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Řečické zajímavosti č.3/2016

Radnice se představila veřejnosti
Sobota 24. září 2016 byla významným dnem našeho města, neboť se široké veřejnosti
představila po více než roční rekonstrukci budova místní radnice.
Po dlouhých debatách zda budovu zcela zbourat či ji zrekonstruovat, zvítězila varianta
rekonstrukce a ukázalo se, že to bylo velmi šťastné rozhodnutí.
Projektanti z pražského atelieru Žiška-Šmelhaus dokázali citlivě zachovat a podtrhnout vše
dobré a hodnotné z historické stavby a vhodně doplnit moderními a funkčními prvky. Výsledkem je
důstojná historická budova, poskytující veškeré moderní zázemí potřebné pro provoz všech částí,
které jsou zde soustředěny.
Vlastní městský úřad se přesunul do přízemí budovy a zjednodušil se tak přístup občanům při
vyřizování běžné agendy. V prvním patře je pak umístěna městská knihovna a archiv. Využitím
podkroví vznikl víceúčelový sál, který se bude využívat jako obřadní místnost, zasedačka či místo
pro konání komornějších kulturních akcí. Úpravou prošel i dvůr radnice spolu s oplocením a dotvořil
příjemné vyznění celého areálu a jeho vstřícnost vůči návštěvníkům a uživatelům. Celý objekt je
pak řešen jako bezbariérový, o což se postará moderní výtah.
Odpoledne zahájil koncert řečické dechovky a náměstí se začalo zaplňovat lidmi, kteří byli velmi
zvědaví na výsledek rekonstrukce do té doby skryté oku návštěvníků.
Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda senátu ČR Milan Štěch a po krátkém proslovu
a přípitku všech hostů, kteří se na stavbě podíleli se budova proměnila ve veliké mraveniště a lidé si
prohlíželi jednotlivé části budovy. Většinou pak byli velmi příjemně překvapeni tím, co se zde
podařilo vytvořit.
Hudba se pak prostřídala s moderátory radia Česká Kanada, kteří zde měli živé vysílání. Počasí
bylo velmi příjemné a lákalo k posezení na náměstí. V 16 hodin pak zažil první vystoupení
i radniční sál při saxofonovém koncertu a jeho akustiku si všichni velmi pochvalovali. Zábava na
náměstí pak pokračovala až do večera. Občerstvení díky našim hasičům bylo bohaté a všichni byli
spokojení.
Na novou radnici můžeme být právem hrdi!
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Děti dostaly nové hřiště
Letošní rok byl ve znamení mnoha staveb v našem městě a jednou z nich byla i úprava okolí
kulturního domu a části Smetanovy ulice, která je v současné době zkolaudovaná a byla předána
do užívání. V jejím rámci bylo rekonstruováno parkoviště před KD, nově udělány chodníky v okolí
KD, byly vyrovnány terény v parku, obnovena zeleň a bylo zřízeno nové parkoviště vedle zadního
vchodu pro účinkující včetně nového osvětlení.
Ve Smetanově ulici pak byl položen nový povrch do obrubníků, udělány nájezdy do jednotlivých
domů a bylo rozšířeno veřejné osvětlení. V parku před KD pak vzniklo nové dětské hřiště, kde jsou
houpačky, skluzavka, hrazdy, houpadla, lezecké stěny, a okamžitě po instalaci se setkalo s velkým
zájmem dětí i rodičů a začalo být hojně využíváno.
Současně s okolím probíhala úprava i rekonstrukce uvnitř KD, měnily se některé elektroinstalace
zejména na jevišti a nové řízení pro ovládání audio a osvětlovací techniky se přesunulo do bývalé
promítací kabiny. V příštím roce, kdy si připomeneme padesát let od otevření KD, tak chceme
přivítat návštěvníky v opravené budově i v příjemném a fungujícím okolí.

V Řečici se bude více třídit odpad
Na posledním jednání zastupitelstva přišla na pořad i otázka třídění odpadů. Vzhledem k tomu,
že od roku 2023 by se měl přestat klasicky skládkovat odpad, musí se i naše město na tuto situaci
připravit. Jednou z možností je mnohem větší třídění odpadů, které sníží celkové množství
zbytkového odpadu, sníží náklady na odpadové hospodářství města, které jsou nemalé, a
v konečném výsledku mohou i nějaké prostředky přinést platbou za vytříděné komodity od EKOKOMU.
Chtěl bych připomenout, že již dnes naše vyhláška č. 1/2009 o odpadech ukládá povinnost
třídění odpadů jako je sklo, plasty, papír a kovy a jejich ukládání do zvláštních nádob či sběrného
dvora a rozhodně ne do popelnic s komunálním odpadem. Zejména u papíru se tato povinnost
nedodržuje a já bych chtěl upozornit, že takové nádoby s papírem nebudou časem vyváženy. Pro
ukládání vytříděných odpadů budeme vytvářet další možnosti, ať již v podobě dalších nádob či pytlů
u občanů, případně kontejnerů ve městě nebo ve sběrném dvoře. Rovněž tak počítáme s osvětovou
kampaní a výchovou dětí v naší základní škole. Společně s okolními obcemi chceme pak vyhlásit
výběrové řízení na provozovatele systému likvidace odpadů.
Věřím, že většině řečických občanů není lhostejné naše životní prostředí a tříděním odpadů
přispějí k jeho ochraně a zároveň i ke snížení nákladů na likvidaci odpadů.

