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Řečické
zajímavosti
Datum vydání: 24. 9. 2019, číslo 3, ročník XLIV

Vážení čtenáři, po horkém létě, radovánkách u vody a krásném prázdninovém odpočinku přichází čas podzimu – barevné
opadávající listí, lesy plné hub, mlhavá rána a také nový školní rok a nové zajímavosti a zprávy z naše města. Přejeme Vám příjemně
strávené podzimní dny a také pěkné počtení třetího letošní čísla Řečických zajímavostí.
A co najdete uvnitř podzimního čísla?

INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

KOMENTÁŘE DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ

FOTOGALERII

ZPRÁVY ZE SVĚTA SPORTU, KULTURY I HISTORIE

REPORTÁŽE Z LETNÍCH UDÁLOSTÍ

ROZHOVOR S LADY DERMACOL
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Řečické náměstí zaplnila pouť (foto: N. Semerád)
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Nadcházející akce
27. 9.

Caveman

2.10.

Od 18 hodin se v městské knihovně uskuteční přednáška Petra Hanzlíka na téma:

– “Obhajoba jeskynního muže”, slavná one man show autora
R. Backera v režii P. Hartla. Hrají: J. Holík / J. Slach. Začátek v 19 hodin v sále
kulturního domu.

„Cesty po Poloninách Podkarpatské Rusy pohledem z koňského
sedla“.
13. 10.

Spolek divadelních ochotníků Deštná Vás zve na pohádku na motivy Karla Čapka
upravenou podle Zdeňka Svěráka „Lotrando a Zubejda“ v doprovodu živé
hudby. Vstupenky k prodeji na místě. V neděli od 16:00 v kulturním domě v
K. Řečici. Podrobnosti v sekci Ochotnický spolek.

1. 11.

Zájezd do Prahy – letiště a exkurze do České televize. Podrobnosti v sekci AV
studio JH.

8. 11.

Třinácté Vzpomínkové

promítání

16. 11.

Fotbalový ples v kulturním domě.

22. 11.

Koncert Řečické kapely v sále kulturního domu. Začátek v 19 hodin.

1. 12.

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Jaromíra Hrubého od 16 hodin.

5. 12.

Mikulášské podium na náměstí Jaromíra Hrubého. Odevzdání dárku v 16:30,

v kulturním domě. Začátek v 19 hodin

v 17 hodin začátek.

11. 12.

Zpívání koled na náměstí Jaromíra Hrubého. Začátek v 18 hodin.

13. 12.

Adventní koncert v radničním sále, na kterém zazní harfa, kytary, flétny, housle
a zpěv. Slavnostní a filmové melodie a nejznámější koledy v podání Trio Můra
a hosté.

21. 12.

Vánoční trhy na náměstí Jaromíra Hrubého od 14 hodin.
Vernisáž výstavy fotografa Jiřího Vetýšky v radničním sále. Datum bude
upřesněno.

Předběžný výhled na rok 2020
3. 1.

Tříkrálový koncert v řečickém kostele od PS Smetana Jindřichův Hradec

12. 1.

Setkání seniorů v sále kulturního domu od 14 hodin.

25. 1.

Modelářský ples

21. 2.

Galavečer k zahájení „Roku řečického divadla“ u příležitosti 150. výročí
založení DS J. K. Tyl v sále kulturního domu. Hraje kapela Baret.

21. 3.

Hasičský bál, na kterém zahraje kapela Crash.

3. 4.

Čtrnácté Vzpomínkové

13. 6.

Hasičská soutěž na fotbalovém hřišti.

promítání v kulturním domě.

Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici jako čtvrletník, 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 © Karel Ječný. Příspěvky můžete posílat na mail: recicke.zajimavosti@seznam.cz
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Z městského úřadu – slovo starosty města
Ohlédnutí za letošní poutí
Autor: Petr Nekut
Každoročně je poslední červnová neděle v našem městě vyhrazena pro řečickou pouť, dle
našeho kostela na Jana Křtitele a nejinak tomu bylo i v roce letošním. Jedná se o největší
kulturní akci v roce a naše kulturní komise na její přípravě pracuje celý rok, protože některé
hudební soubory mají kalendář svých akcí zadaný dlouho dopředu. Podobně se připravují
i naše technické služby, které uklízí a sečou celé město, naváží nezbytný mobiliář od lavic, stolů, parketu,
odpadkových košů až po WC a kontejnerů tak, aby na sobotu odpoledne bylo vše připraveno.
Program započal jako již tradičně vystoupením Babouků,
známé dechovky, která má celou řadu příznivců, kteří se
za ní sjíždějí z blízka i z daleka. Následovalo vystoupení
skupin našeho aerobicu, které na různých soutěžích sbírají
přední umístění a které se líbily i našim divákům.
Mládežnický orchestr ZUŠ z Jindřichova Hradce, ve
kterém má zastoupení i naše město, naladil diváky na
swingovou notu a pak přišla místní dechovka, která si
nikterak nezadala se známější kapelou a představila svůj
vlastní repertoár. Prvním vrcholem odpoledne pak bylo
vystoupení Yo Yo Bandu Richarda Tesaříka, pražské
kapely, která svým známým repertoárem zaplnila
a roztančila celé náměstí a podpořila příjemnou
a pohodovou atmosféru. Nebyl to však zdaleka konec,
protože nás čekalo vystoupení ABBA STARS, revivalu
známé švédské skupiny, při kterém se zaplnilo celé

Pouťové podium (foto: N. Semerád)

náměstí i parket a večer vrcholil. Známé písničky této
skupiny zpívalo celé náměstí, pohoda prostoupila
všechny přítomné, kteří si vynutili na konci přídavek
a nechtěli zpěváky pustit z pódia. Po jejich
vystoupení se náměstí trochu vyprázdnilo, ale velká
část obecenstva zůstala a čekala na Oldies
diskotéku, která obratem přišla a stála za to. Zábava
pokračovala až do nočních hodin, a i pak se lidem
nechtělo domů. Odpoledne se zkrátka vydařilo se
vším všudy – od pěkného počasí, až po kvalitní
program. Lidé se dobře bavili a každý si našel něco
svého.

Pouťové podium – Řečická kapela (foto: N. Semerád)

Nebyla to však jediná pouťová akce, neboť
souběžně s tím probíhal v našem sportovním areálu
tradiční fotbalový turnaj PP CUP Kardašova Řečice,
kterého se zúčastnilo 18 mužstev a všichni byli s jeho
průběhem i prostředím velmi spokojeni.
Vlastní pouťové veselí pak proběhlo v okolí našeho
kulturního domu, které se zcela zaplnilo nejrůznějšími
atrakcemi, stánky, občerstvením a návštěvníci,
zejména ti dětští, si to náležitě užívali.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům kulturní
komise – zejména K. Slámovi, P. Žižkovi a K. Machovi
za složení programu, našim technickým službám za
přípravu a následný úklid města a již nyní začínáme
pracovat na příštím ročníku.

Pouťové podium – YoYo Band (foto: N. Semerád)
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Jak jsem potkal ryby na Popelově
Autor: Petr Nekut
Parafráze známého titulu Oty Pavla mě napadla při sepisování zážitku, který se mi přihodil včera, tj. 3. 7. při cyklistické
vyjížďce do jemčinských lesů a o který bych se s vámi rád podělil.
Vyjeli jsme společně s mou ženou
Jiřinkou až po návratu z práce kolem
sedmé hodiny s tím, že se někde
zastavíme na houby. Ačkoliv je velké
sucho, houby skutečně rostou, což
se potvrdilo i nám, a po příjezdu na
místo, které Jiřinka určila (a které neprozradím,
ani kdybyste mě mučili), jsem dokonce i já,
který nikdy nic nenašel,
během chvilky naplnil
celý košík hřiby, a tak
jsme mohli pokračovat
v cestě od rybníku
Holná k domovu.

dneska
něco
pěkného
určitě
chytne.
On
pouze
nevěřícně
zakroutil hlavou a společně jsme
přešli cestu k občerstvení, abychom
si něco dali. Dosedli jsme na židle, a
ještě, než nám stačili něco přinést,

Při příjezdu na Cikar
jsem
uviděl
několik
známých tváří u rybníka
Popelov i u stánku s
občerstvením. Tak jsem
se od Jiřinky odpojil a Rybář Eda se svým úlovkem (foto: P. Nekut)
zastavil u rybáře na hrázi vedle
ozval se „policajt“ na jednom z jeho
stánku s občerstvením, kterým byl
prutů. Oba jsme vyskočili, Eda
řečický Eda Šichta. Vyptával jsem se,
popadl prut, zasekl a zdálo se, že se
jak to jde, on mi řekl, že je
nic neděje a vlasec míří pořád do
začátečník, že zatím nic pořádného
stejného místa, jako kdyby zachytil
nechytil, že chytá na žížaly a dneska
nějakou větev. Po chvíli přitahování
je to díky vedru úplně mrtvé a ryby
se však vlasec dal do pohybu, začal
neberou. Já mu na to řekl, že máme
měnit místo a začalo být jasné, že
podobnou zkušenost, že jsme na
tam bude nějaká ryba. Eda střídavě
Popelově zkoušeli chytat a já že
přitahoval a povoloval, ale žádná
nejenom nic nechytil, ale že jsem
ryba se neukazovala a byla pořád
neměl za celý týden ani jeden
u dna. Po deseti minutách boje se
záběr, ale že to přesto stálo za to,
ukázala větší vlna a ploutev a bylo
protože i tak jsme tam strávili
jasné, že jde o kapra, a ne zrovna
příjemný den. Řekl jsem mu, že
malého.
Já jsem
si
připravil

podběrák,
abych
ho
pomohl
vytáhnout a kolem nás se sešla celá
řada rybářů, aby sledovala souboj
s rybou. Po přitažení ke břehu se mi
podařilo napoprvé dostat kapra do
podběráku a bylo to opravdu na
poslední chvíli, protože
v ten moment povolil
háček a kapr se utrhl ze
šnůry. Vytáhnout podběrák
ovšem nešlo tak lehce,
protože se ohnul váhou
kapra a musel jsem ho
vytáhnout kolmo a nikoliv
podebrat. Poté jsme ho
uložili do plátěné podložky,
zalili
vodou
a
přišlo
k fotografování s úspěšným
lovcem Edou, po kterém
dostal
kapr
okamžitě
jméno. Kapr měřil 87 cm,
ale byl poměrně vysoký
a široký, takže jeho váha
byla neuvěřitelných 16,5 kg. Po
chvilce natáčení a fotografování byl
kapr Eda svým jmenovcem Šichtou
vypuštěn zpátky do rybníka a všichni
jsme mu společně připili na další
život v rybníku Popelov. Po chvíli k
nám přijel porybný, kterému jsme se
samozřejmě
pochlubili
svým
úlovkem, on uznale pokýval hlavou
nad Edovým úspěchem a pak nám
trochu zkazil radost, když doplnil, že
na protější straně jakýsi pan Linhart
před chvílí chytil kapra, který měl 21
kg.
Protože začínali kousat komáři, tak
jsem se chystal k odjezdu, když se
ozval Edův druhý prut a po
podobném souboji jsme vytáhli
kapra, který měl 80 cm a vážil přes
8 kg. Skromný lovec Eda si snad ani
neuvědomil, že to jsou úlovky, které
se nikomu nepovedou za celý život
a jemu se povedly během necelé
hodiny. Pěkné ryby v Popelově
skutečně jsou, o čemž jsem se
přesvědčil na vlastní oči a Edovi
patří naše gratulace k úspěšnému
lovu.

Gratulace k velkému úlovku (foto: P. Nekut)

Řečické zajímavosti VI-IX/2019

6

Tepelné hospodářství přebírá Teplospol
Autor: Petr Nekut
Po loňské výpovědi firmy Delta z provozování teplovodu
ve městě řešilo město otázku jiného provozovatele
tohoto zařízení. Jednali jsme s několika firmami, ale
nakonec se jako nejlepší možnost ukázala jindřichohradecká akciová společnost Teplospol, firma jejímiž jsme
akcionáři.
Po velmi složitých jednáních jsme dospěli k dohodě,
kterou poté schválilo i zastupitelstvo města a od 1. 9.
2019 začne teplovod provozovat firma Teplospol. Výrobu
tepla v příštích dvou letech bude i nadále zajišťovat

firma Delta a během této doby proběhne příprava na
plynofikaci města – přípojky, stavební řízení, územní řízení
a podobně. Zájemci o budoucí plynofikaci svého domu
by se pak měli urychleně přihlásit na radnici, pokud tak již
neučinili, aby se na ně při projektování nezapomnělo.
Stávající odběratelé tepla z teplovodu by si pak měli
uzavřít nový smluvní vztah na dodávku tepla
s Teplospolem. Chtěl bych poděkovat řediteli firmy
Teplospol Ing. Kučerovi za vstřícné jednání a doufám, že
zásobování teplem bude probíhat bez větších problémů.

Příprava obchvatu města pokračuje
Autor: Petr Nekut
V poslední době se opět rozvířila diskuze kolem obchvatu našeho
města zejména v souvislosti s posunem termínů realizace vlastní
stavby ze strany investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic –
zkráceně ŘSD. Město má velký zájem na urychlení realizace
obchvatu, protože situace kolem průtahu městem je neudržitelná,
dochází zde vlivem rozrůstající se dopravy k poškozování majetku
města i občanů, ale je třeba si uvědomit, že město je pouze
jedním z účastníků řízení a investorem, a tudíž rozhodujícím
činitelem je již výše zmíněné ŘSD. Situaci neprospěla ani loňská
petice proti obchvatu, která zpochybnila celou koncepci
obchvatu a byla jednou z hlavních příčin posunutí termínů
výstavby.

„PETICE za urychlenou výstavbu obchvatu
v Kardašově Řečici.
My, níže podepsaní občané, přátelé a příznivci
města Kardašova Řečice, vyjadřujeme tímto
svou podporu urychlené výstavbě obchvatu
města, které je zatíženo neúnosnou dopravou
na silnici I/23, při které dochází k poškozování
majetku města i našich občanů a v mnoha
případech ohrožuje i jejich bezpečnost.
Zároveň žádáme všechny účastníky různých
řízení, aby zbytečně neblokovali či
neprotahovali jednání vztahující se k výstavbě
a brali ohled na situaci občanů kolem stávající
silnice I/23.“

Chtěl bych vyzdvihnout konstruktivní přístup ŘSD, zejména paní
ředitelky Hruškové, k řešení vzniklé situace v rámci, které se
podařilo do projektu zapracovat požadavky města i občanů.
V současné době je vybrána projekční organizace, kterou je firma AF – CITYPLAN s. r. o. z Prahy a začíná pracovat na
projektu pro územní rozhodnutí. Čeká nás celá řada kroků od územního řízení, výkupu pozemků, stavebního povolení,
výběrových řízení až po vlastní realizaci stavby a já bych chtěl požádat všechny, kterých se to dotkne, o maximální
pochopení a vstřícnost a neblokovat zbytečně celou stavbu. Věřte, že situace občanů v blízkosti průtahu silnice I/23
městem je velmi nepříjemná, obtížná a troufám si říci, že v mnoha případech i nebezpečná a je třeba ji urychleně řešit.
V této souvislosti bych chtěl vyzvat všechny naše občany, ale i příznivce a hosty Kardašovy Řečice, o pomoc v úsilí
města o urychlenou výstavbu a realizaci obchvatu formou podpisu pod peticí na jeho podporu, která bude k dispozici
na radnici i v některých obchodech či u distributorů. Podepisujte prosím pouze oficiální petiční archy. Petici na
podporu urychlení obchvatu města mohou zájemci podepisovat v občerstvení na autobusové zastávce, v městské
knihovně a v podatelně městského úřadu. Zároveň vás v ulicích našeho města mohou oslovit dobrovolní distributoři
této petice.
Pomozme společně městu i sobě.

Výstavba hasičské zbrojnice pokračuje rychlým tempem
Autor: Petr Nekut
Až neuvěřitelně rychlým tempem se rozběhla výstavba nové hasičské zbrojnice na pozemku bývalého domu čp. 199
v Palackého ulici. Vlastní stavba započala v únoru letošního roku a v současné době je hotova nejen hrubá stavba,
ale i elektroinstalace, rozvod vody, odpady a také omítky, krovy, střechy a většina fasád. Hotová je i zeď k sousedům,
dělají se sádrokartony, zateplení a začíná výstavba věže na sušení hadic či lezecká stěna. Stavbu, která má být
hotová v příštím roce, provádí firma Vidox z Českého Krumlova, která u nás již stavěla dům čp. 77 i přístavbu malé
školy.
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Stavba v únoru 2019 (vlevo) a v září 2019 (vpravo) (foto: Nik Semerád)

Stavba hasičské zbrojnice. Vlevo pohled na garáže pro hasičskou techniku z ulice Veselého, vpravo výhled z garáží (foto: A. Chvojková)

Stavba hasičské zbrojnice. Vlevo základy věže na sušení hadic, vpravo pohled na stavbu z ulice Palackého (foto: A. Chvojková)

Není to však zdaleka jediná stavba této sezóny, další je
například statické zajištění tribuny na fotbalovém hřišti, při
kterém byla opravena i fasáda objektu, chodník
a střecha objektu. Velké opravy se týkaly i balkonů v DPS
Zámeček, které dostaly nejenom nové povrchy, ale
i zednickou opravu, nátěry fasády i zábradlí a nové
posezení pro jeho obyvatele.
Nezapomínáme ani na naše nejmenší. V současné době
jsou dokončovány nové terasy v naší MŠ, kde na
pružném umělém barevném povrchu vzniknou dvě nová
moderní hřiště s interaktivními prvky, mlhoviště pro teplá
období a celá řada plastických prvků pro dovádění dětí.

