvídek každého pohladí. Poté následuje cvičení s hudbou, další uvítací
rituál. Každý týden je zařazeno nějaké téma (např. jablíčko, houby, drak). Na toto téma děti
společně s rodiči pracují s pomůckami, cvičí, pracují si s barvami, zpívají, hrají na rytmické nástroje.
Na všechno dohlíží medvídek, který se s dětmi na konci řízené činnosti rozloučí písničkou. Pak si
děti mohou hrát se stavebnicemi, auty, panenkami, mají k dispozici knížky, mohou si odpočinout na
„váledle“ nebo si pohrát v terapeutickém bazénku.
Smyslem tohoto „kroužku“ je nejen podpora rozvoje vzdělávání přiměřeně věku dětí, ale i získání
návyků a především seznamování s dětským kolektivem (podělit se o hračku, uklidit ji, navazovat
kontakty s vrstevníky). Zvlášť v dnešní době, kdy jsou do předškolních zařízení přijímány stále
mladší děti, jsou tyto dovednosti důležité.
Čas a místo: každý čtvrtek nebo pátek (podle zájmu) od 16:30 do 17.30 v Kardašově Řečici, ulici
Míru čp. 211.
Začátek: čtvrtek 5. 10. nebo pátek 6. 10. 2017
Poplatek za hodinu je 50 Kč.
Těší se na vás Dana Machová, tel. 724 591 038, e-mail: dana.mach@centrum.cz

Honební společenstvo Kardaš
Honební společenstvo Kardašova Řečice - Kardaš pořádá dne 17. října 2017 od 11 hodin
v Plzeňské pivnici valnou hromadu.
Všechny členy zve starosta honebního společenstva Jiří Janouch
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Šikulky
Model klub Kardašova Řečice z. s. oznamuje rodičům, že opět zahajuje činnost kroužku pro děti,
známého jako Šikulky.
Přihlášky si mohou zájemci vyzvednout v cukrárně U Sportovce a tamtéž je vyplněné také vrátit
do 30. 9. 2017. Podle předběžných informací budou první Šikulky v úterý 3. října od 16 hodin
v klubovně v kulturním domě.

Historie zájezdních hostinců a hospod v Kardašově Řečici
Město Kardašova Řečice ve spolupráci se Státním oblastním archivem Třeboň a
s jindřichohradeckým vydavatelstvím Epika vydává letos na podzim novou knížku autorky Zdeny
Maršíkové, která se jako ve svých předchozích publikacích opět zabývá historií našeho města.
Tentokrát si vzala na mušku staré řečické hospody a zájezdní hostince, jichž bylo v Řečici na konci
19. století až dvanáct, ale během času všechny až na jeden zanikly. Pozornost je zde věnována i
bývalému knížecímu pivovaru. Po všeobecné úvodní stati o podmínkách provozování hostinské
živnosti v Kardašově Řečici se autorka věnuje jednotlivým hostinským domům, oživuje osoby s nimi
spojené i některé události, o nichž se zachovala paměť či písemné záznamy. Připomenuta je
společenská úloha hostinců, v nichž se konaly obecní i spolkové slavnosti, plesy, studentské
akademie a v některých se hrávalo ochotnické divadlo. Svébytnou úlohu měly zájezdní hostince,
sloužící zvláště cestující veřejnosti. Jejich zlatá éra nastala po zprovoznění nové poštovní cesty od
Dráchova přes Kardašovu Řečici k Jindřichovu Hradci, která se v roce 1833 stala součástí tzv,
císařské silnice z Prahy do Vídně. Provoz na ní byl rušný a v Řečici stavěly jak poštovní dostavníky,
tak formani i různí drobní obchodníci. Zdejší hostince, při nichž se většinou držela i živnost řeznická
jim nabídly vydatnou stravu i slušné ubytování.
V knížce najdeme mnohé údaje z archivních fondů, vzpomínky pamětníků a potomků bývalých
hostinských a také velké množství dobových i některých současných fotografií. Věříme, že knížka,
která vyjde nejpozději na přelomu října a listopadu potěší všechny rodáky i příznivce našeho města.
redakce Řečických zajímavostí