Adventní měsíc v našem městě
V neděli 27. listopadu začal i v našem městě adventní měsíc, čas očekávání a naděje před
vánočními svátky, které jsou připomínkou narození Ježíše Nazaretského. Na tento měsíc připravilo
naše město celou řadu akcí, z nichž první byla repríza divadelní hry Vodníci v Řečici místních
autorů Tomáše Englického a Karla Zaviačiče, v podání našich ochotníků. Kupodivu i třetí repríza
dokázala zcela zaplnit náš kulturní dům a připravila zejména dětem příjemný zážitek, který ocenilo
publikum dlouhým potleskem. Navečer se pak více než 250 lidí sešlo na náměstí kolem našeho
vánočního stromu a čekalo na jeho rozsvícení. Teplé občerstvení podávané našimi hasiči i
medovina p. Slámy čekání zpříjemnilo a vánoční koledy v podání Machova sexteta navodily pravou
vánoční náladu. Celé náměstí se postupně ponořilo do tmy, aby se po telefonátu Ježíškovi rozsvítil
nejenom vánoční strom, ale celá vánoční výzdoba na náměstí, která byla pro tento rok opět
vylepšena a rozšířena i na naši kostelní věž. Zaujala i nová vánoční výzdoba naší radnice v čele
s vytrubujícími anděly na její střeše. Po rozsvícení stromu následovala koleda Petra Žižky zpívaná
Bárou Volfovou a celým sborem, nálada byla výborná a lidé se rozcházeli velmi pomalu a někteří
vydrželi do večerních hodin.
Další adventní akcí bylo „Mikulášské pódium“ 5. prosince na našem náměstí, které potěšilo
zejména děti, kterým Mikuláš přinesl dárky. Akce byla samozřejmě i pro všechny starší, kteří již na
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Mikuláše nevěří, ale i oni si zde něco našli, protože občerstvení nechybělo a bylo ho dost pro
všechny.
V pátek 9. prosince pak od 19 hodin v našem kulturním domě následoval hudební večer Řečické
kapely Ing. Karla Macha spolu s Jihočeskou Vlachovkou. Obě kapely zahrály k tanci a poslechu. Ve
středu 14. prosince jsme se sešli v 18 hodin u vánočního stromu, zazpívali společně s mnoha
dalšími městy vánoční koledy a nasáli do sebe tu pravou předvánoční atmosféru. V sobotu
17. prosince odpoledne se konají na našem náměstí „Vánoční trhy“ a ve středu 28. prosince bude
v novém radničním sále koncert žesťového souboru Trumpet Tune Brass. Celý advent pak 6. ledna
2017 zakončí tradiční „Tříkrálový koncert“ sboru Smetana v našem kostele.
Program je skutečně bohatý a každý si v něm jistě něco vybere. Chtěl bych při této příležitosti
pozvat na tyto akce všechny občany z našeho města i okolí a všem popřát klidné a spokojené
vánoční svátky, plné lásky a božího požehnání.

Knihovníci se setkali v K. Řečici
Každoroční setkání knihoven a jejich zřizovatelů se tentokrát uskutečnilo 1. listopadu v naší nově
zřízené městské knihovně. Více než třicet účastníků tohoto setkání mělo možnost prohlédnout si
naši knihovnu i její zázemí, stejně jako celou nově zrekonstruovanou radnici a všichni ocenili
účelnost stavby i cit pro její historii od architektů stavby, která zachovala vše hodnotné ze staré
budovy a doplnila ho o nové a funkční prvky zejména ze skla v podkroví budovy.
Vlastní jednání se pak odehrálo v radničním podkrovním sále a zúčastnili se ho i zástupci
krajské a okresní knihovny a starostové a knihovnice okolních obcí, kteří byli seznámeni s novými
trendy a možnostmi knihoven i regionální působností Městské knihovny v Jindřichově Hradci, jejíž
pracovnice nám velmi pomohly při zpracování koncepce naší knihovny, její organizaci i při vlastním
stěhování celé knihovny, které bylo snad na dlouhou dobu poslední. Naše knihovna poskytne
důstojné zázemí i pohodlí svým uživatelům a my bychom chtěli, aby se její činnost rozšířila do
nových oblastí a stala se skutečně komunitním centrem, kam si lidé zajdou nejenom půjčit knihy,
ale i přečíst noviny či časopisy, poslechnout si zajímavou přednášku či besedu nebo se jenom
setkat s přáteli či známými a popovídat si nad šálkem kávy.
MVDr. Petr Nekut

Sbor pro občanské záležitosti
V posledním čtvrtletí tohoto roku oslavili nebo ještě oslaví významné životní výročí tito naši
spoluobčané:
Petr Chudý
Libuše Kynclová
Eva Kozlová
Hana Vítová
Vlasta Vaňková

Františka Škrlová
Jarmila Lexová
Františka Obrdlíková
Marta Havlová

Marie Nováková
Božena Bartůšková
Vlasta Machová
Ludmila Jarešová
Jiří Riedl

Do dalších let přejeme všem jubilantům pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

V sobotu 19. 11. 2016 se uskutečnilo v nové radnici slavnostní vítání nejmladších občánků
Kardašovy Řečice a přilehlých obcí. Děti přivítala předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní
Jana Chvojková spolu se starostou města panem MVDr. Petrem Nekutem. Jako host vystoupil
starosta obce Újezdec pan Ing. Vladimír Hajný.
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Nejmladší občánci našeho města a okolí jsou:
Pavel Skoupa
Ferdinand Kubát
Anežka Milena Kubínová
Anna Šojslová
Vojtěch Matoušek
Petr Procházka
Anna Kolářová
Tereza Maryšková

Zuzana Dubová
Vanessa Machová
Matyáš Marsa
Jáchym Podhrázský
Magdalena Průšová
Michal Průša
Jakub Vondruška
Jakub Janoušek

Přejeme hodně zdraví a štěstí při výchově dítěte!
Zdeňka Bzonková, Jana Chvojková