V naší ZŠ pak proběhlo posílení počítačové sítě, nákup
notebooků pro učitele i vybavení počítačové učebny.
Pro mládež je pak určeno nové workoutové hřiště, které
bylo dokončeno nad kulturním domem, a které by mělo
sloužit ke cvičení a posilování či vybití energie našich
teenagerů. Investujeme rovněž do bytového fondu, ať se
jedná o plynofikaci domu čp. 536, výměny bytových
jáder v čp. 584 či přestavby některých bytů v Lažanech.
Rozšiřují se plochy okrasné zeleně ve městě, přibyly další
květináče s květinami, obnovují se staré trávníky
a zejména pak intenzivně zaléváme, aby se nová zeleň
nejenom chytila, ale i náležitě rozrostla.
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Největším problémem dnešních dnů pak nejsou
finance, těch má město relativně dostatek, ale
sehnání vhodné firmy či řemeslníků, kterých je málo,
a o menší akce a opravy nemají zájem či mají dlouhé
dodací lhůty.

- inzerce

Workoutové hřiště za kulturním domem, které se otevřelo na začátku
září (foto: N. Semerád)

Z jednání rady města a zastupitelstva města
Ve zkratce z rady města
Autor: Dana Machová (místostarostka)
Rada například schválila:
➢

pořízení tepelného čerpadla v bytovém domě čp. 582 na sídlišti TGM,

➢

úhradu tepelných ztrát firmě Delta Kardašova Řečice, a.s.,

➢

doporučení výběrové komise na realizaci stavby pergoly v Mnichu,

➢

pronájem městských rybníků jako celku,

➢

výběr projektanta pro realizaci změny územního plánu,

➢

další etapu zahradnických prací zaměřených na úpravu zeleně ve městě,

➢

úpravu povrchu ulice Veselého (po výstavbě nové hasičské zbrojnice), včetně protipovodňových opatření
a výstavby chodníku,

➢

dodatek nájemní smlouvy o pronájmu pozemků mezi městem a firmou Eurofarms AGRO-B s. r. o., K. Řečice,

➢

finanční příspěvek Sportovnímu klubu Kardašova Řečice, Řečické kapele, Základní škole a Mateřské škole
Kardašova Řečice,

➢

pořízení ochranných prostředků pro členy SDH Kardašova Řečice,

➢

pronájem pozemků, bytových i nebytových prostor,

➢

Rada vzala na vědomí:
•

prodej zámku pražské firmě Atua Paia s.r.o.,

•

výpověď z pronájmu občerstvení na autobusové zastávce,

•

dokončení prací na sportovně – turistickém centru,

•

dokončení workoutového hřiště a teras v mateřské škole.

Dále rada doporučila zastupitelstvu města schválit smlouvu mezi firmou Delta Kardašova Řečice, a.s. a firmou
Teplospol a. s. Jindřichův Hradec o dodávce tepla.
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Zastupitelstvo
Autor: Dana Machová (místostarostka)
Zastupitelstvo města Kardašova Řečice konané dne 27. 6. 2019 projednávalo tyto body:
➢

Zastupitelstvo města přijalo zprávu o činnosti Městského úřadu za uplynulé období:
•
pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice,
•

probíhá rozšíření a úprava veřejné zeleně ve městě,

•

město získalo dotaci na výstavbu pergoly v obci Mnich,

•

byly pořízeny nové webové stránky města,

•

proběhly rozsáhlejší opravy výtluků na místních komunikacích,

•

byly přidány nádoby na tříděný odpad ve městě,

•

město rozšířilo o jedno pracovní místo technický úsek MěÚ,

•

město se zabývá likvidací kůrovce v obecních lesích, proběhlo zalesnění vytěžených pasek
v obecních lesích,

•

město řeší společně s SUS, ŘSD, PČR a referátem dopravy J. Hradec obnovu dopravního značení
ve městě včetně pasportu dopr. značení,

•

město poskytlo finanční příspěvky na činnost místních společenských organizací,

•

bylo provedeno statické zajištění budovy sportovního centra na fotbalovém hřišti,

•

ve spolupráci se ZŠ a MŠ K. Řečice bylo provedeno rozšíření počítačové sítě, vybavení
počítačové učebny a pořízení notebooků pro učitele.

➢

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem uzavřít smlouvu za účelem pronájmu rozvodů teplovodu v K. Řečici
se společností Teplospol a.s., J. Hradec,

➢

zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč na zřízení přípojky plynu
zájemcům o zavedení plynu v rámci plánované plynofikace části města s tím, že uvedený příspěvek žadatel
obdrží za předpokladu, že bude plyn odebírat,

➢

zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím finančního daru pro Divadelní spolek J. K. Tyl, K. Řečice ve výši
40 000 Kč, pro Myslivecký spolek Čihadlo ve výši 17 000 Kč, a finančního příspěvku na činnost pro Sportovní
klub K. Řečice, z. s. ve výši 70 000 Kč a pro Český rybářský svaz z. s., MO K. Řečice ve výši 25 000 Kč,

➢

zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových změnách,

➢

zastupitelstvo města schválilo aktualizované znění Jednacího řádu Zastupitelstva města K. Řečice s účinností
od 1. 9. 2019.

Zastupitelstvo města Kardašova Řečice konané dne 22. 7. 2019 projednávalo tyto body:
➢

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy za účelem pronájmu rozvodů teplovodu v K. Řečici se
společností Teplospol a.s., J. Hradec

- inzerce

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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Důležité údaje
Městský úřad
Tel: 384 383 031

Autor: Zdeňka Bzonková, Jana Chvojková

Web: www.kardasova-recice.cz

„Blahopřejeme jubilantům naší obce“

Mail: posta@kardasova-recice.cz

V uplynulém čtvrtletí oslavili svá významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:

Pondělí: 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00

Václav Marsa

Jozef Šutka

Magdalena Sedláčková
Bohuslav Šnokhous
Marta Humpolíčková
František Fraj
Jan Marek
Jiří Slunéčko

Marie Lepšíková
Marie Lipovská

Štefan Žák

Jana Zahradníková

Jaroslava Parschová
František Semotán
Jana Landsteinová
Josef Kouba

Úřední hodiny:
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

Jan Šlápota
Jiří Novák

Jan Lepič

František Holakovský

Tel: 384 382 092
Mail: knihovna.krecice@gmail.com
Výpůjční doba:
Pondělí: 8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00
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

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

- inzerce

Vítání občánků proběhne 5. 10. v sále radnice.

Provozní doba (duben-říjen)
Středa

14:00 -16:30

Sobota
10:00 - 12:00
Provozní doba (říjen-duben)
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

Pošta
Tel: 954 237 821
Provozní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 -11:00, 13:00 - 17:00
8:00 - 10:00
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Události, zajímavosti, komentáře
Koncert Dačického pěveckého sboru
Autor: Zdena Maršíková
Letošní pouťovou atmosféru s tradičním zábavním i sportovním programem oživil Dačický pěvecký sbor, který se
v Kardašově Řečici představil poprvé v pátek 28. června svým koncertem v kostele sv. Jana Křtitele. Sbor byl založen
v roce 1991 pro jednorázovou příležitost, a sice k nácviku Mozartovy skladby Missa brevis pro sympozium Život se
sousedy na hranicích. Ve spojení s dalšími českými a rakouskými sbory tehdy provedl Mozartovo dílo v několika
českých a rakouských městech. Úspěch na těchto vystoupeních podnítil členy sboru k pokračování v činnosti, a tak
dnes už má za sebou téměř třicet let působnosti jak v Dačicích při zámeckých koncertech či vystoupeních ve farním
kostele, tak v dalších městech a obcích, kam příležitostně zajíždí vystupovat.
Koncert Dačického pěveckého sboru (foto: N. Semerád)

Repertoár
sboru,
který
má
v současnosti dvacet stálých členů,
zahrnuje vedle duchovních i světských skladeb starých mistrů také
muzikálové písně, spirituály i písně
lidové v koncertní úpravě jak
soudobých skladatelů, tak i dačického hudebního skladatele
Vladimíra Fuky, bývalého sbormistra
Milana
Kubka
a
současného
sbormistra Stanislava Kamínka, který
vede sbor od roku 2005.

Dačičtí přijeli do Řečice kolem páté
hodiny odpoledne a po krátké
zkoušce stihli i malou obhlídku
našeho města. V 19 hodin pak začal
koncert, v němž zazněly skladby
Johanna
Sebastiana
Bacha,
Georga Friedricha Händela, Adama Michny z Otradovic, Johanna Crügera, latinské duchovní písně i několik českých
lidových písní. Krásný hudební zážitek esteticky umocnila duchovní atmosféra i dobrá akustika našeho chrámu.

- inzerce

Koncerty tohoto typu nemívají u nás příliš velkou účast. Ti, kteří koncerty navštěvují a umějí je ocenit, si tak váží toho, že
město nepreferuje pouze masové zábavy a sportovní události, ale podporuje i tyto kulturní akce. Příprava koncertu
byla společným dílem kulturní komise města a farního úřadu, kterému patří dík za možnost provést koncert v kostele
sv. Jana Křtitele. Za spoluúčast při jeho organizaci děkuji také paní Ing. Řepkové.

Město Kardašova Řečici
nabízí zájemcům palivové dřevo v celých délkách
na odvozních cestách v omezeném množství.
Cena je 400,- Kč/1 m3.
Informace u lesního hospodáře p. Surého, telefonní
číslo 723 562 271.
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Benátská noc v Nítovicích
Autor: Dagmar Semerádová
Benátská noc v Nítovicích patří k oblíbeným místním letním akcím.
A není se co divit, protože je to tu prostě krásné. Občerstvení je
tradičně výborné, místa k pohodlnému posezení dostatek a není
nouze o romantiku. Možnost vyjet si na lodičce po rybníčku
nasvíceném lampiony a sledovat ohňostroj máte zhruba tak jednou
za rok. K navození příjemné atmosféry rovněž přispěl Bohemian swing
band a také občasné dešťové přeháňky, které spláchly prach
horkých suchých dnů.

Benátská noc v Nítovicích (foto: N. Semerád)

Letní koncert v Hamru
Autor: Zdena Maršíková
Léto je již tradičně časem festivalu
duchovní
hudby,
nazvaného
„Veselská ozvěna“, který letos již po
desáté pořádal kulturní dům spolu
s římskokatolickou farností ve Veselí
nad Lužnicí. Koncerty profesionálních
umělců se konají nejen ve veselském
kostele Povýšení sv. Kříže, ale
i v mnoha dalších venkovských
kostelech v okolí, které jsou tak
zpřístupněny široké veřejnosti. Patří
k nim kostely v Dráchově, Drahově,
Bošilci, Horním Bukovsku, v Modré
Hůrce, v Zálší a v Hamru. Cesta na
koncert tedy může být spojena
i s poznáváním zajímavých míst
tohoto regionu.

Letní koncert v Hamru (zdroj: Z. Maršíková))

Poslední srpnovou sobotu se konal koncert v Hamru. V kostele Nejsvětější Trojice se představilo komorní duo
s poetickým názvem Viento marero, tedy mořský vítr nebo snad vánek, možná oboje, což by výstižně vyjadřovalo
temperamentní i lyrické provedení uvedených skladeb, zahraných v kombinaci příčná flétna a kytara. Interpreti,
manželé Michaela a Jiří Meca po absolvování magisterského studia na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě,
mistrovských kurzech včetně účasti na soutěžích, dnes vystupují na koncertech vážné hudby a zároveň se věnují
výchově mladých talentů na základních uměleckých školách. Uvedli skladby autorů, píšících pro tyto nástroje od 18.
století po současnost. Dokonalou souhru obou hudebníků ocenili posluchači dlouhým a vřelým závěrečným
potleskem.
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Koncertem, plným krásné hudby i prohlídkou historické architektury jsme se symbolicky rozloučili s létem
a prázdninami. Těšme se tedy na letní festival 2020.

6. ročník Mysliveckých slavností v Mnichu
Autor: za myslivecký spolek Čihadlo Kardašova Řečice Aleš Maxa (předseda spolku)
Druhá polovina července s sebou přináší i jistou povinnost. Ptáte se jakou? Je to jednoduché – zapsat si do kalendáře
jedno odpoledne, kdy se konají Myslivecké slavnosti v Mnichu. Letos jsme si tuto akci zapsali již po šesté! A jaké ty
naše Slavnosti letos byly?

Podle toho, co jsme slyšeli od
návštěvníků naší akce, se Slavnosti
vydařily. Jako každý rok jsme pro
hosty připravili odpoledne plné
soutěžních aktivit, ale i vzdělávacích přednášek. Pro různé věkové
kategorie jsme připravili soutěže
v různých kategoriích – DIANA, I.
myslivecký spolek žen se nám
postaral o myslivecký kvíz a poznávačku, Ruda Slaba a jeho tým
lovecké smečky zajistil poznávačku
psů, a nakonec nechyběla ani
střelba ze vzduchovky či hod
šiškami na cíl (pro ty nejmenší
návštěvníky).
Nejlepší
soutěžící
v každé kategorii se mohli těšit na již
klasický diplom a věcné ceny.
V letošním roce jsme však připravili
i soutěže nové – (nejen) ten, kdo
umí dobře zacházet s kladivem, se
mohl zúčastnit soutěže v zatloukání
hřebíků do dubového špalku na
čas. Ti, co mají postřeh a dobrou
mušku, se zase zúčastnili soutěže ve
střelbě na laserové střelnici, kde byl
simulován lov na divočáky. A co ti
nejlepší mohli vyhrát? Pár divokých
kachen či celý divočák byly jistě
zajímavé ceny, které také řadu
návštěvníků namotivovaly k účasti
v těchto soutěžích.
Myslivecké slavnosti v Mnichu a jejich program (foto: F. Beneš)

Kostel v Hamru (zdroj: Z. Maršíková)

Návštěvníka koncertu jistě upoutal i samotný hamerský
kostel. Nechal ho postavit v roce 1581 majitel zdejšího
panství rytíř Albrecht Valovský, pán z Osuší, na HamruOstrově a Valu „ke cti Nejsvětější Trojice Boží a ku
pohřbení těla svého“. Baroknímu interiéru kostela
dominují tři pozlacené oltáře ze 17. a počátku 18.
století, doplněné sochami světců. Nástěnné malby
erbů bývalých majitelů panství, nacházející se na
vítězném oblouku, byly odkryty při restaurování v roce
1997. Při kostele samostatně stojící polozděná zvonice
s bedněným patrem a mansardovou střechou je
ojedinělou stavební památkou svého typu, pocházející
z 16. století.
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Socha mnicha (foto: F. Beneš)

Myslivecké slavnosti jsou každým
rokem věnovány i kreslení – ne jinak
tomu bylo i letos. Již typickou recesí
Slavností je malba na tělo – řada
návštěvníků si nechala namalovat
jelena, zajíce či divoké prase od
známého kreslíře a karikaturisty
Petra Slaby. A někteří se nechali od
Petra zvěčnit i ve formě karikatury.
Pro děti pak bylo připraveno
malování
na
dané
téma,
tentokráte byl tématem rys ostrovid.
Další novinkou na naší akci byla
výstava kreseb Honzy Lukáška, který
v klubovně vystavoval povedené
kresby s tématikou lesa a myslivosti.
To však nebylo vše, co jsme pro
návštěvníky letos připravili – řada
milovníků nožů a nožířství se těšila
na povídání s nožířem Jardou
Pacákem, Veronika Królová a Petr
Slaba se s námi podělili o jejich
zkušenosti při snahách zamezit
úhynům srnčat během senosečí a…
A jedním z hlavních bodů programu
bylo dle starých mysliveckých zvyků
a tradic pasování našeho kolegy
Jardy Jandy mezi lovce daňčí
zvěře. Velký a zasloužený zájem
i ohlas sklidil Eduard Školoud
z jihlavské ZOO, který nám během
praktických ukázek představil řadu
jeho opeřených svěřenců. A zážitek
to byl obrovský – no řekněte, komu

z vás již přistál na hlavě nějaký
dravec? Praktické ukázky pak byly
na přilehlých loukách a rybníku
zakončeny prací loveckých psů,
které pro nás opět připravili
kynologové z OMS Jindřichův
Hradec. Po ukončení oficiálního
programu Slavností však zábava
neskončila a živá hudba nás
doprovodila až do pozdních
nočních hodin.
Závěrem bych rád touto cestou
poděkoval kolegům z SDH Mnich,
bez jejichž pomoci bychom akci
v takovémto rozsahu nebyli schopni
zrealizovat (jejich zajištění nápojů
a
kulinářských
specialit
bylo
opravdu výborné) a v neposlední
řadě pak Městu Kardašova Řečice
a Honebnímu společenstvu Kardašova Řečice – Mnich za finanční
příspěvky, které realizaci naší akce
umožňují.
Odhadovaná návštěva cca 400
návštěvníků během celého odpoledne nám opět dokázala, že
prezentace české myslivosti v této
formě a nabídka příjemného letního odpoledne pro malé a velké je
zajímavá. Tento ohlas a zájem nás
zavazuje k tomu, abychom pomalu
začali plánovat ročník sedmý.
Myslivecké slavnosti v Mnichu (foto: F. Beneš)

Během letošního odpoledne však
návštěvníci mohli slyšet i něco
neobvyklého, i když tento zvuk je s
lesem a naší přírodou spojen. Hlas
motorové pily
zazněl
během
Slavností skutečně poprvé. Jan
Ambrož, mistr ve vyřezávání soch ze
dřeva motorovou pilou, nám všem
ukázal, jak jednoduché to je, když
pilu vezme do ruky skutečný machr.
Bez předlohy a během krátké doby
před námi stála krásna socha…
Jaká socha to asi byla, když jsme se
nacházeli v obci Mnich? Ano, po
řádném vyschnutí bude místní
klubovnu zdobit socha mnicha.

