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 �Vzkazy pacientům předá nemocniční kaplan

NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Ratmírovský Velký (80 ha) 

Současná situace nouzového stavu bohu-
žel neumožňuje, abyste navštívili vaše blíz-
ké v  jindřichohradecké nemocnici. Proto 
bychom vám rádi nabídli možnost, jak je po-
vzbudit a  potěšit. Uvědomujeme si, jak moc 
jim chybí vaše blízkost, povzbuzující slova, 
vzkazy od  dětí, vnoučat, přátel a  sousedů. 
Ve  svých myšlenkách se zabývají svou dlou-

hodobou nemocí a  prožívají úzkost. Zvláště 
při neměnném nebo zhoršujícím se zdravot-
ním stavu snadno propadají panice, stresu ne-
bo rezignují.
Rádi bychom jim i vám v takovéto situaci po-
mohli. Nemocniční kaplan Benjamin Kraus je 
připraven předat i přečíst pacientům vaše pí-
semné vzkazy.
Můžete tedy napsat na e-mail kaplana: kraus@
nemjh.cz, uvést v  něm jméno, rok narození, 
pavilon a  oddělení, ve  kterém váš blízký le-
ží, krátce popsat osobu, které je dopis určen 
a napsat jí váš pozdrav, vzkaz, informace z do-
mova a něco povzbuzujícího.
Kaplan navštíví vašeho blízkého a přečte mu 
váš dopis a budete-li si přát, poté od něho do-

Od rybníku Vajgar vede proti proudu Hamer-
ského potoka Jindrova naučná stezka, která 
návštěvníky seznámí s  přírodní rozmanitostí 
celého Jindřišského údolí. Na konci celé tra-
sy narazíme na  více jak 150 m dlouhou, ze-
mí sypanou hráz rybníka Ratmírovský Velký. 
Poměrně krátká hráz byla díky šikovnosti za-
kladatelů vsazena do skalní soutěsky a dnes 
zadržuje více jak 1,3 mil. m3 vody. Kdo zalo-
žil a následně vybudoval tento rybník, je za-
haleno tajemstvím. Z  historie ale víme, že 
zdejší území bylo někdy v roce 1237 darová-
no Jindřichem z Hradce (1205−1237) do sprá-
vy Řádu německých rytířů. Ti zřejmě využili 
vhodnou polohu pro založení vesnice (dnes 
Malý Ratmírov) a  několik menších rybníčků 
na dnešním Hamerském potoce až ke Strmi-
lovu. Název vesničky a  rybníka je odvozen 
od  hradeckého dvořana jménem Radmír, 
který je zmíněn v darovací listině vydané ro-
ku 1255 Vítkem z Hradce (1223−1259). Původ-
ní hráz byla dozajista menší. Přesné datum 
a  průběh rozšíření se v  listinných materiá-
lech nezachovalo. Roku 1487 přenechal farář 
z Blažejova Eliáš Čech Ratmírovský rybník vý-
měnou za jiné pozemky u Kanclova dvora pá-
nům z Hradce. V té době vlastnil zdejší pan-
ství ušlechtilý hospodář Jindřich IV. z Hradce 
(1442−1507) a  jemu připisují rozšíření Ratmí-
rovského rybníka do  dnešní podoby. Ucele-
ná představa o  činnosti na  rybníku pochá-
zí až z  poloviny 16. století. Z  dochovaných 
účtů vyplývá, že se na  vodním díle neustá-
le opravovaly dřevěné trouby, splavy, hrani-
ce a čapy. Ještě ke konci 16. století se zacho-
val peněžitý výdaj, kdy dáno: „…mladému 
vazači od lezení do dvou trub, aby spatřil jsou-
li trouby v  dobrém stavu. Zaplaceno dostal 
30 gr“. V polovině 17. století náležel Ratmírov-
ský rybník mezi 18 panských rybníků, které se 

Výlov Ratmírovského rybníka v 80. letech 20. století.
Rekonstrukce rybníka z  roku 1911, obetonování 
litinového potrubí.

stanete  krátkou zpětnou informaci, jak váš 
blízký na váš dopis reagoval, případně co vám 
vzkazuje.
Vzhledem k  množství našich lůžkových pa- 
cientů upřednostňujeme tuto nabídku u dlou-
hodobých pacientů a  těch, kteří jsou vážně 
nemocní a nemají možnost s vámi komuniko-
vat telefonicky nebo po internetu.
Své případné dotazy můžete nejen psát (výše 
uvedený e-mail: kraus@nemjh.cz), ale také za-
volat, a to na telefonní číslo: 737 314 457.
Je naším společným přáním, aby se vaši blízcí 
co nejdříve uzdravili.