Malé ohlédnutí za císařským výročím
Před několika lety jsem sbírala materiál na svou první knížku. Objížděla jsem muzea, archivy a
mimo jiné jsem na jaře 2012 v Praze navštívila Národní pedagogické muzeum. V badatelně na mě
čekalo několik sloupců učebnic měšťanských škol a gymnázií druhé poloviny 19. století, v nichž
jsem hledala básně Boleslava Jablonského. Chtěla jsem si ověřit, jakou roli hrál básník v tehdejším
českém školství. Našla jsem tam dokonce i dvojjazyčnou německo-českou čítanku z roku 1872,
doplněnou slovníčkem a nadepsanou na titulní straně nejdříve německy: Böhmisches Lesebuch für
Schüler an Mittelschulen von Karl Tieftrunk, mit einem Wörterbüchlein, a
teprve pak česky: Česká čítanka pro žáky na středních školách, složil
Karel Tieftrunk. Jablonský byl zastoupen několika básněmi v každé z nich.
Kdo v těch učebnicích také nechyběl, byl císař a král František Josef I.
v parádní uniformě, respektive jeho kreslený černobílý portrét na úvodní
straně. Po celé půlstoletí stále stejná tvář, jen postupně s menším a
menším množstvím vlasů a s přibývajícími vráskami. Císař rakouský, král
uherský a mimo jiné také, ač nekorunovaný, král český se narodil 18.
srpna 1830, na trůn nastoupil jako osmnáctiletý v roce 1848 a byl naším
panovníkem celých 68 let až do své smrti 21. listopadu 1916. Od jeho
úmrtí uplynulo letos 100 let, jak jsme mohli zaznamenat z médií a
dokonce má k tomu výročí na Vysočině nově odhalený pomník. Během
jeho panování prošla monarchie složitou cestu od absolutismu ke
konstituční monarchii a od poddanství k občanské společnosti.
V hospodářství došlo k významnému rozvoji ve všech oblastech. Co se
však vyřešit nepodařilo, a je otázkou, jak silná byla panovnická vůle, byly národnostní otázky, které
se nakonec staly jedním z důvodů rozpadu monarchie. Dnes s odstupem času se začíná na tuto
dobu nostalgicky vzpomínat jako na dobu stability, prosperity a životních jistot.
Tenkrát nad těmi čítankami jsem si nemohla nevzpomenout na úsměvné vyprávění mého
tchána, jak v dětství už za nové republiky, pro císaře pána trpěl. Po roce 1918 nebyly hned nové
školní učebnice, používaly se ty rakousko-uherské a jediná inovace spočívala v tom, že děti dostaly
na začátku školního roku za úkol vystřihnout z nich opatrně portrét Františka Josefa I. Malému
Vaškovi se ale císař velice líbil, zvláště ta jeho uniforma s množstvím různých vyznamenání, a
císaře pána si v knížce nechal. Těšil se z něho celý školní rok, měl totiž štěstí, že pan učitel čítanky
nekontroloval. Ale přišel konec školního roku a s ním odevzdávání učebnic. Tehdy ovšem na
kontrolu jejich stavu došlo a pan učitel usoudil, že takové neuposlechnutí vyžaduje exemplární
potrestání. Stejně jako pan učitel Hnízdo ve známém filmu Obecná škola měl po ruce rákosku a
exekuci na místě vykonal. Byla to snad poslední exekuce kvůli Jeho Veličenstvu.
Zdenka Maršíková
(Obrázek císaře z Čítanky pro školy městské, Díl I., 1897, NPM)
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Kulturní dům opět přivítal divadelní hvězdy
Všudypřítomné barevné variace přírody nám opět po roce začaly dávat na vědomí, že podzim
znovu hlásí svoji přítomnost a s ním přišel i další z velkých kulturních momentů našeho města. Již
minulý rok jsme odstartovaly rádoby tradici velkých divadelních podzimů a této role se napoprvé
nezhostil nikdo jiný než samotná Eliška Balzerová, která nám bravurně před kompletně vyprodaným
sálem sehrála takřka legendární hru „Můj báječný rozvod“, která mezi diváky sklidila ohromný
úspěch.
Pokud jste se vypravili do ulic našeho města nebo jste pouze večer u šálku čaje brouzdali
internetem, mohli jste si všimnout, že letos se milostnými zápletkami zabývá hra „Zamilovat se…“.
S ní k nám zavítala úžasná dvojice - Jana Paulová a Pavel Zedníček, pod taktovkou Divadla Kalich.
Diváci se tak potěšili perfektním divadelním kusem odehrávajícím se převážně na vlakovém
nádraží, který nádherně vystihoval zásah do stereotypního života dvou lidí, kteří takovou změnu už
snad ani neočekávali. Publiku tedy bylo nabídnuto velice vtipně pojaté představení, které však bylo
kompenzováno i vážnými pohledy na celé dění.
A právě třetí sobotu měsíce října úderem devatenácté hodiny všechno vypuklo, ačkoli samotné
přípravy začaly daleko dříve. Již půl hodiny před samotným představením se sál pomalu začal plnit
všemi, kdo si komedii nechtěli nechat za žádnou cenu ujít. Gong odbil sedmou hodinu večerní a
nám tak odstartoval 150 minut neskutečné zábavy. A když říkám neskutečné, tak to myslím doslova
a do písmene. Už jen proto, že do čtyř rolí byli vlastně obsazeni pouze dva herci, kteří se však
svých rolí zhostili na jedničku s hvězdičkou a dvakrát podtrženou! Bylo očividné, jak si oba role
náramně užívali a pro potěšení diváků i sebe samotných do hry vkládali i čistě improvizované
kousky, které hru táhly až na pomyslný vrchol. Závěrečný standing ovation byl tedy skutečně
zasloužený. Na závěr celého večera bylo pro nás velkým potěšením, když nám herecká dvojice
věnovala svůj drahocenný čas na společnou fotografii, což pro nás byla pomyslná třešnička na
dortu a podtrhla nám tak významnost tohoto večera. Měli jsme dokonce jedinečnou možnost vidět
jedno z posledních představení, jelikož po necelých sedmi letech stálého hraní tohoto kusu se o
týden později s touto hrou herci rozloučili derniérou na prknech jejich mateřského divadla. Je to
tedy pro nás velká čest, že předposlední představení této báječné hry sehráli zrovna v našem
městě. Ještě jednou moc děkujeme za tak skvělé herecké výkony, které nás všechny přítomné
opravdu nadchly!
Závěrem bych ráda zmínila ještě pár slov. Konkrétně slova paní produkční Divadla Kalich. "Herci
byli u Vás nadšení. Říkali, že už nechtějí jezdit hrát jinam, než do Kardašovy Řečice." A to je přeci
krásné! Proto bych ráda ještě poděkovala všem, kteří se o takovou atmosféru postarali. Ať už
báječnému publiku, tak i všem ostatním, bez kterých by tenhle večer vlastně vůbec nevznikl. Díky a
budeme se těšit zase za rok!
Barbora Volfová