Krajem rybníků a rybářů
Kulturní komise města zve všechny, kdo se zajímají o náš region, jeho přírodu a historii na
přednášku pana Michala Kotyzy o historii nejtypičtější profese našeho kraje, a sice zdejšího
rybníkářství. Michal Kotyza je pracovníkem firmy Rybářství Kardašova Řečice. Svůj hluboký zájem
o historii tohoto oboru promítl do zajímavé knihy Rybníkářství na Jindřichohradecku, jejímž je
spoluautorem. Současně je spolutvůrcem nové expozice v jindřichohradeckém zámeckém mlýně,
věnované rybníkářství a lesnictví, kterou zaštítil Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a
rybníků. Součástí programu bude promítnutí krátkého dokumentu k dané tématice.
Přednáška se uskuteční v radničním sále v měsíci listopadu. Vzhledem k tomu, že nemůžeme
zatím do uzávěrky podzimního čísla Řečických zajímavostí sdělit přesné datum, prosíme zájemce,
aby sledovali hlášení městského rozhlasu a plakáty na obvyklých místech.
Zdena Maršíková

Hold řečickým ochotníkům
Byl jsem na divadelním představení „Vodníci v Řečici“ v zámecké zahradě. Bylo to velmi dobře
zahrané a odnesl jsem si krásný zážitek. Moje sestra Helena má syna v Týně nad Vltavou a na mé
doporučení se na „otáčku“ byla s rodinou podívat a byli všichni nadšeni. Máme vždy velkou radost,
když „Řečičáci“ dělají dobrou propagaci svému městu, ať jsou to ochotníci, muzikanti Karla Macha,
fotbalisti a další.
Dík a ať se daří nadále.
Jarda Tomša
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Přátelé Slávie Praha
Koncem června se odbočka Přátel Slávie Praha, společenství Kardašova Řečice a Veselí nad
Lužnicí, zúčastnila setkání odboček Slávie ve Strakonicích v malé kopané za účasti 32 týmů. Ve
skupině jsme postupně porazili FO-OP Slávia Praha 3:1, Sešívky západ Plzeň 2:0, Area 114 Praha
„B“ 6:1. Skupinu jsme vyhráli skórem 11:2 a postoupili jsme mezi posledních 16 týmů. Zde jsme
vyhráli nad Božeticemi 6:2 a postoupili mezi osmičku. O postup mezi 4 týmy jsme prohráli
s domácími Strakonicemi 6:1. Turnaj byl velmi dobře organizován za přítomnosti zástupců Slávie
Praha, města Strakonice, ředitele strakonické nemocnice a dalších fotbalových osobností.
Během turnaje jsme se mohli vyfotit s poháry Mistrů ČR Slávie Praha (muži + ženy). Proběhla
také dobrovolná sbírka pro Centrum Péče o zrak Nemocnice Strakonice a. s. a vybralo se 8 tis. Kč.
Pořadí:
1) Brandýs nad Labem
2) Milevsko
3) Strakonice
4) Slávie Praha
5) Příbram
6) Kardašova Řečice atd.
Střelci našich branek: Veselý 7, Bursík M. 4, Bursík Jan 3, Bursík Josef, Reitinger, Koktavý a
Hanzlík po jedné. Výborně chytal mladý brankář Daniel Houdek. Ještě se zúčastnili: Lepič Jan a
Milan, Tomša Jaroslav, Městecký Josef, Mahlej Jiří.
Naši sponzoři: Město Kardašova Řečice, Lepič Milan, firma Biasen Záhoří, firma BK Stahlbau
Záhoří, Autoservis Kodym Doňov, Plzeňská pivnice Kardašova Řečice.
Děkujeme všem sponzorům a hráčům za velmi dobrou propagaci našeho města.