Benjamin Kraus
Foto: Jihočeská televize

Celkový pohled na Ratmírovský rybník, říjen 2020.

nasazovaly na tzv. „tři horka“ s vlastní obsád-
kou 80 kop (4 800 ks) tříleté násady (výmětě). 
Výlovky a přírůstky byly vlivem častých prů-
plachů velmi skromné a rybník patřil na pan-
ství mezi nejméně úrodné. V roce 1738 se pod 
hrází rybníka rozběhl hamr Ignáce Štockla, 
který si stavbu u  černínské vrchnosti vyjed-

nal sám. Velké nesnáze nastaly na výpustném 
zařízení roku 1911. Jedna jedlová trouba by-
la nefunkční, a  tak se hrabě Eugen Czernin 
(1851−1925) rozhodl pro velkolepou opravu 
celého výpustného zařízení. Dnešní technic-
ké vybavení pochází z  oné doby a  zajišťuje 
bezproblémové převádění povodní. Rybník 
Ratmírovský Velký je součástí velkolepé ryb-
niční soustavy na  Hamerském potoce, kte-
rá vznikala více jak 350 let. V příštím čísle se 
dozvíte o dalším rybníku na „Hameráku“, a to 
o  Hejtmanu u  Střížovic a  nesnázích při jeho 
zakládání.

Michal Kotyza 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v  lednu se zima ukázala v  plné kráse i  v  Jindřichově 
Hradci. V bílých kulisách vypadalo naše město ještě po-
hádkověji než běžně. Sněhu jsme se dočkali až na  Tři 
krále, kdy se s vánoční výzdobou loučíme. Letos jsme se 
ale rozhodli vánoční osvětlení ponechat v ulicích měs-
ta déle, nehledě na kalendář. Kombinace světel a sněhu 
byla inspirující podívanou. A právě takové malé radosti 
jsou v dnešní době důležité. V době, kdy málokdo doká-
že vidět pomyslné světlo na konci tunelu koronavirové 
epidemie. Nehledě na epidemickou situaci se snažíme, 
aby město fungovalo tak, jak má a  všechny důležité 
projekty se posouvaly kupředu. Věřím, že se nám le-
tos podaří celá řada akcí. V rozpočtu počítáme zejména 
s  investicemi, které budou mířit do oprav komunikací 
ve městě i v místních částech. Do obnovy silnic budeme 
letos investovat přes 33 miliónů korun. Rekonstrukce 
se dočká další část Václavské ulice nebo ulice Kostelní. 
A dojde i na celou řadu chodníků, parkovišť a stezek. Co 
se ale v dnešní době moc plánovat nedá, jsou kultur-
ní akce. Rád bych vás někam pozval, ale jak jistě všich-
ni dobře víte, v nejbližších týdnech a zřejmě i měsících 
se společenských akcí hned tak nedočkáme. Předběžný 
kalendář kulturních akcí, který počítá s prvními kultur-
ními počiny někdy v dubnu, máme sice připravený, ale 
uvidíme, jak reálné bude ho naplnit. Prozatím alespoň 
prozradím, že letos chystáme na srpen hned dvě opery 
na zámku místo jedné. Pokud to bude možné, můžete 
se těšit 20. srpna na operu Jakobín a 22. srpna na Pro-
danou nevěstu. To je ale zatím, i když 
jde o klasická díla, hudba budouc-
nosti. Všem čtenářům a  čtenář-
kám Jindřichohradeckého zpravo-
daje přeji v  těchto zimních 
měsících pevné zdraví. 

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Do  výběrového řízení na  pozici externího 
městského architekta se přihlásilo celkem tři-
náct uchazečů. Ti měli za úkol zpracovat úvahu 
o využití veřejného prostoru Nábřeží Ladisla-
va Stehny v Jindřichově Hradci a následovaly 
osobní pohovory. Šestičlenná komise vybrala 
jako vítěze výběrového řízení Ing. arch. Lukáše 
Soukupa. Jmenování do této funkce potvrdi-
la také rada města. „Jindřichův Hradec je krásné 
město. Díky své velikosti, zastoupení občanské 
vybavenosti a množství zeleně v neposlední řa-

 � Jindřichův Hradec má městského architekta. Stal se jím Lukáš Soukup
dě je ideálním místem pro život,“ říká Lukáš Sou-
kup. Úkolem externího městského architekta 
bude konzultační, poradenská a  informační 
činnost v  oblastech architektury, urbanismu, 
územního plánování, životního prostředí, pa-
mátkové péče a rozvoje města v samostatné 
a přenesené působnosti. Architekt bude spo-
lupracovat při urbanisticko-architektonické 
přípravě investic na  území města Jindřichův 
Hradec a  jeho místních částí a bude vykoná-
vat konzultační a poradenskou činnost.

Město Jindřichův Hradec vyhlásilo výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí odboru školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Požadujeme vysokoškolské vzdělání, minimálně pětiletou praxi, komunikační, 
organizační a řídící schopnosti. Nabízíme zajímavou a stabilní práci na plný úvazek se zařazením 
do 12. platové třídy. Zájemci mohou podávat přihlášky do 8. února 2021 do 10.00 hodin. Podrobnos-
ti jsou zveřejněny na webu města: www.jh.cz.