Vodníci v Řečici nevymřeli
Listopadový víkend 18. 11. – 19. 11. 2016 byl v našem městě opět ve znamení divadla,
tentokráte autorské pohádky psané přímo do našeho prostředí a reálií. Po dubnové premiéře hry Na
správné adrese to byl již druhý počin našeho divadelního spolku J. K. Tyl a nutno podotknout, že
opět velmi úspěšný. Autorská dvojice, Tomáš Englický a Karel Zaviačič, si dala na hře záležet a
posunula pomyslnou laťku opět o něco výše a je třeba říci, že podobné autorské hry mohou
Kardašově Řečici závidět i mnohem větší města. Do autorského týmu již tradičně zapadá i Petr
Žižka, jehož chytlavé melodie i texty celou hru velmi pozvedly a oživily, a udělaly z ní takový menší
muzikál. Není to poprvé, kdy jeho hudba doplnila a zpestřila uváděná představení a stala se
populární v celém městě a okolí a jistě by si zasloužila i souhrnné vydání ve formě CD, které by
určitě mělo celou řadu příznivců a zájemců. Také Petra Janouchová se zařadila do autorského
týmu, kdy složila líbivé melodie a texty k dvěma písničkám – hospodské Stáziny a sekretářky Eriky.
Režie představení se ujal jeden ze spoluautorů Karel Zaviačič a během poměrně krátké doby tří
měsíců dokázal vytvořit představení, na které se těšilo celé město i okolí. Páteční premiéra, která
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byla zcela vyprodaná, a musely se přidávat dvě řady židlí, i sobotní repríza pak nadchla a uspokojila
všechny diváky, kteří nešetřili potleskem i během představení a byl odměnou celému souboru
divadla za příjemný zážitek i dlouhé hodiny strávené na zkouškách.
V hlavní roli vodníka Aloise Vokouna se představil Jan Svoboda, který zde v plné míře uplatnil
svůj komediální talent a spolu se svou partnerkou Petrou Janouchovou v roli hospodské Stázinky
navodili neuvěřitelnou podobu soužití vodníka se smrtelnou, ale plnokrevnou hospodskou, která má
jasnou představu o svém životě a dokáže pro to udělat vše, co je potřeba. Roli starého vodnického
hejtmana Sumce si zřejmě autor psal pro sebe a bylo to vidět na bravuře a chuti, s jakou se ji
dokázal zhostit. Ostatně stejně jako druhý spoluautor Tomáš Englický v roli vodníka Vokouna
mladšího.
Velkým a dlužno říci i příjemným překvapením byla Erika Štiková v podání Marie Zaviačičové,
nové tváře souboru, jejíž taneční kreace, kterou si sama připravila spolu s dvojicí dušiček při písni
sekretářky, patřila k vrcholům celého představení. Do vodnické rodiny dobře zapadla i Terezka
Kateřiny Žižkové, která se stejně dobře dokázala uplatnit i mezi smrtelníky. Razance Dany Žižkové
v roli Vodrážkové dokázala srovnat rychtáře v podání Petra Nekuta i celé vodnictvo na Řečicku a
byla málem příčinou jeho vyhynutí, čemuž paradoxně zabránil její syn Josef, v podání Tomáše
Karase, který se postaral spolu s Terezkou o další vodnickou generaci.
Samostatnou kapitolou pak byl farář Stanislava Červenky, který opět prokázal, že není malých
rolí, oživil celou hospodu a svůj text si dokázal patřičně rozšířit. Kladem celého představení pak bylo
zapojení nejmladší generace řečických divadelníků Ondry Volfa, Martina Žižky a Jana Chvojky
v rolích chlapců a Bereniky Bzonkové a Terezy Karasové v rolích dušiček, které se dočkaly potlesku
na otevřené scéně. Představení se hrálo na jednoduché, ale funkční scéně Heleny Zaviačičové a
Milana Karase, jehož žena Jana se postarala o inspici, takže se do hry zapojila celá rodina,
podobně jako u Zaviačičů a Žižků. Poděkování patří i celému technickému personálu, od nápověd
Heleny Zaviačičové a Jiřiny Fořtové, přes inspicii Jany Karasové, kostýmy Hany Vichrové a Petry
Janouchové, až po osvětlení Petra Žižky a masky Hany Staňkové.
Hra byla především o vodě, a tak není divu, že se na její podpoře kromě našeho města, podílel i
náš dodavatel vody SMO Bukovská voda i provozovatel našeho vodohospodářského majetku
společnost ČEVAK a. s. Všem patří naše poděkování za podporu divadla v našem městě a
doufáme, že nám i v budoucnu zachovají svoji přízeň.
Vodníci se v Řečici opakovali ještě 27. 11. 2016 od 14 hodin a poté náš soubor vyjel s touto hrou
do Soběslavi, Suchdola nad Lužnicí, Řípce a Jindřichova Hradce.
Divadelní soubor připravuje na příští sezónu novou hru a diváci se tak mají na co těšit.
MVDr. Petr Nekut

Stručně ze školy
V říjnu jsme vyráběli záložky do knih, které v rámci družby poputují až na Slovensko do Bratislavy.
Proplétali jsme barevné proužky nařezanou čtvrtkou. Snad se našim kamarádům ze Slovenska
budou naše výrobky líbit.
žáci 2. B, p. u. M. Zikešová a J. Vlková