Myslivecké slavnosti v Mnichu a jejich
program (foto: F. Beneš)

Myslivecká
hudba
v
podání
Jihočeských trubačů (a nejmladšího trubače našeho spolku Vojty
Maxy)
nás
provázela
celým
odpolednem.
Promítání
fotek
a videí z Národního parku Šumava
a zasvěcené povídání o rysech,
které si připravil tamní lesník
a vynikající fotograf Marek Drha,
nadchly
řadu
návštěvníků,
podobně jako téma ze života
lovecké smečky od Rudy Slaby,
včetně jeho loveckých zážitků
z pobytu v Japonsku. Hlasy zvěře
nám letos předvedla Kateřina
Cheníčková – oproti předchozím
letům bylo nyní možné prakticky
vidět, že žena má k dětem výrazně
blíže; Katčino povídání a její
praktické ukázky byly skutečně na
míru připravené pro naše nejmenší
caparty.
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Loučení s prázdninami
Autor: Jana Chvojková a Radka Volfová
V sobotu 31. srpna se na fotbalovém
hřišti konala tradiční akce pro děti –
Loučení s prázdninami v Babíně.
Sluníčko hřálo na maximum, prázdniny
jsou u konce, ale vysoké teploty nám
potvrdily, že léto ještě určitě ne.
Na hřišti nejprve děti plnily různé úkoly
u pohádkových postav z lesa Babína.
U ježibab například jezdily slalom na
koloběžkách, hledaly prsteny zakletých
princezen pod vodní hladinou, trefovaly
se bramborem do čarodějnického
hrnce, sbíraly kouzelné kytičky a třídily
podle barev a další. Za splněné úkoly
čekala na šikovné děti sladká odměna Loučení s prázdninami – slalom na koloběžce (foto: N. Semerád)
a výtečná limonáda. Pro zpestření byla
připravena také ukázka bojových
sportů. Pak už se ale všichni pěkně
usadili na místa, protože je čekala
pohádka místního divadelního souboru
J.K.Tyl „Ježibaby z Babína“. Zábavné
odpoledne se lehce přehouplo do
příjemného letního večera, děti si
opékaly buřty, běhaly po hřišti, hrály si
na možné i nemožné. A co jejich
rodiče? Tak ti se pomalu u stánku
s občerstvením připravovali na pondělí,
kdy ty svoje malé rošťáky odvedou do
školy a začnou s nimi s radostí psát úkoly,
učit se, brzy je budit, večer je dávat brzy

- inzerce

spát a dát jim po dvouměsíčních Ukázka bojových sportů (foto: N. Semerád)
prázdninách nějaký řád a klid. Prostě
škola je zase tady!

15
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O Sezimech z Ústí
Autor: Jan Frolík
Zatímco v běžných rodinách
rolníků, řemeslníků či kupců sahalo
povědomí o rodových kořenech
tak nanejvýš tři generace nazpátek,
v těch se šlechtickým erbem byla
posloupnost předků sledována
a písemně stvrzována po celá
staletí. Přesto je původ mnoha rodů
vyšší, ale především nižší šlechty
zahalen
tajemstvím.
Písemné
doklady se prostě nedochovaly,
pokud v dávných časech s velice
nízkou gramotností vůbec existovaly. První hodnověrnější dokumenty
se tak většinou objevují až ve
vrcholném středověku.
Je nasnadě, že badatelé zabývající
se studiem rodokmenů, genealogové, věnovali přednostně pozornost
rodové historii vyšší šlechty, která
plnila v dějinách národů a států
významné
politickoekonomické
funkce. Dnešní doba však přeje
i bádání, které se zabývá úžeji
vymezenými regiony, a tak vzniká
rovněž
odborná
literatura
poskytující rodopisné informace
týkající se nižší šlechty, tedy
zemanů, potažmo rytířů či vladyků,
kteří vlastnili třeba jen několik vsí,
často pouze jednu jedinou.
Jedním z těch, kteří se vydali do
minulosti za pátráním po kořenech
takových venkovských urozených
rodů, patří i Jan Jůna (nar. 1956),
který od roku 2015 vydává knižní
řadu na tuto tematiku přímo
specializovanou. Ostatně o prvním
svazku edice s přiléhavým názvem
Zapomenuté rody, v němž je

- inzerce

zaměřena pozornost na Smrčky z
Mnichu u Kardašovy Řečice, jsem
se v Zajímavostech zmiňoval již před
čtyřmi lety. Protože Jan Jůna
mezitím nezahálel, zpracoval do
dnešních dnů rodovou historii
i dalších osmi feudálních držitelů
vesnic a městeček, a to především
ve východní polovině jižních Čech,
např. Tučapů z Tučap či Růtů
z Dírného. Poslední svazek této řady
se svým obsahem úzce vztahuje
i k našemu městu. Jan Jůna totiž
zaměřil pozornost na Sezimy z Ústí.
Každému, kdo otevřel první díl
Místopisu Řečice Kardašovy od
Jaromíra
Hrubého,
nemohly
uniknout údaje o vlastnících tzv.
Dolní strany a několika přilehlých vsí,
jimiž byli ve 14. století po více než 50
let se zmíněným rodem spříznění
Ondřej starší a Ondřej mladší, kteří
jako jediní v dějinách obce
používali přídomek z Řečice. Ve své
nejnovější práci ovšem Jan Jůna
dokládá, že zmíněné pozemkové
vlastnictví měli blízcí příbuzní obou
Ondřejů v držení nejspíše už na
konci 13. století, protože majitelé
řečické Horní strany, páni z Hradce,
jej v listině z roku 1294 ve výčtu
svého
nemovitého
majetku
neuvádějí. Rozkličovat vlastnické
vazby i jiné záležitosti spjaté
s životem nižší šlechty ve středověku
s odstupem více než šesti set let je
však velmi složité, neboť písemné
prameny,
kterými
badatelé
disponují, mají jen zlomkovitý
charakter. Co tedy zjistil
jindřichohradecký genealog o
životě
řečických
pánů,
pokřtěných jménem
Ondřej? Tak kupř. že
první
žena
toho
staršího, Kateřina, jež
mu pravděpodobně
porodila syna Jindřicha, zemřela v listopadu, protože
v tomto měsíci za ni
bývala
pravidelně
sloužena zádušní
mše. Rok úmrtí však
není znám. Jeho

druhá žena se jmenovala Ofka
a Ondřej I. s ní měl rovněž syna,
kterého pojmenoval po sobě, a je
tedy s největší pravděpodobností
oním Ondřejem mladším, tedy II.
Ten roku 1359 dosadil spolu
s
bratrem
Jindřichem
kněze
k řečickému kostelu a o tři roky
později tento akt zopakoval, to už
ovšem společně s majitelem Horní
strany Oldřichem z Hradce. Později
jeho jméno uvádějí už jenom listiny,
v nichž je zaznamenán jako svědek
při převodech majetků mezi jinými
vlastníky.
Za
zmínku
stojí
i skutečnost, že J. Jůna neopomněl
ve své knize zohlednit objev
učiněný teprve před několika lety
při výkopových pracích před
školou, z nějž by se dalo usoudit, že
oba Ondřejové nesídlili na hrádku
jižně od městské zástavby, nýbrž na
tvrzi vybudované v bezprostřední
blízkosti kostela.
Stejně jako ostatní svazky edice
Zapomenuté rody neklade si ani
ten poslední, nazvaný Vítkovci
a jejich rod V. Sezimové z Ústí, za
úkol pospojovat získané informace
tak, aby vznikla souvislá historická
studie. To by byl ostatně při
nevelkém množství konkrétních
údajů tvrdý oříšek i pro vysoce
erudované profesionální historiky.
Omezuje se pouze na výpisy ze
středověkých
listin,
které
se
dochovaly do dnešních dnů.
Vážnějším zájemcům o dějiny však
poskytne
cenný
faktografický
materiál, a tím pádem určitě
i inspirativní vhled do dávno
odvanutých časů.
Závěrem je dlužno dodat, že
publikace o Sezimech z Ústí se
zabývá též rodovými vazbami
jiných větví Sezimů než pouze
řečickou a že je text doplněn
i vyobrazením pečetí jednotlivých
šlechticů, fotografiemi některých
panských sídel či kostelů, stejně
jako pečlivě sestaveným rejstříkem
pramenů a úctyhodným seznamem
použité literatury.
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Paměť a paměti profesora Komárka
Autor: Jan Frolík
Nejsem určitě jediný, kdo si při
četbě prvního svazku dvoudílných
memoárů
profesora
Karlovy
univerzity
Stanislava
Komárka
nazvaných Města a městečka
položil na straně 169 otázku, jak je
na tom se svou vlastní pamětí.
Profesor Komárek na ní totiž uvádí,
že
epizodicky
načrtnutými
vzpomínkami na svá předškolní léta
popsal jednou jen tak zkusmo
drobným písmem třicet stránek
velkého formátu. Uff! Kolik si z doby
před šestým rokem života pamatuju
sám? No, takovou půlku jedné
stránky bych snad zaplnil, ale více
sotva.
Pouhopouhá fenomenální paměť
však k napsání vysoce hodnotných
memoárů nestačí. Profesor Komárek disponuje i jinými přednostmi.
Širokým okruhem zájmů na škále od
přírodních věd přes sociální až po
obory v užším slova smyslu kulturní,
konkrétněji
řečeno
literární.
Dispozicemi nabytými vzděláním.
Zkušenostmi získanými při práci ve
výzkumných ústavech, vídeňském
Naturmuzeu na rakouském ministerstvu zemědělství… Cestami po
desítkách zemí většiny kontinentů.
Intenzívními styky s našimi předními
vzdělanci a na mezinárodních
konferencích
i
s
uznávanými
zahraničními přírodovědci a intelektuály. Přípravou vysokoškolských
přednášek, jejichž mnohá témata
dokázal využít rovněž v dlouhé
řadě esejistických titulů, stejně jako
ve
svých
třech
románech.
Pronikavými pozorovacími schopnostmi, včetně smyslu pro detailní
vnímání lidské všednodennosti.
Atd., atd. atd.

věnuje Stanislav Komárek nejdříve
pozornost
z
etnografického
hlediska, rozepisuje se o jejím
naturelu, o tradičním zemědělství,
lidovém léčitelství, stravovacích
zvyklostech,
specifikách
ve
výchově dětí i o jejích novějších
dějinách. Zabývá se rovněž svými
rodovými kořeny, otevřeně hovoří

Obálka knihy S. Komárka (zdroj: Academia)

o nejbližších příbuzných a o svém
dětství, kdy se v něm již rodil
intenzívní
zájem
o
přírodu.
O Jindřichově Hradci se zmiňuje
především ve spojitosti se svými
gymnaziálními lety. Je však třeba
podotknout, že osobní zkušenosti

z časů dětství a dospívání zasazuje
St. Komárek do širšího dobového
politického a kulturního rámce, a to
nejenom ve vztahu k národnímu,
ale i k celosvětovému dění.
V druhém dílu svých memoárů, čili
ve Městech, jimiž jsou míněny
především Praha a Vídeň, se
zaměřuje profesor Komárek na svá
studia na Karlově univerzitě, krátkou
epizodu
vědeckého
působení
v
Českých
Budějovicích,
na
emigraci do Rakouska v roce 1983,
různé profese, jimiž se zabýval ve
Vídni, kde zároveň dále odborně
rostl, na návrat do Československa
v prosinci 1989 a první léta vlastního
pedagogického působení na své
pražské alma mater, cestám po
celém
světě,
výrazným
osobnostem, s nimiž se v průběhu
života seznámil a mezi něž patřili
kupř. i Karel Kryl nebo Josef
Škvorecký, nevyhýbá se však ani
úžeji
vymezeným
osobním
tématům. Za vyvrcholení pamětí lze
považovat
závěrečný
přehled
převratných politických, ekonomických a kulturních, resp. všeobecně
společenských proměn, jimiž lidstvo
během posledních šesti desítek let,
tedy vlastně v průběhu dosavadního autorova života, prošlo.
Co na stylu dvoudílných pamětí St.
Komárka zaujme především, je jeho
pestrost, která má však daleko

Rozepisovat se obšírněji o obsahu
díla, které ve dvou knihách
zahrnuje více než 500 stran textu,
by nebylo pro čtvrtletník zaměřený
na úzký region únosné, a tak tedy
jen velice stručně:
První díl nazvaný Městečka je
situován především do Kardašovy
Řečici, v o něco menší míře pak do
Jindřichova Hradce. Naší obci

Stanislav Komárek(vpravo) spolu s M. Klečackým a J. Frolíkem (foto: K. Sláma)
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k jakékoliv prvoplánové líbivosti.
Líčení osobních zážitků se prolíná
s úvahami o charakteru doby
a prostředí, v němž se autor do
konce
2.
tisíciletí
pohyboval,
nechybí
ani
kdysi
populární
anekdoty, úryvky z písní, ukázky
z jeho bohatě obrazné vlastní
poezie.
Profesor
Komárek
je
výborný
psycholog
poučený
především na učení C. G. Junga,
dokáže
postihnout
individuální
lidskou povahu, má smysl pro
odhalování
často
komických
bizarností, jimiž se vyznačují naše
životy, takže některé momentky
především z vídeňského pobytu, ale
i z Prahy vyvolávají dojem, že by
mohly, jen mírně
nadsazeny,

posloužit jako dílčí náměty pro
potenciální pokračování Swiftových
Gulliverových cest. A vše je
sdělováno vtipně, živě, s vytříbenou
jazykovou bravurou.
Dala-li by se míra lidských dispozic
k
registrování
okolního
světa
přirovnat k vysokému věžáku,
náleželo by profesoru Komárkovi
nejvyšší podlaží. Mně samotnému je
souzeno pohybovat se spíše v těch
nižších, ba mnohdy v přízemním.
Snad právě proto a taky s ohledem
na svůj věk – s rozdílem jediného
dne jsem přesně o dekádu starší
než Stanislav Komárek – mám
sklony ohlížet se za uplynulými lety
s jistou shovívavostí. To však
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neznamená,
že
bych
kvůli
přísnějšímu
pohledu
autora
memoárových Měst a městeček,
vydaných letos na jaře pražským
nakladatelstvím Academia, na
lidské konání v poválečné éře
pocítil potřebu některé odstavce
přeskakovat. Byla by to chyba.
A
s
tímto
vědomím,
jakož
i v souvislosti se vším výše řečeným
vřele doporučuji nejnovější knižní
titul profesora UK pocházejícího
z Kardašovy Řečice, v domku po
předcích v ní často pobývajícího
a taky se k ní bezprostředně
hlásícího k přečtení každému
místnímu občanu, který dosud rád
sáhne po knize jako po něčem
k životu i dnes potřebném.

První krůčky s kamarády
Autor: Dana Machová
Milí rodiče a prarodiče, od října 2019 bude opět
probíhat aktivita učená 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 se se všemi přivítá pohlazením. 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, experimentují 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“ hrát si
v domečku nebo v bazénku s míčky a skluzavkou.