 �Město hledá vedoucí/ho odboru školství

 �Prosíme občany, aby poplatky platili primárně elektronicky
Prosíme obyvatele Jindřichova Hradce, aby le-
tos zvolili, pokud to jde, elektronickou formu 
platby za  místní poplatky. Těm, kteří nema-
jí možnost platit on-line, doporučujeme přijít 
klidně později než v prvních týdnech roku. Čas 
je až do 31. května 2021. Roční poplatek za ko-
munální odpad je 500 Kč na  poplatníka. Po-
platek za  psa v  bytovém domě činí za  první-
ho psa 800 Kč, za  druhého a  každého dalšího 
1200 Kč. Poplatek za psa v rodinném domě pak 
činí za prvního psa 200 Kč, za druhého a každé-

ho dalšího psa 400 Kč. V místních částech Jind-
řichova Hradce je sazba za prvního psa 100 Kč, 
za druhého a každého dalšího 200 Kč. Poplatníci 
starší 65 let platí v bytových domech jen 200 Kč 
za  psa, v  rodinných domech 100 Kč a  v  míst-
ních částech 50 Kč. Poplatek preferujeme platit 
elektronicky na účet: 19-603140379/0800. Kaž- 
dý poplatník má svůj variabilní symbol, který 
je uveden na pokladních dokladech, které vy-
stavujeme při platbě v  hotovosti. Pokud si te-
dy poplatník najde pokladní doklad z minulých 

období, najde tam příslušný variabilní symbol. 
Popřípadě jej každému telefonicky sdělíme 
na tel. č.: 384 351 132, 384 351 133, 384 351 134. 
Poplatek můžete platit z jakéhokoli účtu, nemu-
sí to být účet konkrétního poplatníka (děti, pří-
buzní, sousedé mohou uhradit poplatek za ob-
čany, kteří nemají elektronické bankovnictví), 
jde jen o konkrétní variabilní symbol. Poplatek 
lze také platit hotově nebo kartou na Městském 
úřadě Jindřichův Hradec.

Eliška Čermáková

Markéta se mamince Haně a  tatínkovi Jiří-
mu narodila 1. ledna v 17.10 hodin. První jind- 
řichohradecké miminko letošního roku při-
vítal v  pondělí 4. ledna starosta Jindřichova 
Hradce Jan Mlčák a holčičce věnoval zlatý ře-
tízek. Markétka, která je prvním dítětem man-
želů Skalníkových, vážila po  narození 3,25 kg 
a  rodiče svým příchodem na  svět překvapi-
la, protože se narodila téměř dva týdny před 
termínem porodu. „Upřímně řečeno, nás v  ro-
dině napadlo, že by mohla být prvním mimin-
kem v  Jindřichově Hradci v  letošním roce, pro-
tože jsem měla lednový termín porodu, ale bylo 
to nakonec velké překvapení, že se to povedlo 
a pobavilo nás to,“ řekla novopečená mamin-
ka Hana Skalníková s tím, že holčička je hodné 
miminko, dobře spí a  skoro nepláče. Letošní 

 � Prvním jindřichohradeckým miminkem roku 2021 je Markéta Skalníková
první leden byl v jindřichohradecké porodnici 
poměrně rušný. Celkem se tady narodilo pět 
dětí. Markétka byla čtvrtá v pořadí, ale první 
z Jindřichova Hradce.

Od pátku 8. ledna funguje na odboru dopravy 
a  na  oddělení správních činností nový rezer-
vační a vyvolávací systém. Doteď bylo možné 
se objednávat přes internet jen na odbor do-
pravy. Dosavadní systém byl modernizován 
a rozšířen i o další zmiňované oddělení. To zna-
mená, že je možné se on-line objednat na úřad 
i pro vyřízení občanky, pasu nebo změn v ma-

 �Město spustilo nový rezervační systém. Vyřízení občanky, pasu a dalších agend je jednodušší
trice. Pro objednání na úřad využijte rezervač-
ní systém (na  webu: www.jh.cz pod záložkou 
Městský úřad – rezervační systém). Po  objed-
nání dostanete číselný kód, se kterým přijde-
te v daný čas na odbor dopravy nebo oddělení 
správních činností městského úřadu v  Jande-
rově ulici a po zadání kódu do elektronického 
lístečkového stojanu budete přiděleni ke kon-

krétní přepážce. Systém mohou občané využít 
při evidenci řidičů, registraci vozidel, na matri-
ce, při evidenci obyvatel, vyřizování cestovních 
dokladů nebo občanských průkazů. Nový sys-
tém zjednoduší občanům vyřízení zmiňo-
vaných záležitostí, protože díky objednání 
na  konkrétní čas budou mít jistotu, že záleži-
tost vyřídí rychle a bez čekání.