Předání certifikátů
V pátek 23. 9. 2016 odjeli naši žáci do Britského centra v Č. Budějovicích. Zúčastnili se
slavnostního předání certifikátů cambridgeských zkoušek. Atmosféra slavnostní - přípitek pravým
(dětským) šampaňským, radost z počtu získaných žolíků, potlesk přítomných, úsměv na tváři a
závěrečný song We Are The Champions.
Děkujeme paní učitelce Jitce Homolkové za perfektní přípravu na nelehké zkoušky.
Děkujeme paní ředitelce Ing. Janě Hýbkové za podporu při výuce anglického jazyka na půdě
naší školy.
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Děkujeme paní ředitelce Britského centra JU v Č. Budějovicích PhDr. Ivě Šamalíkové za vlídné
přijetí, příjemnou atmosféru a za dojemná a krásná slova chvály, při kterých nezůstalo jedno oko
rodičů suché. Přiznávám, že slza ukápla i mně.

Exkurze ve Vodňanech
Ve středu 19. 10. 2016 jsme se vypravili na exkurzi do MEVPISu (Mezinárodní environmentální
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod) ve Vodňanech. Počasí jako na
houpačce - chvíli déšť, chvíli sychravé podzimní, chvíli sluníčko, kterému nastupující podzim ubíral
na síle, a paprsky nás zahřály jen na chvíli. Po příjezdu do Vodňan jsme od autobusu došli do
vzdělávacího střediska, kde jsme se rozdělili na dvě poloviny. Naše třída 2. B odešla do střední
školy rybářské. Zde jsme si prohlédli akvária s rybami vzácnými, dovezenými až z Amazonie. Viděli
jsme např. trnuchu skvrnitou, jejímž domovem je Amazonie - Uruquay, trnuchu Leopoldovu z
Brazílie, Arowanu dvojvousou z Amazonie - Uruquaye, krunýřovce Adonise z Brazílie. V dalších
akváriích jsme sledovali naše sladkovodní ryby. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých poznatků.
Věděli jste například, že u nás žije 64 druhů ryb? Naší největší rybou je Vyza velká, kterou člověk
lovil, lovil, až ji skoro vylovil. Její maso je vynikající, ale lovila se hlavně pro jikry - kaviár.
Nejchutnější českou rybou je candát. Našemu průvodci zase nejvíce chutná okoun.
Od akvárií jsme se přesunuli do muzea rybářství, kde se nám moc líbila vycpaná zvířata - orel
mořský, čáp bílý, čáp černý, koroptev, prase divoké, jezevec, labuť, srnec.
Složili jsme si zde puzzle - kapříka, potěžkali kožené holínky. Prohlédli jsme si vrše na úhoře speciální koše pletené z vrbového proutí. Už víme, k čemu sloužila krokvice a průhledítko.
Dozvěděli jsme se, že před 100 lety bylo rybářské řemeslo velice vážené - rybáři lovili rybníky v
bílých košilích, upravení.
Z muzea jsme se vrátili zpět do střediska, kde jsme posvačili. Dokázali jsme skoro bez chyb
vyplnit potravinovou pyramidu. Umístili jsme správně všechny druhy potravin. Jen párečky jsme
chtěli jíst častěji. Následovala výtvarná dílna - na přinesená trička jsme si pomocí šablon a barev
vykouzlili raky, ryby a rybky. A už na nás čekaly plyšové ryby. Prohlédli jsme si zuby kapra,
vzduchový měchýř, šupiny. Dokážeme podle šupin poznat stáří každého kapra.
"Den utekl jak večerní zprávy" a už jsme se chystali k odchodu. Trička budou ještě pár hodin
schnout. Paní lektorka nám je pošle do školy. Došli jsme do autobusu a pan řidič se rozjel směr K.
Řečice. Cesta nám ubíhala pomalu - objížďky, práce na silnicích.
PaedDr. Milena Zikešová

Pozvánka na divadelní ples
Únor se nám pomalu, ale jistě blíží, a tak bychom
Vám všem rádi dali na vědomí, že se s ním blíží také
náš v pořadí již šestý divadelní ples!
Letos bychom vás pod titulem jedné z největších
filmových klasik ''Někdo to rád horké'' pozvali opět do
let dvacátých, do zlatého věku nekonečných večírků,
kdy parkety ovládl charleston, v hudbě dominoval
jazz a swing a zákaz alkoholu totálně selhal. Dámy
oplývaly nádhernými šaty pošitými třásněmi či peřím
a pánové oslňovali svým neodolatelným šarmem.
Budeme opět rádi, když za námi zavítáte ve
stylovém oblečení, jak se na dvacátá léta sluší a
patří, a společně opět vytvoříme úžasnou atmosféru,
nicméně podmínkou to samozřejmě není. Módní
inspirací pro vás můžou být taktéž filmy Velký Gatsby, Půlnoc v Paříži či například Chicago, ale my
pevně věříme, že se s tím opět vypořádáte na jedničku s hvězdičkou, jako tomu bylo každý rok.
Těšíme se na vás 11. 2. 2017 v 19,30 hodin.
Ochotnický spolek J. K. Tyl Kardašova Řečice
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Podzimní kolo hry Plamen v Popelíně
V sobotu 15. 10. 2016 jsme vyrazili s mladými hasiči do obce Popelín, kde v příjemném prostředí
parku a blízkého rybníka proběhl Závod požárnické všestrannosti. SDH Kardašova Řečice
reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Roman a Adam Šestákovi, Martin Dvořák, Jakub
Ifkovich a Michal Chlad a dorostenec, který soutěžil v kategorii středních dorostenců jednotlivců,
Ondřej Hrdinka. Petr Kasper, který jel jako náhradník, vypomohl družstvu z Nové Včelnice
v kategorii mladších žáků.
Jako první vyběhl na trať Péťa společně se zbytkem týmu z Nové Včelnice. Nakonec obsadili
10. místo v kategorii mladších žáků. Další vyběhlo naše družstvo starších žáků a skončilo na
konečném 12. místě. Jako poslední zástupce K. Řečice vyběhl na trať Ondra, který doběhl na
krásném 2. místě.
Gratuluji všem. Nyní nás čeká příprava na jarní kolo hry Plamen, které proběhne 6. 5. 2017
v Suchdole nad Lužnicí.
Za SDH Kardašova Řečice Lenka Heřmánková