Interiér kroužku (foto: D. Machová)

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 a možností) od 16:30 do 17.30 v Kardašově Řečici, ulici Míru
čp. 211. Začínáme ve čtvrtek 3. 10. nebo v pátek 4. 10. 2019. Poplatek za hodinu je 70 Kč.
Těším se na vás!
Tel: 724 591 038
e-mail: dana.mach@centrum.cz
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Zamyšlení nad 30. výročím 17. listopadu 1989
Autor: Karel Hloušek
Pomalu, ale jistě se blíží 30. výročí listopadových událostí, které se konaly nejen na Národní třídě v Praze, nýbrž
následně na mnoha místech naší republiky. Krutý zásah státem řízených policejních sil vůči pokojným demonstrujícím
lidem 17. listopadu večer poblíž Národního divadla byl totiž impulsem pro značné množství lidí, kteří pak
demonstrovali vůči mocenskému aparátu nejen v Praze, ale i v řadě dalších měst, městeček i obcí.
Já sám jsem se, i po shlédnutí jedné
z
videokazet,
rozšiřovanými
studenty, s brutálním zásahem
policie,
zúčastnil
třikráte
shromáždění
pořádaných
berounským OF u sochy Jana Husa
na tamějším náměstí. Nechyběl
jsem
ani
na
protitotalitně
zaměřeném koncertu 3. prosince
v Praze. Lidé se tehdy na
demonstracích chovali nenásilně,
poměrně jednotně a ohleduplně.
V Berouně se na závěr vždy zpívala
naše hymna. Působil jsem tehdy
jako pedagog na Zemědělském
učilišti s tím, že právě v období
listopadových událostí se mnou
tamější totalitní vedení rozvázalo
pracovní poměr, takže od prosince
do konce ledna 1990 jsem prožíval
revoluční dění s úsporami, prakticky
bez jakéhokoliv finančního příjmu.
Pak jsem šel pracovat do lesa, kde
jsem měl štěstí na pohodové
spolupracovníky.
Jinak totalitu jsem prožil výhradně
v Berouně. Narodil jsem se v roce
1960 a např. srpnové události z let
1968 i 1969 mě neminuly. Živě si
ještě pamatuji, jak jsme si, celá
rodina, připínala v osmašedesátém
na berounském náměstí trikolory na
košile. Sedmdesátá léta popsal
zajímavě bývalý československý
i český prezident Václav Havel.
Zdůraznil, že většinu lidí tehdy
ovládalo pokrytectví a strach.
Otevřeně tehdejšímu prezidentu
G. Husákovi mimo jiné napsal: Ze
strachu, že přijde o své místo,
vyučuje učitel věci, kterým nevěří.
Ze strachu o svou budoucnost je
žák po něm opakuje, ze strachu, že
nebude moci pokračovat ve
studiu, vstupuje mladý člověk do
Svazu mládeže“, atp. Lidé se už
podle něj tolik nebáli procesů,
mučení, ztrát majetku, deportací či
poprav, jako spíše skrytých metod
existenčního nátlaku. Pan Havel

dále v dopise napsal, že lidí, kteří
upřímně věří všemu, co říká oficiální
propaganda a nezištně podporují
vládní moc, je méně než kdy
dosud. Zato pokrytců je stále víc.
Do jisté míry je vlastně každý občan
nucen být pokrytcem.
Zdůrazňoval, že většina lidí žila
nerada v trvalém konfliktu se
společenskou mocí, tím spíš, že
takový konflikt nemůže skončit jinak
než porážkou izolovaného jedince.
Usuzoval, že v té době lidé myslí víc
na sebe, na svůj domov, na svou
rodinu, na svůj dům-tam nalézají
svůj klid, tam mohou zapomenout
na všechnu hloupost světa, tam
mohou svobodně uplatňovat svou
tvořivost.
Shánějí domů vybavení, hezké věci,
chtějí pozvednout úroveň svého
bydlení, zpříjemňují si život, budují si
chaty, pečují o svá auta, věnují
větší pozornost svému jídlu, ošacení,
domácímu pohodlí, prostě orientují
se
především
na
materiální
parametry svého privátního života.
V závěru dopisu podotkl, že jsme
schopni rozvinout svou tvořivost
a fantazii, duchovně a mravně se
vzepnout k nečekaným činům,
bojovat za svou pravdu a obětovat
se pro druhé, ale právě tak jsme
schopni
propadnout
totální
lhostejnosti, nezajímat se o nic než
o své břicho a navzájem si jen
podrážet nohy. Co k tomu dodat?
Snad jen to, že postupná změna
totalitního režimu v demokratický
byla počínaje listopadem v roce
1989 nevyhnutelná. Zároveň je asi
nutno podotknout, že vše nebylo za
totality tak ponuré. Od poloviny
80.let např. svazáci
zásluhou
M. Gorbačova měli více volnosti.
Pod jejich vedením se konaly různé
Porty, rockové koncerty, Dětské
dny, Neckyády, nespočet akcí
sportovních i ekologických.
Nezapomenutelné jsou komedie

namířené
proti
maloměšťáctví,
nezávislé hry Semaforu, Ypsilonky či
divadla Sklep.
Jinak si myslím, že je dobře, že po
roce 1989 pravděpodobně většina
měst i obcí zbavila čestného
občanství Klementa Gotwalda.
Komunistické lágry, a hlavně
zničené životy v nich m. j.
i politických vězňů a duchovních
nelze jen tak vymazat z paměti
národa. V roce 1979 jsem měl
možnost v hloučku pacientů jedné
z pražských nemocnic vyslechnout
příběh jednoho z našich letců RAF
a následně někdy od roku 1985
jsem měl tu čest částečně
spolupracovat v TZS města Berouna
s člověkem, který byl vězněn
převážně na Ruzyni asi 12 let za tzv.
ilegální pokus o překročení státní
hranice. Domnívám se, že všichni
lidé, kteří trpěli ve zmíněných
lágrech či zažili jiná totalitní příkoří,
měli
dostat
po
roce
1990
odškodnění vyšší a dříve. Ostatně
ani lidé zbití a poranění 17.11.1989
toho asi moc nedostali na rozdíl od
tzv., převlečených papalášů všeho
druhu v rámci různých privatizací“.
Závěrem je potřeba konstatovat, že
v dnešní době se lidé živí tak jak umí
nebo jaké mají známosti. Svobodně
se vyjádřit se může na sociálních
sítích prakticky každý, leckdo
i v místních periodikách, výjimečně
pak i v regionálním či centrálním
tisku. Někteří pracují i v zahraničí,
a to ponejvíce na jih či na západ
od nás, kde mohou posoudit
úroveň služeb a demokracie jako
takové tam ve srovnání s námi. Ti
mladší se samozřejmě přizpůsobují
novým trendům i díky vzdělání
rychleji. Pravděpodobně si i uvědomují, že jsou dnes nutné nejen hlubší
ekonomické vědomosti a
dovednosti, ale stále více i znalosti
z ekologie a že je nutná solidarita
s lidmi invalidními a staršího věku.
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Jak jsme si hráli na trpaslíky
Autor: Veronika Slaninová
Léto, prázdniny, dovolená. Chtělo by to někam vyrazit. Ideálně s partou přátel. Někam, kde budeme mít all inclusive.
A také animační program pro děti. A nebude tam moc lidí. A pokud možno žádná vedra. Abychom si pořádně
odpočinuli.
Žádný zájezd tohoto typu jsme
v barevných katalozích cestovních
kanceláří nenašli. Nevadí. Zařídíme
si ho sami. Zamluvili jsme chatu
v Nových Hutích na Šumavě. Dvě
babičky a jejich kamarádka se
nám nabídly, že se postarají o naše
hladové žaludky a ujmou se role
kuchařek. Za to jim patří neskutečný
dík! V kuchyni se nezastavily a brzy
to na nás bylo vidět.

Trpasličí pobyt na Šumavě
(foto: V. Slaninová)

Nosným
tématem
šumavského
týdne budou trpaslíci. A animátory
my,
rodiče
(převážně
tedy
maminky,
tatínků
jsme
měli
poskrovnu).

Trpasličí pobyt by měl
být proložený zpěvem,
tancem,
výtvarným
tvořením a výdělečnou činností. Finanční
gramotnost se dnes
skloňuje skoro všude,
proto jsme ji i my
začlenili do programu.
Za
vstávání
bez
držkování a účast na
rozcvičkách, za plnění
náročných úkolů i za
statečnost při túrách
děti dostávaly slídové stříbrňáky,
které budou moci na konci pobytu
utratit na jarmarku. Jako zboží
poslouží vyřazené hračky (aby bylo
doma zase místo ve skříních),
reklamní předměty a případné další
nadbytky z našich domácností.
Děkujeme i všem dárcům!
Batikujeme s dětmi trička a čepičky,
na ten barevný rej je radost
pohledět!
Přichází
Sněhurka.
Všechny děti jsou z ní naprosto paf.
Nejen děti, ale i Moldavští dělníci,
kteří bydleli v krajní části chaty.
Potřebuji ještě maminku pro roli
ježibaby. Jedna se úkolu ochotně
ujímá a odchází tajně na louku, kde
se sehraje klíčová scéna. Po chvilce
začínají zajímavé debaty s jejím

Po příjezdu na chatu jsme zjistili, že
na pokojích nejdou otevřít okna
a že prakticky neteče voda. „No
jooo, paninko, tady jste na horách,
tady se okna neotevírají! A voda?
Ta teče samospádem a o tom, jestli
poteče
nebo
ne,
rozhoduje
spotřeba vody v chatách nad
vámi…“ Skvělé přivítání od správce,
nejvyšší čas si připít na zdárný
příjezd všech 34 účastníků, když už
ne na tekoucí vodu a možnost
větrání. V průběhu pobytu jsme si
připíjeli ještě mnohokrát.
Trpasličí pobyt na Šumavě (foto: V. Slaninová)

synkem. „Kde je moje maminka? Já
chci maminku!“ „Šla na záchod, za
chvíli přijde.“ „A šla čurat nebo
kakat? Kakat asi nešla, ona už
dneska kakala.“ Po vstřebání této
důležité informace jdeme se
Sněhurkou
na
louku,
kde
potkáváme ježibabu. Sněhurka sní
přes protesty dětí otrávené jablko
a usíná tvrdým spánkem. Probudit jí
bude možné až za rok a den, a to
odříkáním
správných
veršů.
Sněhurčina dcerka na mě od té
chvíle kouká nepěkným pohledem.
Tuší, že v rozdělení rolí mám prsty já.
A maminka – ježibaba už si do
konce pobytu nemohla odskočit
bez synkova dozoru.
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Dál už vše běží jako po másle. Děti
celý příběh prožívají, svědomitě si
opakují části říkanky, které v rámci
her získávají. Některé úkoly byly
určeny dospělákům. Například měli
zpívat veselé písně se zubařskými
rozvěrači rtů v ústech. Moc nevím,
jaké písně zpívali, ale veselé to
rozhodně bylo. Děti jsme hravou
formou učili různým dovednostem.
Zatloukání
hřebíků,
lukostřelbě,
nácviku
držení
rovnováhy.
Dokonce proběhlo školení osobami
nejpovolanějšími v poskytování
první pomoci a v komunikaci se
záchranáři. Holčička, která se na
mě nepřestávala mračit, se mě asi
čtvrtý den konečně odvážila
zeptat: „A proč musí Sněhurku
dělat zrovna moje maminka?“
„Protože je tady nejkrásnější“,
odpovídám po pravdě. Holčička
zjihla a od té chvíle se mnou už
kamarádila.

do střelnice, připravit a správně
ocenit zboží na jarmark…). Děti nás
ráno tahaly z postelí, že přeci
musíme na rozcvičku, jinak kvůli
nám přijdou o část výplaty.
Spotřeba kávy každým dnem
prudce
stoupala.
Největším
relaxem pro nás bylo punkové
dopoledne, kdy jsme dětem dali
křídy na vlasy, tetovací obtisky
a fixy. Určitě to vyzkoušejte. Když

Kromě her vedoucích k záchraně
Sněhurky jsme měli doplňkový
program dle ročních období. Na
podzim jsme pouštěli draky a měli
halloweenskou diskotéku. V zimě
byla
pořádná
koulovačka
a závody v běhu na lyžích (někteří Trpasličí pobyt na Šumavě (foto: V. Slaninová)
odvážlivci se pokusili i o sjezd),
dětem dovolíte, že vás mohou
nazdobili jsme stromeček a večer
pokreslit
dle
vlastní
fantazie
lákali prskavkami a koledami
a nalepit na vás tolik tetovaček,
Ježíška. Nadílka byla bohatá! Na
kolik budou chtít, můžete si na půl
jaře proběhlo barvení vajec a v létě
hodinky zdřímnout. Jen úplně nejde
jsme rozvířili krev v havajských
věřit popisku na fixách, že jdou
kostýmech, doprovázeni písněmi
jednoduše smýt. Nejdou. A to ani
Dana Nekonečného.
když výjimečně chvíli teče voda.
Zatímco děti sílily, rodiče chřadli.
Několik dní po sobě jsme šli spát
nad ránem (bylo potřeba vyrobit
vánoční dárky, upéct vánoční
cukroví, připravit večerní stezku
odvahy, umotat květiny z krepáků

Po
prostřídání
všech
ročních
období přichází poslední den
a
největší
napětí.
Oživíme
Sněhurku? Vyrážíme na louku, kde
Sněhurka stále sladce spí. Děti
s napětím jednohlasně odříkávají
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dlouhou básničku. Ozývá se sílící
tlukot srdce… Sněhurka procitá!
Radost je obrovská, děti jásají, nám,
dospělým, spadlo nějaké smítko do
oka. Úspěch je potřeba pořádně
oslavit! Proto vystrojujeme jarmark.
Děti utrácejí stříbrňáky za krásné
zboží (aby bylo doma čím zaplnit ty
vyklizené skříně) a pěnovými náboji
vystřelují pro rodiče navoněné
krepákové růže.

Některým dětem se večer v očích
objevují slzičky. Nechtějí domů…
Rodiče mají rozporuplné pocity.
Lesklé oči jsou rovným dílem únavy
i dojetí. Všechno se povedlo lépe,
než jsme doufali. Zažili jsme skvělou
dovolenou s partou přátel. Měli
jsme all inclusive. A také animační
program pro děti. Dokonce tam
nebylo moc lidí. Ani vedra. Jenom
ten odpočinek trošku chyběl. Třeba
to doženeme příště. Na cestě
kolem světa.

ŠIKULKY SE VRACÍ!
Modelklub Kardašova Řečice z. s. oznamuje rodičům, že opět
zahajuje činnost kroužku pro děti, známého jako Šikulky. Podle
předběžných informací budou první Šikulky ve čtvrtek 10. října
od 16 do 18 hodin v klubovně v kulturním domě. Na výrobky
našich dětí se můžete těšit na vánočních trzích u nás ve městě
kde mají Šikulky pravidelně svůj stánek.
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Kachní rodinka oživila Hradeckou ulici
Autor: Aneta Chvojková
V průběhu letních měsíců se nám všem, kteří se
nejen v podvečerních hodinách pohybujeme
v lokalitě ulic Jablonského třída až Hradecká
ulice, případně náměstí Svobody, mohlo stát,
že jsme potkali kachní rodinku – mámu se
sedmi kachňaty. Na začátku léta jich prý bylo
více, bohužel, některému z mláďat se hustý
provoz v ulici stal osudným. S ostatními
spoluobčany jsme vysledovali, že doopravdy
téměř každý den, okolo 18. hodiny večerní,
začíná této kachní partě výprava z Řečického
potoka až do rybníka Pichovský. Jindy je někdo
zahlédl, jak si vykračují okolo náměstí Svobody
nebo
ulicemi
Veselého
a Pivovarská.
V následujících fotografiích jsme se pokusily
zachytit jednu z výprav, která se odehrála ve
čtvrtek 15. srpna.

1. Cesta začíná v 18:45 u mlýna pana Adámka, ke kterému rodinka doplula spolu s ostatními kachnami potokem ze
směru od hostince U Nekutů. U mlýna se rozdělily a naše kachní rodinka už pokračovala po schodech vedoucí na
cestu k místní komunikaci sama.

2. Na „hlavní“ ulici vkročili opatrně, kachní
maminka šla v čele a určovala směr. Na chodníku
i na okraji silnice kachny po celou cestu
vyzobávaly vypadaná zrnka obilí a občas se za
nimi vydali i doprostřed sil nice. A každý řidič, který
zrovna projížděl městem, musel zpomalit a počkat,
až se kachní rodinka rozhodne vrátit zpět na
chodník.
Občas
je
nasměroval
někdo
z přihlížejících obyvatel. Někteří je dokonce
doprovázeli po celou jejich cestu.
Ale teď už pokračujeme okolo místního řeznictví
směrem nahoru do Hradecké ulice. Ve zúžení
přichází kritický moment, protože se kachny
rozhodnou, že právě teď musí přejít na druhý
chodník. Doprava stojí. V půlce silnice kachny
mění názor a vrací se zpět. Sezobají opět pár zrnek
obilí a pokračují v cestě okolo staré lékárny.
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3. Zbytek cesty se již zdá býti poklidný. Chodník je široký a kachny mohou přecházet po celé jeho šířce sem a tam
a hledat další a další zrnka do zobáčku. Pomalu se blížíme k cíli jejich cesty. Zahýbáme z Hradecké ulice na pěšinu
k Picháku. Cíl je na dohled! Netrvá dlouho a kachní rodinka se koupe a omývá v rybníce po náročné cestě, která
trvala, téměř na minutu přesně, 15 minut.

Otázky na ŘSD ohledně obchvatu města
Autor: Aneta Chvojková
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsem položila několik otázek tiskovému
oddělení Ředitelství silnic a dálnic České republiky ohledně stavby „I/23 Kardašova Řečice, obchvat“. Na všechny
otázky mi rychle a laskavě odpověděla Mgr. Nina Ledvinová (tisková mluvčí ŘSD ČR).
V jaké fázi je momentálně stavba obchvatu města
Kardašova Řečice?
„Na stavbu obchvatu se v současné době zpracovává
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).“

datu? Dříve bylo uváděno, pokud se nepletu, že
obchvat bude otevřen v roce 2023.
„Příprava stavby „I/23 Kardašova Řečice, obchvat“ byla
pozdržena novelou zákona č. č. 100/2001 Sb.