ÚNOR 2021 |  3www.jh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU 
MĚSTA

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Krizový štáb města v čele se starostou Janem Mlčákem ve spolupráci 
s jindřichohradeckou nemocnicí intenzivně pracuje na vytvoření vak-
cinačního centra. Ze všech možných variant pro umístění centra byla 
vybrána budova Fakulty managementu VŠE v Jarošovské ulici. Tento 
objekt je vhodný, protože je dobře průchodný, velkokapacitní, v jeho 
blízkosti je dostatek parkovacích míst a je v dosahu městské hromadné 
dopravy a v docházkové vzdálenosti z centra města. Očkovací centrum 
začne fungovat ihned poté, co stát zajistí dostatečné množství očko-
vacích dávek. V několika směnách by měli být zdravotníci schopni na-
očkovat i stovky lidí denně. Podrobnosti se v tuto chvíli intenzivně řeší. 
V pátek 15. ledna 2021 fakultu navštívil i jihočeský hejtman Martin Ku-
ba, který na přípravu vakcinačních center dohlíží. Společně se staros-
tou města Janem Mlčákem, děkanem fakulty managementu Vladisla-
vem Bínou, předsedou představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec 
Miroslavem Janovským a s ředitelkou krajské hygienické stanice Kve-
toslavou Kotrbovou se dohodli na finální podobě centra.

Jana Říhová

Vakcinační centrum vznikne v budově Fakulty managementu

POZOR, ZMĚNA!!! Od  března do  listopa-
du bude probíhat svoz bioodpadu 1x za 
14 dní, ovšem v lichém týdnu, nikoliv v su-
dém, jak byli občané zvyklí. První pravidel-
ný svoz se uskuteční v pondělí 1. března 2021. 
Svozové dny pondělí, úterý, středa zůstávají 
tak jako dosud.
Co se týká svozu bioodpadu v  zimních měsí-
cích, dovolujeme si upozornit občany, že kvali-
ta obsloužení nádob závisí i na povětrnostních 
podmínkách. Může nastat situace, kdy se za 
velmi nízké venkovní teploty a vysoké vlhkosti 
bioodpadu v nádobě nemusí podařit vysypat 
celý obsah nádoby. V  tomto případě občané 
nádobu uklidí a  přistaví ji na  další plánovaný 
termín svozu. 
O  nádobu na  bioodpad si mohou zažádat 
u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 
obyvatelé rodinných a bytových domů se za-

Jak jsme již informovali v minulém vydání Jind- 
řichohradeckého zpravodaje, město Jindři-
chův Hradec zajišťuje celoroční svoz bioodpa-
dů od  občanů, a  to hned z  několika důvodů. 
Jedním z  nich je plnění legislativních poža-
davků na  zajištění celoročního sběru a  svozu 
bioodpadů od  občanů, dále požadavek sa-
motných občanů, a především i  snaha města 
o  snižování množství směsného komunální-
ho odpadu ukládaného na skládku. Vzhledem 
k tomu, že biologicky rozložitelný odpad před-
stavuje ve  směsném odpadu velkou část, je 
zavedení celoročního svozu možností, jak 
bioodpad ze směsného komunálního odpadu 
separovat. Biologicky rozložitelný odpad totiž 
netvoří pouze tzv. zahradní odpady jako tráva 
nebo listí, ale významnou částí jsou i rostlinné 
odpady z kuchyní z přípravy zeleniny či ovoce, 
pokojové rostliny či jiné rostlinné odpady, kte-
ré v domácnostech vznikají po celý rok, nejen 
od jara do podzimu. Jelikož v zimních měsících 
(prosinec, leden, únor) je biologického odpa-
du méně, bude v tomto období probíhat svoz 
pouze 1x měsíčně. 
V  únoru bude svoz bioodpadu zajišťován 
v termínu 8.−10. 2. 2021 dle standardního 
harmonogramu svozu. 
Ten je umístěn na  webové stránce města: 
https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-
-uradu/odbor-spravy-majetku-mesta/nakla-
dani-s-odpady.html  (v záložce praktické infor-
mace – nakládání s odpady).

hradou. Pro obyvatele sídlišť Vajgar, Hvězdár-
na a U Nádraží jsou určené hnědé kontejnery 
umístěné na  několika stanovištích separova-
ného odpadu. Počet kontejnerů na bioodpad 
se bude v průběhu roku na všech sídlištích na-
vyšovat.
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává 
velmi cenná surovina, která se v areálu Služeb 
města J. Hradec přeměňuje na kompost. Ten je 
dále využíván jako hnojivo na území města, dí-
ky čemuž se do půdy vrací potřebné živiny. 
Apelujeme na občany, aby do nádob vhazo-
vali pouze bioodpad, pro který jsou nádoby 
určené a nevhazovali nežádoucí odpady ja-
ko skleněné, kovové či plastové obaly a jiné 
nerozložitelné odpady či zbytky jídel. Děku-
jeme, že tato pravidla dodržujete, pomáhá-
te nám tak bioodpad lépe zpracovat.  