Tak nám zase začala fotbalová sezóna
„Kardaška“ zahájila vítězstvím v domácím prostředí 6:0. Věříme, že tým Aleše Brunnera bude ke
spokojenosti fanoušků pokračovat v dobrých výkonech. Je nové vedení, a to vždy přinese změny.
Rád bych jako bývalý trenér „B“ mužstva poděkoval celé rodině Zemanových, která přestala u
Sokola pracovat. Měl jsem s ní ty nejlepší zkušenosti – dresy vždy vzorně vyprané, šatny uklizené
(hráči to brali jako samozřejmost!!!), slečna Martina pro mě dělala vedoucí mužstva (zápisy apod.).
Prostě „B“ tým fungoval a byl prospěšný pro „A“ tým. Věřím, že nové vedení si toto uvědomuje a
udělá vše pro to, aby rezervní tým opět fungoval, vždyť loni skončilo 9 žáků a předloni 5. Podle
bývalého trenéra žáků Bursíka by všichni mohli hrát, ale najít v Kardašově Řečici obětavého
trenéra, vedoucího apod., se asi nepodaří – je to zadarmo!
Vychovají někdy v Řečici ligového hráče nebo opět rozhodčího?
Jarda Tomša
Odbočka přátel Slávia pořádá 14. října od 10.00 hodin fotbalový turnaj v malé kopané, nazvaný
Řečice a okolí sportuje. Zúčastnit se mohou příchozí i registrovaní, dorostenci, dospělí i dříve
narození. Všichni jste zvaní zasportovat si. Turnaj se bude hrát pod patronací SMO Bukovská voda.
Přihlášky zasílejte telefonicky: Jarda Tomša 604 517 114, Josef Bursík 721 338 711 nebo Jan
Šlápota 724 971 825. Startovné se neplatí.
Za odbočku předseda Tomša Jaroslav a Šlápota Jan

Inzerát
Hledám osobní asistenci pro dceru 26 let (slabomyslná). Každé pondělí na 4 hodiny - časově dle
domluvy. Tel. 777 622 969.
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Příspěvek do zpravodaje v Kardašově Řečici
Vlastníkům pozemků, kteří mají nájemní/pachtovní/vztah k EUROFARMS AGRO-B s.r.o.
Vážení vlastníci pozemků, obracíme se na vás v době, kdy se množí návrhy různých subjektů na
odkoupení pozemků. Podle našich informací se většinou jedná o překupníky, kteří mají snahu
pozemky co nejlevněji nakoupit a pak s nimi obchodují. Nemá to nic společného se zemědělskou
výrobou, ač jí argumentují. Rádi bychom Vám připomněli, že možnost prodat své pozemky naší
společnosti máte stále.
Dalším překvapením v letošním roce je aktivita některých sousedních zemědělských podniků o
přeplácení nájemného a snaha dostat vlastníky pozemků do svého vlivu pod nejrůznějšími, někdy i
klamnými argumenty. Opět se jedná o neseriózní jednání, kdy po cca 25 letech klidných a vzájemně
uspořádaných uživatelských vztazích je mezi nás vnášena nedůvěra.
Uvědomujeme si, že změnou vlastníka firmy se může zdát situace nepřehlednou. Můžeme Vás
ale ujistit, že nedochází k zhoršení pozice vlastníků pozemků a péče o pozemky. Nový vlastník,
jímž je EUROFARMS AGRO-B s.r.o., má snahu vytvořit prosperující podnik, který zaručí stabilní
nájemné vlastníkům pozemků. Tento vlastník vznikl fúzováním se společností EUROFARMS, s.r.o.
s původní společností AGRO-B spol. s r.o.
Vážení vlastníci pozemků, než se rozhodnete své pronajaté pozemky prodat, případně
pronajmout (propachtovat) jinému subjektu, prosím obraťte se nejprve na oddělení správy
nemovitostí našeho podniku a zjistěte si všechny informace o zamýšleném kroku. Rádi vás
navštívíme i osobně.
Správa nemovitostí EUROFARMS AGRO-B s.r.o.:
Vedoucí – Ing. Michaela Pecklová, tel.: 773129814, referent – Jaroslav Straka – tel.: 724721024
Za EUROFARMS AGRO-B s.r.o.: výrobní ředitel Ing. Vojtěch Říha

Sluneční hodiny
Hodiny jsou umístěny na stěně sýpky ve dvoře domu čp. 46 na náměstí J. Hrubého v Kardašově
Řečici. Zřídil jsem je s pomocí informací od hvězdárny Tábor a z dostupné literatury. Malovala je
Miloslava Pomijová z Kardašovy Řečice. Latinský nápis (Mne slunce váš stín řídí) je převzat ze
slunečních hodin na kostele v Řožňavě (Slovensko).
MVDr. Václav Marsa

- 14 - / 16

Řečické zajímavosti č.3/2017

Benátská noc v Nítovicích
Kardaška ve Strakonicích
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„Vodníci v Řečici“ - Týn nad Vltavou
Sluneční hodiny

Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici jako čtvrtletník, IČO 00246905. Povoleno Ministerstvem
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