Jak bude probíhat „vydání územního rozhodnutí“? Kdo
a jakým způsobem ho vydává?
„Příslušný k vedení územního řízení, jehož předmětem je
stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na
jehož území se má stavba uskutečnit, tj. Jihočeský
krajský úřad.“

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), kdy bylo nutné zpracovat
nové oznámení EIA. Rozhodnutí Krajského úřadu
Jihočeského
kraje,
odboru
životního
prostředí,
zemědělství a lesnictví bylo vydáno až 29. 1. 2019 s tím,
že stavba nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzována podle zákona. Datum otevření
obchvatu 2023 bylo uváděno na infoletácích z roku
2017, kdy nebylo zřejmé, jak dlouho bude trvat
vypracování všech podkladů a samotné zjišťovací
řízení.“

Jaký je v současnosti nejpravděpodobnější termín
zahájení výstavby obchvatu a jaký je předpokládaný
termín jeho uvedení do provozu?
„Předpokládané zahájení výstavby „I/23 Kardašova
Řečice, obchvat“ je rok 2025, uvedení do provozu rok
2027.“
Jak bude vypadat zahájení stavby obchvatu? Co se
začne dělat jako první?
„Jako první budou provedeny přeložky inženýrských sítí.
Vzhledem k tomu, že zatím probíhá pouze zpracování
dokumentace DÚR, nelze blíže specifikovat postup
výstavby.“
Z jakého důvodu došlo k odložení zahájení stavby
a také celkového otevření obchvatu oproti původnímu

Jaké hlavní změny oproti původnímu návrhu vedení
trasy obchvatu a řešení některých problematických
míst najdeme v posledním návrhu obchvatu a je tento
návrh již definitivně konečný?
„Nelze uvést, zpracování dokumentace DÚR je teprve
ve fázi návrhu a projednání.“
Jaká je nyní předpokládaná cena obchvatu?
„Předpokládaná cena obchvatu je 490 346 000 Kč (bez
DPH).“
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Existuje riziko, že by se
ještě stavba obchvatu
města
mohla
nějak
zadrhnout, pozastavit či
dokonce zcela zrušit?
A případně jaká jsou
největší rizika?
„V současné době je
příprava stavby v prvopočátku, vyskytnuté problémy řešíme a snažíme se
předejít případným
rizikům.“
Jakým způsobem bude
řešeno
odhlučnění
obchvatu v místech, kde
jeho
trasa
povede
nejblíže
u
obytných
budov?
Případně
jak
budou odhlučňující prvky
vypadat?
„Protihluková
opatření
budou upřesněna v jednotlivých stupních dokumentace dle aktuální
hlukové studie.
V současné době jsou
navrženy
k
obytným
budovám
protihlukové
stěny.

Infoleták Kardašova Řečice, obchvat v aktuální platné verzi (zdroj: ŘSD)

- inzerce

Jak přesně budou protihluková opatření vypadat v době výstavby nelze dnes stanovit, neboť závisí na příslušné
legislativě v dané době. Opatření budou taková, aby byly splněny příslušné hygienické limity.“
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Sbor dobrovolných hasičů
Hasičská soutěž „O pohár starosty
města“ k příležitosti 145. výročí založení
SDH Kardašova Řečice
Autor: Lenka Heřmánková
Dne 22. června proběhla v K. Řečici hasičská soutěž a současně oslavy
145. výročí založení SDH K. Řečice.
V úvodu došlo k nastoupení všech sborů a čestných hostů. Pozvání
přijali starosta Okresního sdružení hasičů Ing. J. Mihal a zástupce města
K. Řečice MVDr. P. Nekut. Po proslovech hostů došlo k předání
vyznamenání aktivním členům SDH Kardašova Řečice.

Zleva: J. Mihal, P. Nekut, D. Uhlíř, P. Lejsková, a T. Tourek (foto: N. Semerád)
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Výjezdy JSDH Kardašova Řečice
v roce 2019
Dne 6. 7. v 8:16 vyjela JSDH
K. Řečice k požáru do prodejny
Flop. Průzkumem bylo zjištěno
zakouření mezistropního prostoru
od elektroinstalace světla. Dále
přijeli hasiči z HZS J. Hradec, kteří
prohlédli
zakouřený
prostor
termokamerou. Vadné světlo bylo
odpojeno a jednotka se vrátila
zpět na základnu.
Dne 16. 7. v 18:52 vyjela JSDH
K. Řečice k požáru osobního
automobilu do Velkého Ratmírova.
Na místě již zasahovali hasiči z HZS
J. Hradec.
Dne 24. 7. v 17:40 vyjela JSDH
K. Řečice k požáru pole u Pleší. Díky
včasnému
oborání
požářiště
nedošlo k velkému rozšíření požáru.
Dále na místě zasahovali HZS
Soběslav, JSDH Pleše a JSDH Veselí
nad Lužnicí.

Dne 28. 7. v 17:38 vyjela JSDH
K. Řečice k monitoringu kouře
vycházejícího z lesa směrem na
Velký
Ratmírov.
Jednotka
nenalezla žádný oheň.
Dne 30. 7. v 11:25 vyjela JSDH
K. Řečice k likvidaci obtížného
hmyzu. Bylo zjištěno několik vosích
a jedno sršní hnízdo na štítových
stěnách chatek na dětském táboře
u obce Val.
Dne 7. 8. v 00:32 vyjela JSDH
K. Řečice k požáru do Dráchova.
Jednalo se o požár několika již
uskladněných balíků sena. Dále na
místě zasahovali hasiči z HZS
Soběslav, JSDH Veselí nad Lužnicí,
JSDH Dráchov a PČR. Jednotka se
vrátila zpět na základnu v 3:03.

Ukázka útoku s historickou stříkačkou (foto: SDH KŘ)

V průběhu dne byly k vidění dvě ukázky – SDH Pluhův Žďár předvedl
útok se svou historickou stříkačkou a místní hasiči ukázali, jak se hasí
hořící automobil. Akce se zúčastnili i zástupci Českého červeného kříže,
kteří po celou dobu malovali dětem umělá zranění.

Dne 7. 8. v 6:22 vyjela JSDH
K. Řečice pomoci ZZS v K. Řečici.
Členové pomohli s transportem
pacienta do záchranky a vrátili se
zpět na základnu.
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Dále byla již na programu hasičská soutěž,
která byla v letošním roce pojata netradičně.
Nejprve se postavili na start ti nejmladší
a předvedli své dovednosti v požárním útoku.
Zvítězili mladí hasiči z SDH Klenov. Celkem se
soutěže zúčastnilo 6 družstev mladých hasičů.
Poté se postavily na start ženy. V této kategorii
zvítězily ženy z SDH Drahov. Celkem se
zúčastnila 3 družstva žen. Děti a ženy předvedly
své
útoky,
tak
jak
bývá
zvykem.
S materiálem potřebným pro požární útok
vyskládaným na základně. Jako poslední
předvedli své útoky muži, pro ně byla soutěž
v letošním roce pojata netradičně. Družstva
neměla hadice a další materiál připravený na
základně, ale veškerý materiál pro provedení
požárního útoku byl vyskládán v regálu. Ukázka hašení hořícího automobilu (foto: N. Semerád)
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev mužů.
Zvítězili muži z SDH Lodhéřov. Po vyhlášení vítězů a předání cen začala taneční zábava. K poslechu a tanci hrála
kapela CRASH. Akce se i přes ne úplně příznivé počasí vydařila.

Soutěž v Roseči a Řípci
5. července proběhla noční hasičská soutěž v Roseči.
Soutěže se zúčastnila z SDH K. Řečice dvě družstva
mladých hasičů a družstvo mužů. Mladí hasiči se umístili na
6. a 10. místě (z 12 týmů) a muži na 6. místě (z 20 týmů).
18. srpna pak proběhla hasičská soutěž v Řípci, kde se muži
umístili na 3.místě.

Mladí hasiči po soutěži (foto: SDH KŘ)

Tým mužů na soutěži (foto: SDH KŘ)

Požár v Dráchově
Zdroj: www.pozary.cz
K požáru skladu píce a steliva došlo v nočních hodinách dne 7. srpna 2019 v Dráchově. Krátce po půlnoci vyjeli na
místo události profesionální hasiči ze stanice Soběslav a dobrovolní hasiči obcí Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí
a Dráchov. Jednalo se o požár v objektu na ploše cca 17 × 15 m2, kde bylo uskladněno volně ložené seno a několik
kusů balíků sena.
Na hašení požáru byly nasazeny 2 proudy C a vysokotlak a jednotka SDHO Dráchov obsluhovala zřízené čerpací
stanoviště na řece Lužnici. Následně byla technika přeskupena pro zajištění kyvadlové dopravy vody. Postupně také
docházelo k vyskladňování balíků majitelem na volné prostranství, kde probíhalo dohašování vyvezeného materiálu.

Řečické zajímavosti VI-IX/2019
Lokalizace požáru byla provedena
v 01:09 hod. a následně pak likvidace
požáru v 02:45 hod. Při požáru nebyl
nikdo zraněn. V dopoledních hodinách
se na místo události vrátili vyšetřovatelé
ÚO Tábor HZS Jihočeského kraje
a Policie ČR a pokračovali ve zjišťování
příčiny vzniku požáru.

V příštím čísle se můžete těšit
na článek a rozhovor
zaměřený na 145. výročí
založení SDH Kardašova
Řečice!!!
Zásah hasičů na požáru v Dráchově (zdroj: pozary.cz)

27

Řečické zajímavosti VI-IX/2019

28

Ochotnický spolek J. K. Tyl
Řečické divadelní léto
Autor: Jan Pomije

Naši furianti na na otáčivém hledišti (foto: DS B. Jablonský)

V letošním řečickém divadelním létě se hrála dvě
divadelní představení. Jedním z nich byla pohádka
Ježibaby z Babína, kterou sehrála část ochotnického
spolku J. K. Tyl v Děbolíně na Děbolínském divadelním
festivalu, a pak také na hřišti v K. Řečici při akci Loučení
s prázdninami. Druhá část divadelního souboru sehrála
několikrát klasickou divadelní hru Naši furianti, a to
v přírodním prostředí. Toto představení úspěšně upravili
a zrežírovali páni Karel Zaviačič a Tomáš Englický. Hra
byla na jaře v Dačicích na divadelní přehlídce Dačické
kejklování velmi dobře ohodnocena a výsledkem tak
bylo pozvání do Plané nad Lužnicí, Týna nad Vltavou
a Lomnice nad Lužnicí
15. srpna ve Farské zahradě v Plané nad Lužnicí sehrál
náš ansámbl první představení „Furiantů“ v přírodním
prostředí
v
těsné
blízkosti Muzea fara.
Představení
mělo
slušnou
návštěvnost,
i když občas spadla
i nějaká ta kapka.
Hned nato další dva
dny, to jest 16. a 17.
srpna,
jsme
toto
představení sehráli za
kulturním domem
v Kardašově Řečici.
Zde
se
divadelní
představení odehrálo
vůbec poprvé. Myslím
si ale, že divákům se
„Furianti“
v
tomto
Naši furianti (foto: DS B. Jablonský)

prostředí líbili. Během přestávky se návštěvníci mohli
občerstvit přímo prodejem z okna prostřednictvím
hostinského
pana
Janečka.
Vrcholem
našeho
vystoupení bylo sehrání této hry na otáčivém hledišti v
Týně nad Vltavou. Tam se hrálo po tři dny vždy od 21
hodin. Těmito dny byly pondělek 26. až středa 28. srpna.
Počasí se vydařilo, večery byly až nezvykle teplé
vzhledem k roční době, a hlavně nepršelo! Účast na
přestaveních byla velmi hojná, dokonce první den bylo
zcela vyprodáno. Při rozhovorech s návštěvníky
představení se ozývala jen slova chvály.
Naše divadlo navštívila i téměř devadesátiletá paní
z
Cerhonic,
rodiště
autora
hry
Ladislava
Stroupežnického. Tatínek této paní znal rodinu
Stroupežnických. A tato milá paní navštěvuje „Furianty“
vždy, kdekoliv se
hrají. Naše představení se jí velmi
líbilo.
Řečické divadelní
léto by mělo být
zakončeno sehráním „Furiantů“
v
Lomnici
nad
Lužnicí též pod
širým nebem, a to
v pátek 13. září.
Nedivil bych se,
kdyby tuto hru pro
její úspěšnost chtěli
shlédnout i jinde.
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Ježibaby z Babína
Autor: Radka Volfová a Jaroslava Vlková
To vám takhle jednou zazvoní telefon a na druhém konci aparátu se ozve. Dobrý den, jak se mají Ježibaby z Babína?
Chvilinku nevěřícně poslouchám, co se mi chce, ale za chvilku poznávám známý hlas paní pořadatelky, která nás
opět srdečně zve na Divadelní festival, který každý rok pořádají ve spřáteleném Děbolíně. Milá paní, nebojte,
zaboucháme na velké herecké dveře a ježibaby zkusíme vzbudit. Sice po takové době neopustily ty naše holky brány
lesa Babína, ale zkusíme s nimi zatřepat a probudit je.
Nu, a tak se také stalo. Ani nebylo třeba
třepat moc, jen osazenstvo celé pohádky
se nám za tu dobu zimního spánku trošku
vyměnilo. Ve zcela novém hereckém
hávu jsme všichni odlétli na košťatech
zahrát
tuto
milou
pohádku
mezi
děbolínský lid. Opět se nám dostalo
milého přijetí od početného publika
a hrálo se nám jako doma. Ostatně jako
každým rokem.
Ježibabí divadelní sezónu jsme ukončili
sehráním této milé pohádky na akci
pořádané Městem Kardašova Řečice –
Loučení s prázdninami.
A co dělají Ježibaby z Babína teď? Dali
jsme je zase spát, už byly unavené a celé
učarované a možná někdy, až si zase
odpočinou, vytáhneme je za ty jejich
neučesané pačesy ven a zase nám
předvedou, jak umí čarovat a kouzlit.
Ježibaby z Babína bylo k vidění nejen na Děbolínském festivale (foto: DS B. Jablonský)

Ochotníci chystají oslavy významného výročí
Autor: Tomáš Englický
Činnost kardašovořečického divadelního spolku J. K. Tyl je velmi pestrá a v posledních letech se mohutně košatí
a bytní. My, členové ansámblu, jsme tomu velmi rádi, i když je potřeba si neustále připomínat, že divadelní léta
nebyla vždy takto tučná a že roky plné slávy a dlouhých sukcesů se střídala s obdobími úpadku a nečinnosti. O to
více těší skutečnost, že velevýznamné divadelní jubileum přichází v takto akční době. Příští rok, tedy rok 2020,
společně oslavíme 150 let trvání ochotnického divadelního spolku v Kardašově Řečici. Nadšenci z okolí řečického
rodáka Boleslava Jablonského hráli, pravda, divadlo již před rokem 1870, ale spolek s řádnými stanovami a zapsanými
členy byl ustanoven až v tomto památném roce.
K oslavám významného výročí chystají členové spolku hned několik akcí. Celý rok oslav bude zahájen v pátek 21. 2.
2020 a to setkáním všech divadelníků, přátel divadla a našich milých diváků. Setkání se uskuteční
v kardašovořečickém kulturním domě, na programu je vyznamenání zasloužilých členů spolku, křest CD s písničkami
z divadel poslední éry, promítat se budou fotky z představení a k tanci a poslechu bude hrát skupina Baret. Členové
divadelního spolku si jistě navíc připraví nějaké překvapení. Všichni, kdo máte rádi řečické ochotníky a amatérské
divadlo vůbec, jste srdečně zváni. Druhá zásadní akce proběhne v září roku 2020, bude to beseda o historii
divadelního spolku, která se uskuteční v radničním sále budovy Městského úřadu v Kardašově Řečici. Akci bude
předcházet pietní akt u sochy Boleslava Jablonského. Součástí besedy bude též křest připravované knihy mapující
historii řečických ochotníků. Krom těchto dvou akcí budou tematicky divadelně zaměřena i vzpomínková promítání
v roce 2020, pořádaná AV studiem Jindřichův Hradec, které s divadelním spolkem spolupracuje a kterému vděčíme
za video dokumentaci našich divadel. Nu, a nelze si ani představit, že takto významný rok oslav by se obešel bez
premiéry nové divadelní hry. Určitě tomu tak nebude, ale víc nám zatím duch J. K. Tyla (se kterým jsou někteří členové
spolku v neustálém kontaktu), nedovolí prozradit.
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AV studio JH
Zájezd pro občany našeho města: Česká televize Kavčí hory
a Letiště Václava Havla Ruzyně
Autor: František Beneš
Audiovizuální studio Jindřichův Hradec ve
spolupráci s Městem Kardašova Řečice
pořádají
v
rámci
úspěšných
pořadů
„Vzpomínkové promítání“ již delší dobu
avízovaný zájezd do Prahy v pátek 1. listopadu
2019.
Navštívíme Českou televizi na Kavčích horách
a neveřejné prostory Letiště Václava Havla.
Uvidíte například studia, kde s natáčely slavné
Silvestry s Vladimírem Menšíkem, Studio
Kamarád, dekorační dílny a různá technická
zázemí. Poté bude následovat odjezd na
Ruzyni, kde si prohlédneme neveřejné
technické prostory Letiště Václava Havla,
autobus nás zaveze na letištní plochu
k odletům z ranvejí, navštívíme nejmodernější
požárnickou stanici v republice a dozvíme se
další zajímavé věci z provozu letiště z pohledu
lidí, kteří na letišti pracují a odlety zajišťují.