Renata Severová

Bioodpad se bude svážet i v únoru, od břez-
na pak pravidelně každý lichý týden
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Forma a  průběh jednotlivých činností závisí 
na  vládních opatřeních proti šíření onemoc-
nění COVID-19. Aktuálně je pracovnice SENIOR 
centra Blanka Novotná připravena poskytnout 
základní sociální poradenství. Konzultace je 
možné zajistit po předchozí domluvě na tele-
fonním čísle: 702 293 088.
Po  uvolnění opatření proti šíření koronaviru 
bude další program konkrétně specifikován 
formou plakátů. Kromě obvyklých aktivit pak 
bude k  dispozici v  domluvených termínech 
i  výuka základů práce na  počítači (konkrét-
ně zasílání e-mailů, získávání informací na  in-
ternetu apod.) Zájemci mohou nové znalosti 
prakticky využít třeba k  bezplatnému zasílání 
své elektronické pošty, vyhledávání aktuálních 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Město Jindřichův Hradec i v roce 2021 zajišťu-
je provoz SENIOR centra. Od 1. ledna 2021 do-
šlo v SENIOR centru k provozním změnám. 
Činnosti SENIOR centra nově zajištuje Blanka 
Novotná. Zároveň došlo k nepatrným změnám 
v provozní době centra. 
Od 1. ledna 2021 je provozní doba SENIOR 
centra následující: 
pondělí: 8.00–12.00, 12.30–14.45 hodin 
úterý: 8.00–12.00, 12.30–14.45 hodin 
středa: 8.00–12.00, 12.30–16.00 hodin

informací např. z  oblasti zdravotnictví, spor-
tu, kuchařských receptů a  jiných, každý podle 
svých potřeb a zájmů.
S přáním udržení dobrého zdraví a optimismu

Blanka Novotná
Únor v SENIOR centru

Sparkla, kočka, očkovaná, kastrovaná
Sparkla je krásná kočičí holčička, pěkně stavě-
ná. Je plachá, před cizími lidmi se schovává. 
S ostatními kočičkami vychází dobře, je čistot-
ná, má hygienické návyky. Potřebuje chvilku 
čas si zvyknout a  pochopit, že se jí neublíží. 
I ona bude skvělý společník, jakmile si na nové 
páníčky zvykne. Také ona je krmena kvalitní-
mi granulemi. Hledáme pro ni hezký domov, 
kde bude mít dobré zázemí, kde se jí dosta-
ne lásky a ze začátku i trochu trpělivosti.  Ide-
ální domov by byl bez malých dětí, nejlépe 
k dalším kočičkám nebo společně se Samso-
nem. Ke kočičce poskytneme do začátku i vel-
ký 10 kg pytel kvalitních granulí.
Adopci koček zprostředkovává spolek Ci-
bela (paní Jirsová). Kontakt pro zájemce: 
603 219 149.

Samson, kocour, očkovaný, kastrovaný
Samson je mohutný (váží cca 5 kg), krásně 
stavěný kocourek. Je plachý, zatím se lidí stra-
ní, ale pokud si ho „ulovíte“, tak nijak nepro-
testuje. S ostatními kočičkami vychází dobře, 
je čistotný, má hygienické návyky. Potřebuje 
chvilku čas si zvyknout a pochopit, že se mu 
neublíží. Jakmile ale pozná normální život, bu-
de z něj skvělý společník. Kocourek je krmen 
kvalitními granulemi. Hledáme pro něj hezký 
domov, kde bude mít dobré zázemí a  ze za-
čátku se mu dostane trochu trpělivosti. Ide-
ální domov by pro něj byl bez malých dětí, 
nejlépe k dalším kočičkám nebo společně se 
Sparklou. Ke  kocourkovi poskytneme do  za-
čátku i velký 10 kg pytel kvalitních granulí.

Teddy, pes, očkovaný, čipovaný
Stále hledáme nový domov také tomuto krás-
nému 2−3 roky starému kříženci staforda, kte-
rý se dostal do záchytných kotců města Jindři-
chův Hradec. Jen do dobrých rukou.
Teddy je krásně stavěný, mladý, silný a aktivní 
pejsek. K lidem je hodný, ostatní pejsky si za-
tím vybírá. Teddymu se nedostala žádná po-
řádná výchova, musí si osvojit základní po-
vely. Potřebuje tedy dobré a  pevné vedení 
a aktivního páníčka, který se mu bude oprav-
du věnovat. Poté z  něj bude určitě skvělý 
parťák. Hledáme pro něj hezký domov s aktiv-
ními páníčky, nejlépe do domku se zahradou. 
Venku v kotci není šťastný. Vzhledem k  jeho 
temperamentu není vhodný k malým dětem. 
K  Teddymu poskytneme do  začátku i  velký 
pytel kvalitních granulí zdarma.
Zájemci o  adopci se mohou hlásit na  tele-
fonu Městské policie Jindřichův Hradec – 
384 351 152, uveďte podací číslo 502/20.

Renata Severová

Pomozte najít domov zvířatům ze záchytných kotců

Město Jindřichův Hradec hledá nový domov pro dvě kočky a jednoho psa. Kočičky jsou ze skupiny, která žila s pánem v garsonce bez jakéhokoliv 
kočičího zázemí. Sice nebyly týrané, ale podmínky chovu byly velice nevyhovující, proto se pán kočiček dobrovolně vzdal. Osm z nich už svůj do-
mov našlo, stále ještě ale hledáme nový domov zbývajícím dvěma kočičkám, které jsou kvůli výše uvedeným nevyhovujícím podmínkám plaché 
a lidí se bojí. Hygienické návyky mají, na záchůdek chodí hezky. Bude třeba jim ale dát čas, než si na svého pána zvyknou. Ideální domov by pro ně 
byl bez malých dětí, nejlépe k dalším kočičkám, od kterých se dá naučit, jak vypadá „normální život“. Obě kočičky žijí spolu a jsou na sebe zvyklé, 
proto je možné adoptovat je i společně. Jen do dobrých rukou!