Soupis zásahů JSDH Kardašova Řečice od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016
Celkem zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kardašova Řečice od 1. 1. 2016
do 30. 11. 2016 u 40 událostí. Z toho bylo 8 požárů. Konkrétně se jednalo o:
leden
březen
duben
srpen
září
říjen

– požár přístřešku u RD na Cikaru
požár klestí u železničního náspu (šlo o nenahlášené pálení),
– požár garáže se stodolou u RD v Újezdci
– požár střechy areálu chipsárny v Děbolíně
– požár kotelny u RD v Mnichu;
požár osobního automobilu v K. Řečici;
požár nízkého porostu v lese u Kařtejna
– požár střechy stodoly a RD v Jižné
– požár v autobazaru v Pleších (jednalo se o pálení odpadu)

Dále jednotka vyjela 7x k likvidaci obtížného hmyzu a 25x k odstraňování následků po bouřkách
(spadlé stromy, čerpání vody……).
Počty výjezdů v jednotlivých měsících: leden – 2x, únor – 2x, březen – 3x, duben – 1x, květen – 0x,
červen – 13x, červenec – 9x, srpen – 5x, září – 3x, říjen – 2x, listopad – 0x.
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ÚJEZDEC

JIŽNÁ

JIŽNÁ

DĚBOLÍN

Spolek přátel Slávia Praha
V uplynulém období náš spolek uskutečnil několik zájezdů na ligová utkání našeho mužstva.
Dva výlety jsme podnikli autobusem. Těchto zájezdů se převážně účastnila naše omladina, pro
kterou to hlavně děláme. Je to vždy nezapomenutelný zážitek. Dne 9. prosince se uskutečnil v
restauraci pana Vodičky večer s hudbou a bohatou tombolou. Tohoto večera se zúčastnili i
nečlenové spolku. Do konce letošního roku ještě bude v téže restauraci beseda s bývalým hráčem
Slávie panem Stanislavem Vlčkem. Datum besedy bude včas oznámen.
Červenobílá síla. Spolu jsme silnější.
Spolek přátel Slávia Praha
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Kynologický klub Kardašova Řečice – rok 2016
Jako každý rok začal i tento pro nás jarní brigádou. Pustili jsme se do obnovy překážek,
odkládacích boxů a úklidu v klubovně.
První akcí byl v prodlouženém květnovém týdnu netradičně výlet do Adršpachu bez psů. Počasí
nám přálo, cestou tam jsme si prohlédli Kutnou Horu a o víkendu byly hlavním bodem skály. Čtyři
dny utekly jako voda a my se museli vrátit do pracovního života.
Každou neděli pokračoval výcvik psů na různé úrovni. Ať už stopováním, poslušností nebo
v agility.
Na první velký závod – kvalifikaci na mistrovství republiky nastoupil Honza Chvojka s Virgem
v dubnu v Třeboni. Jako správní pejskaři jsme ho jeli podpořit, ale těžko říct, zda jsme mu spíše
nepřinesli smůlu. Nedařilo se jim tak, jak jsme u této dvojice zvyklí. I pes má „své dny“ a Virgo je
opravdu měl. Bohužel později se ukázalo, že měl zdravotní problémy.
Od jara nás velice úspěšně reprezentuje v agility a poslušnosti 14tiletá Michaela Burdová se
svojí šeltií Ikarem. V podstatě se dá říci, že kde nastoupí na závod, má úspěch. Pohárů, cen a
diplomů má už tolik, že se jí pomalu nevejdou do pokojíku. Míša zahájila letošní závodní sezónu v
dubnu ve Vodňanech závodem o Vodňanský pohárek, kde se umístila na krásném 8. místě ze 17
startujících. I přesto si odvezla dva pohárky - pro nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka závodu.
Po té se na konci května zúčastnila v Prachaticích závodu O perníkovou kost, kde společně
vybojovali nádherné 1. místo. Tím ukončili závodění v poslušnosti a začali se naplno věnovat
tréninku agility. Hned na začátku července byli s Ikarem v Kyjově, kde se v areálu místní ZKO učili
se skvělou trenérkou Olgou Edrovou vedení psa na trati agility. Během prázdnin byli ještě na
dalších dvou táborech ve Zbraslavi u Brna a opět v Kyjově, kde se hodně zdokonalili v agility, aby
mohli na podzim začít závodit. Po prázdninách v září byli na prvních závodech v
Chýnově nazvaných Chýnovský hopík a ve dvou bězích zvítězili. A ještě na konci září v Českých
Budějovicích na Podzimních trojzkouškách byli jednou na prvním a jednou na třetím místě. Přes
zimu budou pilně trénovat agility na intezivkách v Brně v hale kynologů opět s Olinkou Edrovou, aby
na jaře mohli vyrazit na další závody.
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Dalším novým oborem, kterému jsme se začali věnovat je dogtracing a caniscross. Této
disciplíně se věnuje Lenka Bartošová se svým malinoisem Frederikem. Jedná se o různě dlouhé
tratě v přírodě, kdy společně jdou nebo běží neznámou krajinou. Takto se jim podařilo projít
Třeboňsko i Šumavu.
Vrcholem naší činnosti bylo uspořádání Jihočeského přeboru se zadáním titulu CACT – šampion
práce. Tento krásný závod pořádáme v rámci Memoriálu Ivany Tůmové v září, letos v nejvyšší
kategorii IPO3. Sjeli se závodníci z celé republiky a opravdu předvedli „mistrovské“ výkony.
Zaslouženě zvítězila Michala Kuncová z Uhlířských Janovic se svým malinoisem Bendixem.
Ještě dlouho po závodě jsme dostávali pochvalné maily za organizaci a průběh celého závodu.
Chtěli bychom znovu touto cestou poděkovat fotbalovému klubu Kardašova Řečice, který nám opět
umožnil tento závod pořádat na jejich fotbalovém stadionu. Celé prostředí splňuje požadavky pro
mistrovství republiky a závodníci se k nám rádi další rok vrací.
Poslední sportovní výkon zůstal opět na Honzovi s Virgilem, kteří ještě v listopadu složili velice
těžkou, ale krásnou zkoušku pachových prací FH2 a to v Třeboni.
Ještě nás čeká jako tradičně 26. prosince večerní vánoční posezení na cvičáku. Kdo máte zájem,
přijďte mezi nás, budeme rádi.
Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat Městu Kardašova Řečice za finanční podporu. Tím
nám umožňuje pokračovat v naší činnosti a pořádání dalších akcí.
Všem, kteří dočetli až k těmto řádkům, přejeme za „pejskaře“ hodně zdraví, klidu, spokojenosti a
v roce 2017 jen VŠE DOBRÉ!
Kynologický klub Kardašova Řečice