Interiér České televize (zdroj: ČT)

Předpokládáme, že o oblíbené exkurze bude z řad občanů našeho města určitě zájem, protože termíny jsou
obsazené na několik měsíců předem. Proto nenechávejte přihlášení na poslední chvíli. Zúčastnit se může pouze
skupina do 45 osob. Zájezd i exkurze proběhnou poklidnou formou, která je vhodná i pro starší občany.
Cena zájezdu včetně exkurzí a dopravy pohodlným autobusem činí 700,- Kč na osobu.
Přihlášky přijímá nejpozději do středy 16. 10. 2019 paní Věra Dvořáková na radnici města.
Na přihlášení i na zájezd je nutný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Zájezdu se mohou účastnit i děti od
5 ti let v doprovodu zákonného zástupce.
Do areálu České televize a na Letiště V. H. není z bezpečnostních důvodů dovoleno mít u sebe: zbraně, špičaté
předměty, tekutiny, gely.
Odjezd autobusu v pátek 1. listopadu 2019:
Pluhův Žďár 6:15 hod., Kardašova Řečice 6:30 hod., návrat cca 18:00 hod.

Obrázek 1
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Škola a školka
Co nového v mateřské škole?
Autor: Jana Jandová
A máme tu nový školní rok. Do naší mateřské školy je přijato 98 dětí, z toho 39 dětí plní povinnou předškolní docházku.
Předškoláci jsou rozděleni do tříd „Dráček“ a „Sluníčko“. Ve třídách „Ovečky“ a „Míček“ jsou děti ve stáří 2 až 5 let.
Paní učitelky a správní zaměstnanci se o prázdninách opravdu snažili, aby dětem vytvořili útulné prostředí ve všech
čtyřech třídách.
Ale největší radost udělal dětem, ale
i
nám dospělým náš zřizovatel.
Zainvestoval úžasnou proměnu teras,
které Česká školní inspekce zakázala
využívat z důvodu možného úrazu.
Firma 4soft z Tanvaldu, vytvořila ze dvou
nebezpečných a nevyhovujících ploch
celoročně použitelná a bezpečná
hřiště, která lákají děti k novým hrám.
Nově vytvořená měkká mlhoviště, na
jedné z teras s vestavěnou sprchou ve
tvaru květiny a na druhé s velrybou,
budou příjemně osvěžovat děti během
horkých dní. V chladnějších měsících
pak budou mlhoviště využívána jako
multifunkční herní plochy se všemi jejími
přednostmi.

Nová bezpečná hřiště v mateřské školce (foto: N. Semerád)

Najdete na nich 3D tvary v podobě
různých zvířátek, kopečků, mraveniště
s tunely pro posílání kuliček atd., které
skvěle doplňují plochy bezpečných hřišť.
Tyto netradiční a přitažlivé herní prvky
podporující rozvoj motoriky dětí. Lze je
též herně využít mnoha způsoby nebo
i jako atraktivní měkká sedátka, které
děti mají rády.
Povrch SmartSoft, který je použit na
terasách by měl být vysoce bezpečný,
zdravotně
nezávadný,
extrémně
trvanlivý, beze spojů a je certifikovaný
dle ČSN EN 1177.
Spodní vysoce
elastická vrstva se vyrábí z recyklované
technické gumy, která je smíchána se
speciálním polyuretanovým pojivem.
Vrchní vrstva je extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobena z gumového granulátu, což je uměle vyrobený kaučuk.
Je vyráběn v různých barvách a též smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem.
Tento povrch má výborně tlumit otřesy a nehrozí na něm riziko zakopnutí, a tudíž úraz pádem. Je vodopropustný,
rychle vysychá a netvoří se na něm louže. SmartSoft by měl mít z dlouhodobého hlediska nejnižší náklady na údržbu.
Za tuto investici do školkové zahrady našemu zřizovateli moc děkujeme.
A na co se ještě naši nejmenší můžou těšit? Při hrách, cvičení, čtení, zpívání a malování budeme si 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 tak jako každý rok na výlov rybníku. Během podzimu přijedou za námi s pohádkami tři
divadelní společnosti a navštíví nás záchranná stanice Ikaros se zvířátky. 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.
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Přivítali jsme prvňáčky
Autor: Milena Zikešová
Leckteré oko nás, kteří jsme již dávno zavřeli školní vrata a kráčíme životu vstříc, se možná zalesklo, když vidělo
drobnými krůčky cupitat v pondělí 2. září malé školáčky v doprovodu svých nejbližších k tělocvičně naší školy. „Už jim
to začalo.“ Ano. Vstupují do nové životní etapy, do školních let, na která budou s odstupem času vzpomínat
s úsměvem na rtech.
Paní zástupkyně Mgr. Jana Marešová každého školáčka
představila. Prvňáčka se vždy ujal jeho kamarád/žák
deváté třídy a společně vyšli vstříc novým zážitkům.
Starosta města MVDr. Petr Nekut s paní ředitelkou Ing.
Janou Hýbkovou uvítali školáky, předali jim kornout
sladkostí a také omalovánky z našeho regionu (dar
města). Na obdarovaného prvňáčka už čekala třídní
paní učitelka Milena Zikešová s asistentkou Veronikou
Fišerovou.

se postarala o prvňáčky, utřela slzu, pomohla
s kornoutem sladkostí, paní asistentka Veronika Fišerová,
která rozdávala úsměv na všechny strany, pan učitel
Mgr. Zbyněk Michálek, který zdokumentoval veškeré
dění, zajistil hudbu, paní učitelka Mgr. Jana Sobotková
se svými žáky z 9. třídy, paní vychovatelky ze školní
družiny (p. v. Madarová, Růžičková, Fišerová, Tetivová),
které připravily kornouty plné sladkostí a pan školník Jiří
Janda, který připravil koberce a rozmístil lavičky.

Děkujeme všem, kteří se na slavnostním vítání podíleli,
a to: starosta města MVDr. Petr Nekut, paní ředitelka
Ing. Jana Hýbková, paní zástupkyně Mgr. Jana
Marešová, paní učitelka PaedDr. Milena Zikešová, která

Věříme, že se dětem bude ve škole líbit a budou do ní
chodit rády celých devět let. Přejeme jim hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.

Kynologové
Historie kynologického závodu „Memoriál Ivany Tůmové“
Autor: Tomáš Kulha
V roce 1969 se skupina řečických psích
nadšenců mezi kterou patřil Zdeněk Novák,
Karel Vondrášek, Karel Špera, Miloš Soukup
a další, rozhodla založit „psí spolek“. A tak
vznikla pod hlavičkou Českého svazu
drobného zvířectva „Základní speciální
kynologická organizace“, která v pozdější
době přešla pod Svazarm. Obcí jí byl přidělen
pozemek u rybníka Velký, kde si začala
budovat své kynologické cvičiště.
Mezi pejskařskými nadšenci byla i jedna
mladá žena – Ivana Viktorová se svým psem
Munkem. Ivana se v roce 1975 vdala a již pod
jménem Tůmová se přestěhovala do Prahy.
Tam se stala členkou ZKO Kbely, ale Řečici
zůstala věrná. Byla hlavní organizátorkou
spolupráce řečického a pražského klubu, Členové ZKO v minulosti: J. Mikulecká, T. Kulha, J. Chvojka, L. Turek, J.
Janoušek, J. Turek, D. Vacková (archiv ZKO KŘ)
která trvá dodnes. Ivana nás dokázala dát
dohromady a byla vždy plná elánu a dalších nových nápadů, jak posunout řečickou pejskařinu dál. Osud je však
někdy krutý a Ivaně postavil do cesty velkého nepřítele – těžkou nemoc. Přestože byla velká bojovnice, tento marný
boj ve svých 43 letech 6. 2. 1991 prohrála.
Když pak přijeli v létě na tábor do Řečice „Kbeláci“, často jsme na Ivanu vzpomínali a tehdy se zrodil nápad
uspořádat společně na její počest závod. Od plánů nebylo daleko k realizaci. Vráťa Řezka nám vybrousil krásný
putovní pohár a v červenci 1992 byl uspořádán 1. ročník. Závod se stával stále populárnějším a v dalších ročnících se
ho zúčastnilo až 30 psovodů. Poté však začal zájem pomalu opadat, a tak jsme se rozhodli jej zatraktivnit – začali jsme
ho pořádat jako závod s možností zadání zkoušky. Tím se vše urovnalo a zájem psovodů se opět vrátil. To vše trvalo až
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do doby, než byl tento způsob
skládání zkoušek zrušen a vše se
vrátilo
do
starých
kolejí.
Vygradovalo to v roce 2008,
kdy
byl
zájem
psovodů
minimální a závod jsme pro
tento rok byli nuceni zrušit. Stáli
jsme před rozhodnutím, zda
v něm pokračovat dále či ne.
Věděli jsme, že pokud dojde ke
zrušení, jeho obnova bude
prakticky nemožná. V našem
pokračování nám nakonec
pomohly dvě věci – po
rekonstrukci stadionu a výstavbě nové tribuny nám bylo Memoriál I. T. 2013. Zleva členky řečického ZKO: J. Géblová, D. Vacková (archiv ZKO KŘ)
umožněno zde závod pořádat
a druhá, že nám bylo od krajské organizace nabídnuto pořádání „krajského přeboru jihočeského kraje se zadáním
titulu CACT a RESCACT („šampion práce“). Tato akce má již celorepublikový význam a je velmi náročná na pořádání.
Zatím se nám to daří o čemž svědčí i letošní již 27. ročník.
V posledních ročnících se naši psovodi závodu nezúčastňují, ale v minulých letech tomu bylo jinak. 2. ročník vyhrál
Jirka Turek s Agátou z Hanky (rok 1993), v roce 1995 vyhrála Dáša Vacková s Rominou Malidaj a v roce 1996 vyhrála
Jarka Mikulecká s Binou Sonnar. V ostatních soutěžích memoriálu se na předních místech umístili Honza Chvojka, Jitka
Géblová, Petr Vodička, Tomáš Kulha a další. Naším přáním do budoucna je, abychom opět měli své zástupce
i v nejvyšší kategorii.

Slavia v Kardašově Řečici
Celostátní setkání odboček Slavia v Bělé pod Bezdězem
Autor: Milan Hejda
V měsíci červnu se ve dnech od pátku do neděle 21. června - 23. června konalo 19. celostátní setkání slávistické
obce. Pro odbočku Kardašovy Řečice započal v plné sestavě již ve Veselí nad Lužnicí, odkud jsme vyjížděli
mikrobusem. Cesta probíhala za značné zábavy, hovoru a také občerstvení v podobě řízků pro celý autobus. Náš cíl
jsme měli před sebou ve chvíli, když někdo náhle upozornil na přítomnost Bezdězu. To už jsme byli asi pět minut od
cíle, kde jsme byli asi k šesté hodině. Byl to kemp Pohádka v Bělé pod Bezdězem.
Řečičtí fanoušci Slavie na setkání v Bělé pod Bezdězem (foto:
M. Hejda)
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Kemp pro nás měl připravené
občerstvení, ubytování, sprchy,
a hlavně nezapomenutelný večerní
program. Na terase byl připraven
program v podobě Univerzity
Slavie, který začal asi ve 20:45.
Nechyběli
slávistické
osobnosti
v
podobě
MUDr.
Michaela
Janáčka, Karla Vavřiny, manželů
Dlouhých,
Miroslava
Pomikala,
Martina Kroba, Petra Vršeckého,
Jana Čapka či Tomáše Donnera.
Univerzita se nesla v duchu
slávistické hudební tradice na
základě chorálů a vývoje hymny.
A každý, kdo Univerzitu navštívil by
mohl potvrdit, že probíhala téměř
jako Show Martina Kroba za
pomoci Míry Pomikala a Karla
Vavřiny, kteří ukázali svůj hudební
talent. Byla to i pomyslná škola
hrou. Lidé si zazpívali, popovídali
a zasmáli. To byl pátek, který přinesl
nejen velké ovace přítomných, ale
také hodně shledání přátel napříč
odbočkami.
Ještě tento večer dorazil na
Universitu náš fotbalový tým. Když
mluvím o týmu, tak bych měl zmínit
představení
oficiálních
dresů
odbočky, které byly navrženy
speciálně pro tuto příležitost. Došlo

též k prvnímu focení s pohárem pro
vítěze ligy a rozdělení slávistického
periodika mezi fanoušky.
Následující den nám přinesl turnaj
a pro zájemce i prohlídku města.
Jedinou
nevýhodou
byla
vzdálenost fotbalového stánku od
kempu. A i díky tomuto faktu si
každý město trošičku prošel. Turnaj
začínal pozvolna od deváté hodiny
a programově byl téměř na celý
den. Účast byla hojná. Turnaj hrálo
32 mužstev, a to za široké účasti
jihočeských odboček. Byla zde
Kardašova
Řečice,
Strakonice,
Milevsko,
Blatná.
Nutno
podotknout, že naše mužstvo
skončilo z jihu nejlépe. Skončilo
druhé, Strakonice čtvrté, Milevsko
osmé, Blatná dvanáctá. Náš tým
byl dobře sestaven, za což patří dík
kapitánovi Koktavému, vedoucímu
týmu Jardovi Tomšovi a nelze
zapomenout
ani
na
našeho
bezchybného
trenéra
„Jindru“
v typické kšiltovce. Jako každé
mužstvo měl náš tým věrné jádro
fanoušků. A nutno podotknout, že
již od počátku naše mužstvo
předvádělo zajímavý fotbal, který
se lepšil každým zápasem. Naši měli
i na celkové vítězství, ale nakonec
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Přehled zápasů
odbočky KŘ
KŘ – Nečín 5:2
KŘ – Tribuna Sever 2:1
KŘ – K. H. B. 5:0
KŘ – Milevsko 2:0
KŘ – Strakonice 2:1
KŘ – Zahrátkáři 1:1 (pen. 0:2)

je porazil vítěz posledních ročníků
Zahrádkáři Brandýs nad Labem.
Závěrem lze říci, že setkání bylo
nadmíru vydařené. A sobotní večer
tento
den
úspěšně
završil
společnou slávistickou zábavou.
Bylo zde možné potkat spousty
zajímavých osobností, a proto
všichni vyrazili s dobrým pocitem
a zážitkem v neděli domů. Návrat
byl okolo dvanáctého hodiny.
Poděkování
městu
Kardašova
Řečice, Bukovské vodě a Milanu
Lepičovi za sponzorské dary, které
nám umožnily zúčastnit se tohoto
setkání.

Setkání s Jindřichem Dejmalem
Autor: Milan Hejda
V pátek 5. července se uskutečnilo setkání se slávistickou personou 90. let Jindřichem Dejmalem v Pleších. Přípravy se
uskutečnily už kolem 17:00 a beseda začala od 18:00 za účasti nejvěrnějších slávistů. Součástí programu bylo i bohaté
občerstvení.

Již od 20 hodiny byla zábava s tombolou, která nabízela i oficiální
předměty pro slavistické fans. K příjemnému večeru přispělo i Old
Times Band svou hudbou. Pochvalu zaslouží také obsluha
a vyzdobení sálu. Ten byl plný fotografií ze zápasů a sjezdu.
Nechyběly ani slávistické symboly a také oficiální zápis do kroniky,
kde máme podpis i od pana Dejmala, který se ochotně učastnil i
oficiálního focení. Mnohokrát děkujeme za poučnou besedu
a přestavení profesionalismu a praxe z fotbalu.

Plzeňská pivnice v Kardašově
Řečici
přijme číšníka – servírku.
Zájemci se mohou hlásit u pana Karla
Vodičky nebo přímo v pivnici. Nástup
možný ihned.