 �ODBOR ROZVOJE

Rada města souhlasila s návrhem strategického plánu rozvoje města na období let 2021–2025.  Smyslem tohoto dokumentu je vytýčení klíčo-
vých oblastí rozvoje města a vytvoření prostoru pro plnohodnotný život všech jeho obyvatel s přihlédnutím k současným vývojovým trendům 
ve společnosti. Návrhová část Strategického plánu je rozdělena do šesti základních pilířů. Strategický plán je po dobu 30 dnů zveřejněn na webo-
vých stránkách města: www.jh.cz k otevřenému připomínkovému řízení. Poté dojde k zapracování připomínek a opětovnému projednání radou 
města. Konečnou podobu Strategického plánu rozvoje města musí schválit zastupitelstvo. 

Karel Hron

Návrh strategického plánu rozvoje města na dalších pět let je na webu. Veřejnost ho může během února připomínkovat
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Někdo daruje krev, někdo plazmu, jiný zase 
kostní dřeň. „Já se rozhodla darovat své vla-
sy“, říká Anežka Vrbová, šestadvacetiletá po-
licistka, která slouží u  PČR čtvrtým rokem, 
a  to na  obvodním oddělení v  Jindřichově 
Hradci.  
Zní to banálně a pro některé možná hloupě, 
jsou to přece jen vlasy a bereme je jako na-
prostou samozřejmost. Ovšem pro holčičky, 
dospívající dívky a ženy, které vlivem léčby 
onkologického onemocnění přišly o  svoji 
„korunku“ v podobě vlasů, se jedná o citel-
nou ztrátu, která se těžko nahrazuje. 
Anežka darovala 40 centimetrů zdravých 
vlasů, jež jí sahaly pod bedra. O tom, že by 
své vlasy mohla zpeněžit, nikdy neuvažova-
la. Poprvé si nechala své dlouhé vlasy ostří-
hat ve dvaceti letech. To ale ještě nevěděla 
o možnosti darování. 

POLICIE ČR

6. ledna 2015 byly v budově PČR, Územního 
odboru Jindřichův Hradec otevřeny speciální 
výslechové místnosti. 
V prostorách kriminální služby byly upraveny 
dvě kanceláře, které jsou speciálně vybaveny 
pro účely výslechů zvláště zranitelných obětí, 
prioritně pro výslechy dětí, ale i seniorů a dal-
ších citlivých osob. 
První z  místností je vybavena jako dětský 
pokoj. Zde upoutají pozornost nejen veselé 
barvy na zdech, hračky či dekorace, ale i tzv. 
„rozšířená rodina“- panáčci a panenky před-
stavující sourozence, maminku, tatínka či 
babičku a  dědečka. Tyto figurky pomáhají 
dětem, které nejsou dostatečně jazykově vy-
baveny nebo mají před policistkou (specialist- 
kou na  vedení výslechů dětí) ostych při vý-

 �Speciální výslechové místnosti mají novou techniku

A co policistku k takto zásadnímu kroku ved-
lo? Díky své mamince, která v dětství prodě-
lala onkologické onemocnění, ví, že náhrada 
v podobě paruky z pravých vlasů je nedoce-
nitelná. Avšak dříve šlo o něco neobvyklého 
a za podobnou paruku se platily nemalé pe-
níze. Je tedy jen dobře, že jak časem postou-
pila medicína, postoupila i dobrota a ocho-
ta lidí pomáhat. Jedním z  nich je Nadační 
fond Šance Onkoláčkům, která spolupracuje 
s další výjimečnou nadací Nové háro. Právě 
zde vyrábí z darovaných vlasů paruky, které 
poté zdarma věnují těm, kteří je potřebují. 

„Ostříhání vlasů z  nikoho hrdinu neudělá, ale 
spolu se svými kolegy se každý den snažíme li-
dem pomáhat. Proč tedy nezkusit pomoci i  ji-

nak? Darováním vlasů se zasloužíte o  navrá-
cení úsměvu dívence nebo ženě, která se bude 
moci opět radovat. Je také zvykem, že poté, co 
dotyčná už paruku nepotřebuje, ji vrátí, a  ta 
poté bude opět zdobit jinou slečnu,“ dodává 
skromně policistka Anežka Vrbová.

 �Policistka darovala své dlouhé 
vlasy pro „Onkoláčky“

slechu, aby ukázaly vše, co viděly nebo se jim 
osobně stalo, právě na panáčcích představu-
jících rodinu.
Druhá z místností je technické zázemí a pro-
stor pro policisty a všechny další zúčastněné 
osoby při výslechu. Díky kamerovému systé-
mu je sem dění z první místnosti přenášeno 
na obrazovky a osoby mohou na dálku do vý-
slechu vstupovat, ať již písemnou formou 
přes PC či prostřednictvím telefonu. Obě kan-
celáře jsou navíc propojeny jednocestným zr-
cadlem, a  tudíž je policisté mohou využívat 
k tzv. rekognici neboli znovupoznání osoby.
Původně byl projekt realizován z  programu 
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, 
kdy významnou měrou se do realizace zapo-
jilo i samotné město Jindřichův Hradec.