Kardašova Řečice měla v míčovém sedmiboji svého zástupce
28. října 2016 se konal v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci míčový sedmiboj dvojic.
Toto klání má v této destinaci již určitou tradici a ve svých počátcích se dokonce nazývalo
mistrovstvím České republiky. Letošního sedmiboje se zúčastnilo 16 dvojic.
Hráči se sjeli z různých míst republiky, zejména pak z Jihočeského kraje. Kardašova Řečice
měla v soutěži též svého zástupce, a to moji osobu. Spolu s Martinem Hunalem z Jindřichova
Hradce jsme hráli již potřetí a od loňska pod novým názvem „Kardečáci“. Naše dvojice byla bohužel
studijně a pracovně natolik zaneprázdněna, že tak vlastně neměla prakticky žádnou možnost k
nějaké větší souhře. Tudíž v rámci možností se každý z nás připravoval individuálně.
Dalo by se konstatovat, že vlastní míčový sedmiboj dvojic měl poměrně solidní úroveň, a to
zejména od semifinále ve volejbale, líném tenise i tenise stolním. Favorizovaný „Sabari“ z Prahy
prokázal svoji zkušenost a opět zvítězil i když poměrně těsně před bratry Fialovými z Dobříše. Třetí
skončila nově utvořená dvojice bratří Peckertů z Jindřichova Hradce a Plzně. Naše dvojice
tentokrát zvládla lépe volejbal, ve kterém se dostala do 2. kola, selhala však v nohejbale a házené,
ale vynahradila si to pak ve fotbale, kde vyřadila ve 2. kole i Sabarix a dostala se tím pádem do
semifinále. Mezi 8 týmů jsme postoupili v basketu a líném tenise. V naší silné disciplíně, kterou
jsme vloni vyhráli, jsme se probojovali po semifinalovém vyřazení silných „Železňáků“ až do finále,
kde jsme podlehli loňským divizním hráčům Mníšku pod Brdy, bratrům Fialovým.
Tito stolní tenisté byli suverénní a nedali prakticky žádné dvojici sebemenší šanci. Nutno dodat,
že stolního tenisu se zúčastnilo podle mého odhadu nejméně 8 registrovaných hráčů. Celkově si
myslím, že naše duo působilo vyrovnaným dojmem. Martin byl o poznání lepší v tenise stolním,
mně to zase šlo o něco lépe ve volejbale a v basketových šestkách. Kopy z půli hřiště do branky
bez dotyku země, házenkářské sedmičky i nohejbal jsme měli zhruba na stejné úrovni. Pro mě
roztomilý byl pak pejsek ve zdejším bufetu, který nejenže uměl aportovat se svou gumovou
hračkou, ale dal i pac a na poklepání zadečku si i sedl.
Závěrem lze shrnout, že prakticky všechny míčové sedmiboje, kterých jsem se zúčastnil,
patří zatím mezi mé nejzajímavější sportovní akce. Sem je nutno historicky zahrnout mé třetí místo
z „Běhu na Tetín“ od berounského nádraží a zpět z května 1986, absolvovaná stovka kilometrů v
rámci ,,Cementářských šlápot'' z dubna 1989, účast ve vítězném týmu malé kopané Ajaxu VAK
Beroun z turnaje v Praskolesích z téhož roku,individuálně,bez sebemenší chůze, odklusaný
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maratón podél Berounky z května 1990, účast na úžasném šachovém OPENU v Pardubicích
v letním období roku 2000 a na pohodových šesti turnajích ve stolním tenise kolem roku 2010
v Horní Cerekvi pořádaných protestanty. Nakonec je třeba ještě pochválit Otu Kinšta a jeho
asistenty za úspěšné organizační zvládnutí letošního míčového sedmiboje dvojic.
Celkové výsledky /volejbal, nohejbal, házená,fotbal, líný tenis, stolní tenis,basketbal/:
1. SABARIX (Renata a Viktor Dvořákovi, Praha)
32 bodů /7,3,7,3,7,0,5/
2. FIALÍCI (Ondřej a Jan Fialovi, Dobříš)
31 bodů /3,0,3,7,9,9,0/
3. BROs (Ondřej a Daniel Peckertovi, J. Hradec, Plzeň)
24 bodů /5,3,3,0,3,3,7/
4. HOHE-PECH (Josef Hohenberger,Vít Pechlát, Č. Budějovice)
23 bodů /3,9,0,5,3,0,3/
5. SLABOŠI (Vašek Slabý, Petr Voborský, J. Hradec, Třeboň)
21 bodů /3,3,5,3,0,3,4/
6. LOUŇÁCI (Zdeněk Holý, Jaroslav Hartman, Louny)
20 bodů /0,3,9,0,5,3,0/
7. KARDEČÁCI (Karel Hloušek, Martin Hunal, K. Řečice, J. Hradec)
20 bodů /3,0,0,4,3,7,3/
8. LIŠÁCI (Lukáš a Marcel Liškovi, Soběslav, J. Hradec)
18 bodů /4,7,0,3,0,4,0/
9. VOPY a EIDAM (Jakub Vopelka, Adam Voborský, Třeboň)
16 bodů /0,0,3,9,4,0,0/
10. ŽELEZŇÁCI (Mirek a Dan Železní, Praha)
14 bodů /9,0,0,0,0,5,0/
11. KOCOUŘI (Adam Tomek, Jan Gantner ,J. Hradec)
11 bodů /0,0,0,0,3,0,9/
12. LAUFENI (Radek Křenek, Vlad. Nesvačil, Bechyně, Týn n. Vltavou)
11 bodů /0,5,3,0,0,3,0/
13. CURTOISOVA TRAGÉDIE (Lukáš Suchan, Jan Kadlec, Hlavatce)
8 bodů /0,4,4,0,0,0,0/
14. EMKA (Monika Binderová, Michal Stašek, J. Hradec, Č. Budějovice)
6 bodů /0,0,0,3,0,0,3/
15. POHODA (Otakar Kinšt, Jiří Nikodým, J. Hradec)
3 body /0,0,0,0,0,0,3/
16. POWER RANGERS (Jindřich Pečta, Lukáš Košťál, J. Hradec, Kunžak)
0 bodů /0,0,0,0,0,0,0/
Jinak bych chtěl ještě popřát všem lidem dobré vůle a mysli pohodové prožití svátků vánočních a
hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v novém roce.
Karel Hloušek