- inzerce

Beseda probíhala ve velmi dobré atmosféře a v přátelském duchu.
Pan Dejmal vyprávěl velmi poutavým stylem a rozhodně byl velice
rád za každý dotaz, které pokládal nejčastěji jeden z diskutujících
přezdívaný „Diskutér“. Beseda se natáhla, a i po ní diskuze
probíhala mezi přítomnými dále. Náš host byl i nadále rád a byl
velice dobrým společníkem. Nakonec se s námi rozloučil až kolem
21 hodiny.
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FK Kardašova Řečice 1922
Zprávy z řečického fotbalu
Autor: Pavlína Neugebauerová
Letní prázdniny jsme na fotbalovém hřišti zahájili netradičně – naše hřiště se
proměnilo v letní kino a divákům se promítal český film Ženy v běhu. Musíme
přiznat, že nás mile překvapil zájem diváků, který předčil naše očekávání. Počasí se
povedlo, klobásy z udírny byly výborné a pivo ještě lepší. A protože se akce
opravdu vydařila, rozhodli jsme se letní promítání zorganizovat i příští rok. Máte se
na co těšit…
Po filmovém odstartování letní sezony už naše hřiště žilo opět
„jenom“ fotbalem a sportem obecně. V průběhu letních prázdnin
většina sportovních klubů čerpá krátkou přestávku a přípravu nové
sezony zahajuje soustředěním, resp. fotbalovým kempem. Obvykle
se jedná o 3–4 denní pobyt, spojený s opakovanými tréninky
v průběhu dne. O vhodnosti našeho areálu pro tyto akce není
pochyb. Hráči i trenéři jsou zde přímo ubytováni, je zde zajištěno
veškeré stravování + je jim k dispozici veškeré sportovní zázemí.
V průběhu léta u nás proběhlo soustředění těchto týmů: TJ Dražice,
Veselí nad Lužnicí, SKP Č. Budějovice, FC MAS Táborsko, Výběr OFS
J. Hradec a samozřejmě naše děti.
Naši hráči z kategorie mladší a starší přípravky měli své soustředění
v termínu 11.7.-14.7. 2019. Cílem soustředění je zlepšení fotbalových
dovedností a fyzičky obecně, a to formou několika tréninků,
sportovních aktivit v průběhu dne, ale i stmelení kolektivu formou hry.
Součástí našeho soustředění byl i tradiční cyklistický výlet, na který se
děti vždy těší. Letos jsme s klukama vyrazili do Roseče, kde jsme
společně zdolali bludiště s hádankami. Děkuji všem rodičům, kteří jeli
společně s námi a pomohli tak s organizačním zajištěním výletu.
Po soustředění jsme hráčům dopřáli krátkou přestávku a od druhého
srpnového týdne jsme začali opět trénovat. Prázdniny byly však na
docházce na tréninky velmi znát… Ke konci prázdnin proběhlo
několik přátelských a přípravných zápasů na domácím hřišti a od
11.9. 2019 zahajujeme sezonu prvním mistrovským utkáním
s J. Hradcem.
Starší žáci zahájili sezonu turnajem v Dačicích, kde porazili N. Bystřici
a podlehli N. Včelnici.

Zápasy mládežnických
kategorií
Okresní přebor starších žáků
15. 9.

Strmilov – KŘ 10:00

21. 9.

KŘ – N. Včelnice 10:00

5. 10.

Dačice – KŘ 10:00

12. 10. KŘ – N. Bystřice/Chlum 10:00
Aktuální soupiska: M. Žižka, P. Frýdl,
O. Musil, V. Kubalák, J. Šergl,
P. Podzimek, J. Jirsa, J. Chvojka, M.
Šichta, A. Čáp, J. Mertl, J. Vácha.
Okresní přebor starší přípravky sk. „A“
11. 9. KŘ – J. Hradec „B“ 4:7
(J. Kodým 2x, H. Novák, M. Vistak)
18. 9.

Novosedly n. N. – KŘ 17:00

25. 9.

KŘ – Lomnice n. L. 17:00

2. 10.

KŘ – Č. Velenice 16:30

10. 10. Třeboň – KŘ 16:30
Aktuální soupiska: T. Neugebauer,
J. Kodým, J. Sedláček, H. Novák,
T. Bartoš, K. Velík, L. Virt, M. Vistak,
A. Valda.
Okresní přebor mladší přípravky sk. „A“
22. 9.

Turnaj v Kardašově Řečici
KŘ – J. Hradec 10:00
KŘ - Č. Velenice 11:30
KŘ – Lomnice n. L. 12: 00
KŘ – Třeboň „B“ 13:00

Aktuální soupiska: L. Virt, R. Novák,
M. Hrdlička, T. Sobotka, J. Bartůněk,
D. Stejskal, L. Hynek, N. Svobodníková,
L. Hanzlík, M. Hanzlík, J. Honsa,
P. Vodička, M. Vistak, A. Vistak
Více informací na
www.minizaci-kr.wbs.cz nebo v aplikaci
Můj fotbal od FAČR.
Zápas malých fotbalistů (foto: FK KŘ)
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Začátek sezóny z pohledu „A týmu“
Autor: Roman Kačur (trenér)
Letní přípravu zahájil A tým mužů 24. července. Do přípravy se
nezapojili dlouhodobě zranění hráči M. Vodička a V. Jánošík. Stejně
tak M. Bílek a J. Kovář, kteří se zranili v letní pauze. Do pražského
týmu pak přestoupil O. Jánošík. Naopak tým posílili František Slavík,
Dominik Mikloš, Vladimír Novák a navrátilec David Janda. V rámci
letní přípravy jsme sehráli pouze jeden přípravný zápas, kdy jsme
podlehli Veselí nad Lužnicí 5:0.
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Muži K. Řečice – Sezóna
2019/2020 v I. B třídě sk. D
2. kolo Lomnice n. L. – KŘ 0:1 (32´F.
Slavík)
3. kolo KŘ – Suchdol n. L. 2:1 (1:0) (32´
J. Klokner, 65´ P. Kvasnička)
4. kolo Neplachov – KŘ 4:0
5. kolo KŘ – Č. Velenice 5:2 (2:2) (10´
P. Kvasnička, 25´ J. Klokner, 64´ Z.
Šergl, 75´F. Slavík)
6. kolo Slavonice – KŘ 14. 9. od 16:30
7. kolo KŘ – Třebětice 21. 9. od 16:30
8. kolo Studená – KŘ 28. 9. od 16:00
9. kolo KŘ – Ledenice 5. 10. od 16:00
10. kolo N. Bystřice – KŘ 12. 10. od
15:30
11. kolo KŘ – Mladé 19. 10. od 15:30
12. kolo Buk – KŘ 27. 10. od 14:30
13. kolo KŘ – D. Bukovsko 2. 11. od
14:00
1. kolo Třeboň B – KŘ 10. 11. od 14:30

Domácí zápas řečických mužů (foto: S. Hladík)

Do sezóny jsme vinou zranění několika klíčových hráčů a malé
rozehranosti vstupovali s lehkými obavami, a to i s ohledem na
těžký los, který nás v úvodu sezóny čekal.

Aktuální soupiska: D. Houdek, K.
Janeček, O. Madar, J. Tajml, R.
Porochoňski, F. Slavík, V. Roubík, J.
Klokner, Tom. Bačák, Tad. Bačák, Z.
Šergl, K. Valek, J. Vosecký, M. Kupka,
D. Mikloš, P. Kvasnička, F. Mach, V.
Novák, D. Janda

Uvedené problémy ovšem tým neuvěřitelně stmelily. K prvnímu
mistrovskému utkání jsme jeli do Lomnice nad Lužnicí. Tam jsme
Více informací například v aplikaci
dokázali nejtěsnějším rozdílem zvítězit. Toto, pro někoho možná
Můj fotbal od FAČR.
překvapivé vítězství jsme pak dokázali potvrdit na domácím hřišti se
Suchdolem nad Lužnicí, kdy jsme doslova vybojovali vítězství 2:1.
Pak se nám nevydařilo utkání na hřišti nováčka soutěže
z Neplachova, kde jsme, po nepřesvědčivém výkonu prohráli 4:0.
Tento nezdar jsme ovšem odčinili doma, vysokým vítězstvím nad dosud vedoucím celkem soutěže Českými
Velenicemi 5:2.
Z dosavadních čtyř utkání jsme tedy dokázali
získat 9 bodů při skóre 8:7. Je to pro nás nad
očekávání dobrý vstup do sezóny díky,
kterému patříme mezi první čtyři celky skupiny.
Všichni doufáme, že se nám bude dařit
i nadále a hlavně, že se někteří ze zraněných
hráčů dokáží brzy vrátit do sestavy, protože
zápasy hrajeme doslova v pár lidech. Hráči ale
ukazují, že jsou skvělá parta. Hrají jako tým,
bojují jeden za druhého a předvádí výkony,
které se, jak doufáme našim fanouškům líbí.
Proto bychom, i touto cestou chtěli všem
příznivcům Kardašského fotbalu, za jejich
dosavadní podporu poděkovat a pozvat nejen
je, ale i ostatní na naše další utkání.
Domácí zápas řečických mužů (foto: S. Hladík)
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Historické okénko
Z pamětí Lustigů I.
Autor: Jan Frolík
Šikmo proti řečickému kostelu sv. Jana Křtitele stojí
rozlehlý
dům,
kterému
se
dříve
říkávalo
„lustigovina,“ protože patřil rodině Lustigů.
Prvním řečickým Lustigem, přesněji řečeno Lustem,
neboť přípona – ig (původně – ík), byla k jeho
příjmení připojena až později, byl Johann, který se
přistěhoval do Řečice r. 1761 se svou matkou,
provdanou po ovdovění za místního občana
Martina Adamovského. Johann koupil roku 1785
v blízkosti kostela dům, jenž dříve sloužil jako obecní
kovárna, a dále ho rozšiřoval. Byl pracovitý
a obchodně zdatný a těmito vlastnostmi se
vyznačovali též jeho potomci, z nichž v 19. století mj.
vzešli i řečičtí purkmistři, potažmo starostové – Josef
Lustig (v letech 1824–1827), jeho syn téhož křestního
jména (v letech 1848–1864)) a Alois Lustig (v letech
1896–1906).
Někteří příslušníci rodu dosáhli v průběhu života
významného postavení. Byli to především Gustav
Lustig (1849–1913), který se zasloužil o rozvoj českého
cukrovarnictví, již zmíněný Alois (1852–1917),
působící jako předseda poštmistrů království
českého, nebo Karel Lustig (1856–1924), správce
soběslavského muzea.
Z 19. století se po Lustizích dochovala německy
psaná rodinná kronika a v češtině zápisky Karla
Lustiga, o něž dnes pečuje jeho pravnuk Jiří Sláma
(nar. 1966) z Českých Budějovic, který vystudoval
učitelství češtiny a němčiny, pracoval jako Karel Lustig s rodinou (zdroj: Věk Lustigů)
knihovník, je členem Jihočeské obce spisovatelů,
píše a překládá pro různá periodika a zajímá se především o historii české šlechty. Pro Řečické zajímavosti vybral
ukázky z výše uvedených rukopisných materiálů.

Řečické Amazonky
Autor: z pamětí Lustigů vybral Jiří Sláma
10. září 1848 slavila kardašovořečická národní garda
(k tomu dni 160 členná) na náměstí, kde byl postaven
oltář a pro vznešené hosty skládací stan, svěcení své
vlajky. Jako patroni a zároveň sponzoři vlajky, která nese
z jedné strany český a z druhé paarský znak, přišli kníže
a kněžna Paarovi i se čtymi ratolestmi knížecí rodiny.
Slavnost započala proslovem děkana P. Václava
Boháčka, načež proběhlo svěcení vlajky a polní mše,
a poté ukončilo církevní slavnost Te Deum laudamus ve
farním kostele. V průběhu té slávy střílela garda
nezbytné slavnostní salvy a ohňostroje. Také vypadalo
vícero místních dívek jako české Amazonky a v místě
posádkou ležící 24. polní kompanie pěšího pluku

arcivévody Rainera tvořila při té slavnostní příležitosti
špalír. V poledne pozvala knížecí rodina všechny
vojenské a gardové důstojníky k tabuli, což příští den
v pondělí učinil i starosta města. Odpoledne se konala
malá lidová slavnost, kde se projevil jásot příslušníků
městské obce.
(Jiří Sláma: Tolik zápis starosty Josefa Lustiga (1812–1867)
o událostech roku 1848 v Kardašově Řečici. Slavnost to
byla jistě velkolepá, jenom je třeba připomenout, že
místní Národní garda neobstála se ctí! V listopadu 1848
dostali řečičtí avízo, že je třeba zastavit posly s úřední
depeší, kteří jeli do Prahy. Řečická garda se o to
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skutečně pokusila, ale tři projíždějící jezdci na koních
tasili své zbraně, a občané se rozutekli. O tomto
neslavném konci bojového odhodlání místních gardistů
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píše Jaromír Hrubý. V roce 1851 byla Národní garda
rozpuštěna a prapor musel být odevzdán.)

Jeníček
Na začátku září pozval strýc Filip Domečka
Theodora a Jeníčka na statek u Tábora. Když
sedmého září přijela pro děti matka, našla ke
své hrůze Jeníčka nemocného spalničkami.
Protože se Jeníčkův stav nelepšil, vzala jej
matka desátého září domů, ale i přes lékařskou
pomoc, kterou mu poskytovali tři lékaři a přes
všechny použité prostředky, byl Jeníček stále
slabší a zemřel po osmidenní nemoci
čtrnáctého září 1873 v půl sedmé ráno, jaká to
shoda, že právě čtrnáctého září zemřel věrný
nezapomenutelný otec. Velká byla bolest ze
ztráty hodného Jeníčka, neboť to bylo
talentované hodné dítě, které oslazovalo
mnohou hodinu zármutku svým dětským
vtipem. Navštěvoval čtvrtou třídu městské školy
v Řečici. - Rakev nesli studenti a hraběnka Karel Lustig s manželkou Karolínou, půlroční Milenou a malým Karlem
Leopoldina Paarová poslala také věnec na v létě 1897 (zdroj: Věk Lustigů)
rakev zemřelého.

Novoroční bruslení na rybníku Kuchyňka
Na nový rok (1876) bavil jsem se velmi dobře na ledě,
když četně diváků bylo přítomno. Líbal, Petr, Karel,
Nedoma, Kratochvíl, Gottlieb, Jakub, Alois a já tvořili
jsme zdejší Eisklub. Hraběnka a služebnictvo zdržely se
dnes déle. Nabídl jsem též hraběnce své rámě na
jezdění po ledě. V neděli rozloučil jsem se s Řečicí dosti
nerad, neboť jsa příliš dojmům přístupný, zanechal jsem
zde mnohou milou upomínku.
(Jiří Sláma: O Vánocích se na Starém Bělidle zdálo malé
Barunce – pozdější velké spisovatelce Boženě Němcové
– že zamrzlá řeka je vlastně vlnící se moře. Řečičtí
chlapci bruslili s budoucí paní kněžnou Paarovou na

Městská knihovna Kardašova Řečice
upozorňuje, že v úterý 1. října 2019 začíná
další semestr

Virtuální univerzity třetího věku,
a to druhým dílem tématu České dějiny a
jejich souvislosti.
Zájemci z řad seniorů se mohou přihlásit v
městské knihovně u p. Vondrkové.

- inzerce

kardašovořečickém rybníku Kuchyňka na Nový rok 1876,
jak to později zaznamenal Karel Lustig. Bylo to přesně
v den, který si František Palacký stanovil pro dokončení
svých dějin českého národa, a tedy si můžeme
představit, že hoši bruslili na celém oceánu našich
národních dějin. Dějiny, dějiny… Palacký je psal pro to,
aby se v nich český národ uviděl jako v zrcadle, čím byl,
čím být má a čeho mu je zapotřebí. Tak to napsal
Palacký ve svých předmluvách z let 1848 a 1875. Dějiny
samotné Řečice byly tvrdé, kraj velice chudý, obživa
skrovná. Ale nad hlavou řečickým zářily tytéž hvězdy
jako všude jinde!)
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Lidé z Řečice
Olga Knoblochová – Lady Dermacol
V malém a útulném domečku schovaném za vzrostlými stromky v Kardašově Řečici tráví svůj volný čas velká osobnost
československé i české kosmetiky Olga Knoblochová, rozená Kamarýtová. Rozhovor o tom, jaké bylo její dětství
v Řečici, jak vzpomíná na svého tatínka nebo jak se stala známou Lady Dermacol.
Autor: Aneta Chvojková, Andrea Rejhonsová
Jak se vaše rodina dostala do
Kardašovy Řečice?
Můj tatínek, Jaroslav Kamarýt,
pocházel
z Kardašovy
Řečice,
a ještě před válkou zde postavil
chatu, kam jsme jezdili na léto
z Prahy. Do školy jsem začala chodit
v Praze a když začala válka, tak
jsme se z bezpečnostních důvodů
přestěhovali do Řečice. Naši chatu
jsme pak postupně předělali na
rodinný domek.
Místní pamětníci si ještě pamatují
na
vaše
rodiče,
manžele
Kamarýtovi. Řekněte nám něco
o jejich životě v Řečici.
Tatínek byl vojenský letec, učil létání
a akrobacii a ve volném čase rád
maloval obrazy. Když začala válka,
tatínek nemohl utéct s dalšími piloty
do zahraničí, protože už měl rodinu
a děti, tak jsme se schovali před
německými vojáky a gestapem
právě do Kardašovy Řečice. Všichni
jeho žáci, když se vrátili po válce, za
ním přijeli. Například generál
František Fajtl byl žákem mého
tatínka. Po válce jsme šli zase do
Prahy, ale tatínek pořád tíhnul
k jižním Čechám a k Řečici
a nechal se přeložit do Českých
Budějovic.
Tatínek
musel
během
války
pracovat u truhláře Lafara jako
natěrač rakví. Za jednu natřenou
rakev dostal korunu. Byla to zdraví
nebezpečná práce. Maminka Olga
Kamarýtová pracovala v řečické
základní škole, kde vyučovala ruční
práce, vaření a rodinnou výchovu.
Dodnes potkávám její žáky, kteří mi
sdělují, že dnes měli oběd podle
mojí maminky. Tatínek také velmi
často a rád vzpomínal na své
dětství, kdy se kamarádil s dětmi od
rodiny knížete Paara. Chodil si s nimi
hrát na zámek, a jelikož se tam

setkal i se zámeckou chůvou
a vychovatelkou, přiučil se vždy
něco nového, a hlavně dobrým
mravům. Za války jsem tam pak
chodila já se svým bratrem za
jeptiškami na hodiny klavíru.