Loňského roku byla v  rámci programu pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra ČR pod 
názvem projektu „Modernizace SVM“ schvá-
lena finanční částka 35 000 Kč právě na mo-
dernizaci těchto speciálních výslechových 
místností. Krajské ředitelství policie Jiho-
českého kraje pak přispělo další finanční 
částkou, a to 10 500 Kč. Veškeré tyto finanč-
ní prostředky byly využity k  zakoupení no-
vé výpočetní a  audio techniky, jež slouží 
ke zkvalitnění přenosu obrazu i zvuku z jed-
né výslechové místnosti do druhé. Touto mo-
dernizací došlo k výraznému zkvalitnění vý-
slechů i  k  vyššímu komfortu podmínek pro 
samotné účastníky řízení, jež je na kriminální 
policii vedeno.  

Hana Millerová
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20. prosince 2020
Nadávky opravdu jen pro otrlé doplněné gesty 
fyzického násilí, takový předčasný vánoční dá-
reček nadělil svým prarodičům čtyři dny před 
Štědrým dnem „borec“ (19 let) z ulice 9. května, 
snad jako vyjádření díků za  obětavou, celoži-
votní péči, které se mu ze strany náhradních ro-
dičů dostávalo. V neděli před osmou večer ov-
šem potřeboval mladík v odvykací fázi 6500 Kč, 
které ale babička (73 let) prostě neměla. Tak 
začal smutný příběh, který skončil po zadoku-
mentování u správního řízení, a to pro spáchání 
přestupku proti občanskému soužití.
26. prosince 2020
Na přívěsném vozíku za osobním automobi-
lem převážený domovní odpad překážel mu-

 �Výpis z událostí

ži (30 let) s trvalou adresou v Popelíně natolik, 
že skončil v  lesním porostu místní části Ra-
douňka. Po  provedeném šetření jak na  mís-
tě nepovolené skládky, tak i navazujícím do-
hledání samotného pachatele, prožil vskutku 
nevšedním způsobem druhý svátek vánoč-
ní zmiňovaný „ekolog“ úklidem a  s  pouče-
ním za  tisícovku pro porušení zákona o  od-
padech.
1. ledna 2021
Velmi svérázné pojetí života lidského, které 
statečně plní statistiky naší jednotky, a  kte-
ré by mohlo být bez zardění námětem další 
knihy lékaře, spisovatele, humoristy a autora 
scénáře k filmu Dobří holubi se vracejí Ladi-
slava Pecháčka, připomněl v novoročních ho-
dinách provozovatel (51 let) „nálevny“ v cen-
tru města. V  půl třetí ráno, kdy se v  ulicích 
rozléval klid a  mír, si tento bonviván ustlal 
v jízdním pruhu Klášterské ulice a na dobrou 
noc spustil reprodukovanou hudbu ze svého 
mobilního telefonu. Z růžového snění jej k je-
ho nelibosti vytrhli patrolující kolegové, kteří 

si vyslechli tolikrát už vyřčené a léty vybrou-
šené výlevy.  Když se podařilo zapojit do tě-
lesného procesu i nemotorné dolní končetiny 
zmiňovaného muže, byl „novoroční dáreček“ 
odeslán do nedalekého příbytku s upozorně-
ním, že druhé kolo bude stejně vybroušené, 
ale tentokrát z jiných úst a z litery zákona.
2. ledna 2021
Díky láskyplné obětavosti paní Mládkové ze 
Stráže nad Nežárkou a přičinění naší jednot-
ky nalezl po třech dnech svůj ztracený domov 
tříletý drsnosrstý jezevčík z Vydří. Ten se den 
před silvestrem vydal na  novoroční oslavy, 
které nakonec prožil u  zmiňované  náhradní 
rodiny. A když se nedařilo žádným zvoleným 
způsobem dohledat majitele, přišla na  řadu 
moderní technologie. Načteným kódem čipu 
byly prověřeny dostupné registry zvířat a od-
měnou nebylo jen dohledání majitelky, ale ta-
ké zjištění, že Dragar není žádný voříšek, ale 
šlechtic s průkazem původu. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 6. 12. 2020 do 11. 1. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Olga ŠTEFANOVÁ Višňová 4. 12. 1938 6. 12. 2020