Prodej vánočních kaprů
Ve dnech 22. – 23. 12. 2016 si můžete zakoupit vánočního kapra od 8.00
do 15,30 hodin v areálu Rybářství Kardašova Řečice naproti sádkám.
Cena je 70,- Kč/1 kg u I. jakosti a 80,- Kč/1 kg u výběru.

Připravované kulturní akce
06. 01. 2017
15. 01. 2017
28. 01. 2016
11. 02. 2017
17. 02. 2017
25. 02. 2017
04. 03. 2017

Tříkrálový koncert
Setkání seniorů (s Pavlínou Filipovskou)
Modelářský ples
Divadelní ples
Hrdina západu – divadlo v podání DS Jablonský z Jindřichova Hradce
Hasičský ples
Dětský maškarní karneval

Změna programu vyhrazena. Bližší informace budou na plakátech, v hlášení městského
rozhlasu a na webových stránkách města.
Kulturní komise

Silvestr 2016
Manželé Janečkovi vás srdečně zvou na „Silvestrovskou párty“, která se koná 31. 12. 2016 od
20.00 hodin v kulturním domě. K tanci a poslechu hrají Vrbovci. Přeprodej vstupenek již nyní na
autobusové zastávce. Neváhejte, kapacita vstupenek je omezena!
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Pozvánka na kulturní akce do Pleší
16. 12. 2016
20. 12. 2016
31. 12. 2016

Vzpomínka na Motörhead – začátek v 19.06 hodin
Vánoční koncert v kapli sv. Jana a Pavla – začátek v 18.00 hodin
Hollywood Silvestr 2016 – začátek v 19.00 hodin – Hostinec Pleše

(plakátek na Vzpomínku na Motörhead a Hollywood Silvestr v tomto čísle).

Třídní sraz
Letos v červnu uplynulo již 60 let od doby, kdy jsme opustili základní školu v Kardašově Řečici
a 16. září letošního roku jsme tuto školu opět navštívili. Z osmnácti pozvaných se nás sešlo
dvanáct a všem se ve škole, která doznala obrovských změn, velmi líbilo. Nostalgicky jsme
zavzpomínali na naše učitele, ale i spolužáky, kteří mezi námi již nejsou, ale i na některé příhody,
které jsme zde zažili.
Žádný z našich učitelů již bohužel nežije, ale v našem městě ještě stále žijí jejich potomci a
příbuzní, a proto bychom je chtěli pozdravit a vzkázat jim, že si jejich otců a manželů stále velmi
vážíme, protože nás dobře připravili do škol a učilišť, do kterých jsme před 60ti lety odešli, ale
připravili nás i do dalšího života.
Byli to páni učitelé, Maršík, Kozel, Vopálenský, Ryba, Maruna, Bumbrle, Lindner, ředitel Nouza a
pí. učitelka Kuchválková. D ě k u j e m e .
Poděkovat chceme i vedení školy, že nám umožnilo její návštěvu a všichni přítomní si závěrem
našeho setkání slíbili, že pokud budeme živi a zdrávi, že se opět v roce 2017 rádi sejdeme.
Jana Pecharová - Hrušková

Revize kotlů
A-JIKOM s. r. o.
Miloslav Koranda – provozovna Políkno 70,
telefon 775 364 053
Karel Jirků – provozovna Horní Radouň 129,
telefon 775 364 054
Seznam kotlů:
Agromechanika Lhenice, Atmos, Buderus,
Dakon, Esocroll, Ekoefekt, Enbra, Ferroli,
Rojek, TR-EKO, Vulkan
+ kotle, které již nemají výrobce
např. STS Jindřichův Hradec, Skuhra,
Pyros atd.
+ krbové vložky nad 10 kW Euroteplo, Myjava,
Vulkan.

Michal Jiří Palataš
Pleše 14, telefon 777 060 444
revize kotlů VIADRUS, BENEKOV
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KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE, HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE PŘEJE
REDAKČNÍ RADA.
Vydává Městský úřad v Kardašově Řečici jako čtvrtletník, IČO 00246905. Povoleno Ministerstvem kultury České
republiky pod č. j. MK ČR E 11665. Redakční rada: Zdenka Maršíková, Jiřina Tůmová, Karel Sláma, Jitka Vondrková,
František Beneš. Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit. S obsahem čtenářských příspěvků se redakce
zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat.
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