Olga Knoblochová
Narodila se v roce 1933
v Prostějově rodičům Olze
a Jaroslavovi Kamarýtovým jako
druhé ze tří dětí. Část dětství
prožila v Kardašově Řečici.
Vystudovala Vyšší školu sociálně
zdravotní s maturitou a od roku
1958 pracovala v Ústavu
lékařské kosmetiky v Praze.
V roce 1966 stála u zrodu
Dermacolu, i dnes velmi
populární kosmetické značky.
Do roku 2011 byla prezidentkou
Unie kosmetiček, kterou sama
v roce 1990 založila. Je
považována za první
československou vizážistku.

Podplukovník Jaroslav Kamarýt. Na fotce se
zahraničními leteckými odznaky (archiv O.
Knoblochové)

Byl váš otec často pod dohledem
německých vojáků?
Protože byl tatínek pilot, vojáci
i
gestapo
ho
sem
chodili
kontrolovat
poměrně
často.
Například auto jsme měli schované
u strejdy v Praze, takže nám ho
nemohli Němci vzít. Oba rodiče
mluvili dobře německy, ale před
Němci vždy předstírali, že nevědí,
o čem mluví. Tatínek s místními
kamarády poslouchali u nás ve
sklepě rádio z Londýna. Jednou ke
konci války, když si tatínek zase
zkoušel svou leteckou uniformu a já
jsem hrála na piano, sem přišel
zadními
vrátky
od
Picháku

Je autorkou několika knih
a učebnic, například Tajemství
půvabu (1987), Péče o pleť
(1992), Krása a čas (1997), Krása
na dosah (2004) a spolu
s dcerou Isabellou i Olga
Knoblochová – Lady Dermacol
(2017).
Bydlí v Praze. Ze dvou manželství
má dceru Isabellu a syny Milana
a Jiřího. Deset let žila
s populárním cestovatelem Jiřím
Hanzelkou.
nacistický voják. Viděla jsem ho
a zakřičela. Tatínek rychle schoval
uniformu a další věci a řekl mi, ať
hlavně hraju dál, tak jsem hrála.
Voják přišel dovnitř a šel rovnou za
mnou, sedl si vedle mě k pianu a za
chvíli mu tekly slzy z očí. Nejspíš
vzpomínal na svou rodinu, kdo ví.
Nakonec se zvedl, pokynul nám
a bezeslov odešel.
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Jaká byla vaše profesní cesta až
k Dermacolu?
Od
založení
jsem
pracovala
v Ústavu lékařské kosmetiky, který
vznikl v roce 1958. Pomáhali jsme
ženám, dětem i mužům, kteří měli
dermatologické problémy jako
oheň v obličeji, velké pigmentové
skvrny apod. a my jsme to
potřebovali
odstranit.
Tenkrát
nebyly lasery ani nic podobného,
potřebovali jsme to tedy překrývat.
Tak jsme si řekli, že ve filmových
studiích na Barrandově mají makeupy, různé masky a líčidla. Tam se
jim náš nápad vyrobit a prodávat
make-up lidem se zdravotními
problémy velmi líbil. Já jsem vybrala
deset barev ze čtyřiceti, aby mi
stačily na překrývání, i šedou pro
muže do vousové části apod.
a krycí make-up byl na světě.
A právě tehdy, v roce 1966, vznikl
Dermacol. Ale už před Dermacolem jsem v Tuzexu pracovala jako
odbornice pro Max Factor.

Olga Knoblochová při práci (archiv O. Knoblochové)

Po válce, v roce 1972, sehnal
tatínek od svých kamarádů letců
vysloužilou proudovou stíhačku Mig
19 a nechal ji přivézt do Řečice.
Všechny páčky a čudlíky ještě
fungovali a stala se z ní oblíbená
atrakce pro děti. Bohužel zde ale
stíhačka vydržela pouze pár let,
protože musela být na popud
tehdejšího komunistického vedení
města
odstraněna,
rozřezána
a odvezena do šrotu. Komunistům
se nelíbilo, že si zde pan Kamarýt
dělá svůj pomník. Tatínka to do
konce života neskutečně mrzelo,
protože to dělal hlavně pro děti.
I tak se ale našli chlapci, kterým se
stíhačka natolik zalíbila, že se pak
stali leteckými mechaniky.
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Výrobky Dermacolu jsem pak
přednášela na různých (i zahraničních) klinikách doktorům a v roce
1973 dokonce koupil licenci na
make-up i Hollywood. Později jsem
proškolovala další kosmetičky, ale
hlavně jsme tím překrýváním
problémů na pleti pomáhali lidem.
A jejich radost byla i moje radost.
Jste známá jako Lady Dermacol.
Prozraďte nám,
jak jste se
vypracovala na pozici nejznámější
tváře české kosmetiky.
Svoji práci jsem dělala velmi
poctivě. Když jsem šla líčit, vždy
jsem pleť vyčistila. Před samotným

líčením jsem udělala i částečnou
obličejovou masáž, to dneska skoro
nikdo nedělá. Když jsem pudrovala,
používala jsem jenom vatičku,
žádné štětce. I dnes když jdu
někam natáčet, tak si od jiných
maskérů
make-up
dělat
nenechám. Když jsem pak jezdila
po veletrzích na západ, tak si
všichni mezi sebou pověděli, že
přijela „Lady Dermacol“ a chodili se
dívat, jak pracuji. Vozila jsem si
s sebou
i
starožitný
nábytek
z filmových studií, abych si udělala
hezký a příjemný stánek, kde jsem
vystavila všechny přípravky. Bavilo
mě to a dělala jsem to pro lidi. Jak
už jsem říkala, jejich radost byla
i moje radost. Z východu jsme tam
byly
jediní
a
Make-up
od
Dermacolu si získal skvělou pověst.

"Padesát korun kosmetických“. Speciální bankovka
s Olgou Knoblochovou, platná pouze v prodejnách
Dermacol, která byla vydána u příležitosti 50. let
Dermacolu v roce 2016 (archiv O. Knoblochové)
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Zpět ke Kardašově Řečici. Jaké
máte
na
naše
městečko
vzpomínky?
Dětství v Řečici bylo krásné. Hodně
jsme chodili hned u domova bruslit
na rybník Pichák. Protože jsem jako
malá dělala krasobruslení, měla
jsem
okolo
Picháku
občas
i publikum. Také si pamatuju, jak
jsme chodili plavat do rybníku
Velký. Plavali jsme často na ostrov
a pak jsme tam i chodili na zábavy,
kde se tancovalo.
Po válce přivezli piloti z Anglie
záchranné čluny z letadel. Táta je
přivezl do Řečice a my se na nich
jako děti vyblbly na Velkým a na
Obecáku. Později, i když jsem
pracovala v Praze, tak jsme sem
jezdili s dětmi na víkendy. Pamatuji
si na zážitek z první třídy z místní
školy. O Vánocích jsem přinesla do
školy cukroví v košíčku. Dala jsem
paní učitelce jako první a ona mi
řekla, ať jí vyberu a když jsem jí to
podávala, tak mi cukrovíčko

upadlo na zem.
Potom mojí mamince říkala,že
jsem ho rovnou
vyhodila a už
jsem jí ho z té
země nedávala.
Už jako šestiletá
jsem věděla, že
ze země se nejí.
Taky si pamatuju
ze školy, jak jsme
o přestávce
blbly a mně se
rozpustily mašličky na copánkách a potkal
mě na chodbě
farář, který vedl
náboženskou
výuku. Byl to
mladý kluk a nabídl se, že mě
učeše. Tak mi upletl copan.
Pamatuji si, že tady u Picháku tekl
potůček v místech, kde dnes vede
pěšina v háječku, kde byly raci
a na hrázi rostly lišky a hříbečky,
které jsem ještě před školou sbírala
a nosila mamince do polévky. Na
to vzpomínám velmi ráda.
Jak
trávíte svůj
čas
dnes?
Pokračujete ještě ve svojí práci
nějakým způsobem?
Vrátila jsem se zpět do Prahy a do
Řečice už jezdím pouze na víkendy.
Stále také jezdím pracovně po
republice. Z Dermacolu pro mě
posílají řidiče, jezdím tam na různé
firemní a reklamní akce, pro
časopisy, televizi a hodně i pro

Oslava narozenin. Zleva: dcera Isabella, Olga Knoblochová a vnučka
Natálka (archiv O. Knoblochové)

Vždy chodíte hezky upravená
a učesaná. Viděli jsme v pořadu
Víkend (i když velmi zrychleně), jak
se češete. Kdy jste byla naposledy
u kadeřníka? (Odkaz na video
najdete na konci rozhovoru, pozn.
redakce.)
Nikdy. Sama se i stříhám. Jednou
v Ústavu kosmetiky, když nám
přivezli z Rakouska barvy, tak jsem
je museli nejdřív vyzkoušet. Tak mi
dali na hlavu pěknou blond barvu,
jenomže mně chytla do tmava.
Ředitelka je tam všechny seřvala
a pak mě odbarvovali ještě tři dny.
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rozhlas. Také dělám přednášky
o kosmetice, a ještě nedávno
jsem
dělala
i
rekvalifikace
kosmetiček. Za celý život jsem jich
vyškolila okolo jednoho tisíce. Ale i
tady na domečku mám spoustu
práce na zahrádce a ráda jezdím
do města na kole na nákup.
Víme, že Vaším vzorem byla vaše
maminka Olga. Předala jste i vy své
zkušenosti dále?
Moje dcera Isabella pokračuje
v mých šlépějích. Tím, jak v tom
prostředí vyrůstala, tak už všechno
znala a jednou mě pozvali
redaktorky na natáčení reportáže
a já tenkrát byla v zahraničí, tak
jsem tam místo sebe poslala
Isabellu, které tenkrát bylo 18 let.
Vzala kosmetický kufřík a šla.
Později mi redaktorky řekly, že byla
úžasná. Spolu jsme také vydaly
knihu Olga Knoblochová Lady
Dermacol, která je nejen o mém
dětství a životě ale i o naší práci,
různých metodách apod.
Děkujeme za rozhovor!

Olga Knoblochová s majiteli Dermacolu – manželé Věra a Vladimír Komárovi – vpravo.

Řečické zajímavosti VI-IX/2019
OTÁZKA
1) Jaké je Vaše pohlaví?

RESPONZÍ

PODÍL

Muž
Žena

53
97

35,30%
64,70%

18-24
25-40
41-65
66 a více

33
52
53
12

22%
34,70%
35,30%
8%

2) Kolik je Vám let?

3) Kde bydlíte?
Rodinný dům
104
Bytový či panelový dům
46
4) Kolik členů má Vaše rodina?
1
5
2
29
3
36
4
53
5
17
6 a více
7
5) Jaké informační prostředky obce používáte při zjišťování možností nakládání sodpady?
Řečické zajímavosti
41
Internetové stránky města
106
Hlášení místního rozhlasu
79
Obecní vývěska
14
Jiná
14
6) Třídíte odpady?
Ano
141
Ne
9
7) Pokud odpady třídíte, jaké druhy? Můžete zaškrtnout více možností
Papír
102
Plast
119
Sklo
112
Nápoj. kartony
48
Kovy
61
Textil
80
Elektroodpad
90
Jiná
15
8) Pokud netřídíte, jaký je důvod? Můžete zaškrtnout více možností.
Kontejnery jsou moc daleko od mého bydliště
20
Kontejnery jsou často plné
15
Přijde mi to zbytečné
4
Jiná...
4
9) Využíváte služeb obecního sběrného dvora?
Ano
139
Ne
11
10) Pokud ne, jaký máte důvod? Můžete zaškrnout více možností.
Sběrný dvůr je přílišvzdálený od mého bydliště
3
Nevyhovuje mi otevírací doba
12
Využívám pouze kontejnery na odpad rozmístěné po městě
8
Jiná...
2
11) Uvítali byste více provozních dnů sběrného dvora?
Ne - současná otevírací doba mivyhovuje
53
Ano - 2 pracovní dny + 1 den o víkendu
60
Ano - 3 avíce pracovních dní + 1 den o víkendu
27
Jiná..
6
12) Uvítali byste kdyby ve městě vzniklo více nových míst s kontejnery na tříděníodpadu?
Ne - současný počet arozmístění mivyhovuje
54
Ano - současný počet arozmístění mi nevyhovuje
96
13) Uveďte, v jakých lokalitách byste uvítali kontejnery na třídění odpadu:
Zodpovězeno 70x, nezodpovězeno 80x
14) Ve městě jsou v současnosti kontejnery na plast, sklo, papír,
elektroniku,
kuchyňské oleje a oblečení. Uvítali byste širší možnosti třídění odpadu?
Ne - současný výběr mivyhovuje
Ano -kontejner nasběr kovových odpadů (plechovky, konzervy,..)
Ano -kontejner na nápojové kartony
Jiná...
15) Připomínky či návrhy na zlepšení odpadů a nakládání s odpady ve
městě
Kardašova Řečice:

51
96
51
4

69,30%
30,70%
3,33%
19,33%
24,00%
35,33%
11,33%
4,67%
27,30%
70,70%
52,00%
9,30%
9,30%
94%
6%
68%
79,30%
74,70%
32%
40,70%
53,30%
60%
10%
13,30%
10%
2,70%
2,70%
92,70%
7,30%
2%
8%
5,30%
1,30%
36,30%
41,10%
18,50%
4,10%
36%
64%

34%
64%
34%
2,70%
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8) Pokud netřídíte, jaký je důvod?
Jiné odpovědi: "Některé kontejnery chybí", "Chybí kontejnery na kovy nebo na nápojové kartony"
11) Uvítali byste více provozních dnů sběrného dvora?
Jiné odpovědi: „Více hodin“, „Delší otevírací doba“
13) Uveďte, v jakých lokalitách byste uvítali kontejnery na třídění odpadu: nejčastěji uvedené lokality U fotbalového hřiště

Palackého ulice / Štěpnice

U hřbitova / pošty / KD

U zdravot. Střediska

Vlak. nádraží, Nádražní ulice

Bezručova / Husova ulice

Na Hůrkách

Smetanova ulice

Kopeček

Mnich, Cikar

Na náměstí

U moštárny

Náměstí Svobody

Náměstí J. Hrubého

Ve dvoře

Sídliště

Hradecká ulice

Rybník Obecný

U školy a školky
-

Jde i o typy na rozšíření současných míst o nové druhy kontejnerů

14) Připomínky či návrhy na zlepšení třídění odpadů a nakládání s odpady ve městě KŘ: vybrané tipy z dotazníku „Častěji kontejnery vyvážet“

„Lépe využívat komunální techniku (efektivněji)“

„Kontejner na papír s větším otvorem pro vhazování“
„Motivační programy“

„Častěji svážet bioodpad“

„Přidat kontejnery na kovy“

„Lepší otevírací doba SD“

„Více kontejnerů na Cikar“

„Zavést barevné pytle, abychom mohli třídit rovnou doma“

„Svážet plast přímo od občanů. Popelnice na plast pro každý dům“

„Přidat kontejnery na nápoj. kartony“

„Naváděcí značky k místům, kde jsou kontejnery umístěny“

„Informace o tom, kdy se kontejnery vyváží“

„Větší informovanost o následném zacházení s odpady“

„Papírové sáčky na psí exkrementy u košů“

„Místo kontejnerů rozmístit po městě více popelnic na tříděný odpad“
„Více odpadkových košů po městě“

„Připojit se jako město k akci ‚Ukliďme Česko‘“

„Udržování pořádku u kontejnerů“

„Kdo třídí, méně platí“

Naše obec recyklací spotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni naši občané odevzdali 6 201,16 kg starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra 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 ne recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
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 odevzdáni 10 vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívali k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík!

Řečické zajímavosti VI-IX/2019
- inzerce
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Ohlédnutí za řečickou
poutí: vystoupení
aerobicu, Babouci a
YoYo Band (foto: N.
Semerád)
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Loučení s prázdninami (foto: N. Semerád)

PP Cup 2019 (foto: P. Veselý)

Vítání prvňáčků na základní škole (foto: Z. Michálek)

Myslivecké slavnosti v Mnichu (foto: F. Beneš)

Hasičská soutěž v K. Řečici (foto: SDH KŘ)
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Hasičská soutěž „O pohár starosty města“ (foto: SDH KŘ)

Pouť na náměstí (foto: N. Semerád)

Naši furianti (foto: N. Semerád)

Loučení s prázdninami (foto: N. Semerád)
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