Jiří NAWRAT Staré Město pod Landštejnem 21. 4. 1949 8. 12. 2020

Lubomír ZUZÁK Jindřichův Hradec 18. 11. 1939 9. 12. 2020

Jiří KUPKA Kostelní Radouň 8. 8. 1949 9. 12. 2020

Vlasta KUBÁTOVÁ Otín 7. 7. 1932 10. 12. 2020

Marie SLÁDKOVÁ Jindřichův Hradec 2. 6. 1928 11. 12. 2020

Bohumila SMÍTKOVÁ Zdešov 25. 1. 1938 11. 12. 2020

Josef SEJKORA Jindřichův Hradec 14. 7. 1937 11. 12. 2020

Jiřina VESELÁ Jindřichův Hradec 27. 4. 1943 12. 12. 2020

Marie ZIMMERMANNOVÁ Jindřichův Hradec 23. 3. 1946 13. 12. 2020

Marie TŮMOVÁ Jindřichův Hradec 9. 1. 1932 13. 12. 2020

Adelheid KUCHAŘOVÁ Horní Radouň 27. 11. 1943 16. 12. 2020

Jan HANTA Plavsko 30. 4. 1954 16. 12. 2020

Růžena FÜLLSACKOVÁ Jarošov nad Nežárkou 9. 2. 1930 16. 12. 2020

Eva CHMELOVÁ Jindřichův Hradec 13. 12. 1944 17. 12. 2020

Emilie ZEMÁNKOVÁ České Velenice 13. 7. 1944 18. 12. 2020

Božena KOZÁKOVÁ Jindřichův Hradec 9. 1. 1936 21. 12. 2020

Jiří MEDEK Jindřichův Hradec 24. 11. 1956 22. 12. 2020

Julie ZEMANOVÁ Popelín 12. 5. 1936 23. 12. 2020

Marie TUNKOVÁ Jindřichův Hradec 4. 1. 1943 24. 12. 2020

Štefan JAROŠ Nová Včelnice 14. 7. 1957 24. 12. 2020

Marie BOČKOVÁ Horní Pěna 26. 2. 1950 24. 12. 2020

Ivo KOLÁŘ Jindřichův Hradec 6. 3. 1934 25. 12. 2020

Marie FÄHNRICHOVÁ Stráž nad Nežárkou 29. 3. 1932 27. 12. 2020

Božena TOMÁŠKOVÁ Jindřichův Hradec 18. 2. 1930 28. 12. 2020

Milan POPELKA Horní Radouň 25. 11. 1936 28. 12. 2020

Čestmír MICHAL Hatín 4. 11. 1941 29. 12. 2020

Miroslav MIKEŠ Pleše 20. 2. 1934 31. 12. 2020

Marie VICHROVÁ Jindřichův Hradec 21. 4. 1941 31. 12. 2020

Jan MATĚJKA Nová Včelnice 26. 9. 1934 31. 12. 2020

Vladislav DVOŘÁK Deštná 15. 1. 1941 1. 1. 2021

MUDr. Anna SPURNÁ Kunžak 19. 5. 1959 1. 1. 2021

Jaromír MINÁŘ Jindřichův Hradec 4. 5. 1934 1. 1. 2021

Jiří SEDLÁČEK Chlum u Třeboně 18. 6. 1941 2. 1. 2021

Božena MICHALÍČKOVÁ Kardašova Řečice 22. 12. 1932 2. 1. 2021

Dana BUCHTOVÁ Najdek 24. 10. 1959 2. 1. 2021

Anna HRONOVÁ Dolní Skrýchov 11. 1. 1923 4. 1. 2021

Miroslav MATOUŠEK Chlum u Třeboně 30. 7. 1957 4. 1. 2021

Jan TESAŘ Jindřichův Hradec 24. 1. 1939 6. 1. 2021

Milena ŠTEFLOVÁ Stříbřec 10. 11. 1944 6. 1. 2021

Terezie KARKULOVÁ Světce 15. 12. 1933 8. 1. 2021

František NOVÁK Modletice 3. 9. 1933 8. 1. 2021

Karel STRAKA Terezín 16. 7. 1935 10. 1. 2021

Miluše PLATZEROVÁ Blato u Nové Bystřice 8. 5. 1935 11. 1. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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Stavba nové budovy reálného gymnasia
Dne 31. ledna začalo se s přípravnými pracemi 
na  staveništi real. gymnasia v  sadech Jablon-
ského. Stromy, které mohly býti zachovány, byly 
ponechány, jinak byly stromy stojící v půdorysu 
stavby vykáceny a rozprodány ve veřejné draž-
bě. Zamýšlí se však – a jest naděje, že městské 
zastupitelstvo uzná správnost myšlenky té – ná-
hradou za pěkné partie, které po 35 let byly oz-
dobu našich sadů, rozšířiti sady proti Rybákově 
zahradě a dále zvelebiti chudičkou část sadů, le-
žící mezi staveništěm a Nežárkou.  

Dávka ze zábav 
V minulém roce pořádáno bylo u nás 105 taneč-
ních zábav, 18 ochot. div. představení, tolikéž 
koncertů, 6 kabaretů, 7 výletů dávce podrobe-
ných a 13 fotb. zápasů. Na dávce ze zábav těch 
zaplaceno úhrnem 34 0137,17 Kč! Připočteme-
li k tomu divadelní představení, pořádané spo-
lečnostmi, které dávce nepodléhají a  kterých 
minulý rok byla slušná řada, jest jisto, že na kaž-
dý den v roce připadla aspoň jedna zábava. Pak 
prý je nám zle!

11. února 1921
Choroba páně presidentova 
zavdala příčinu rozšiřování různých poplašných 
zpráv v městě našem i okolí. Všude bylo slyšeti 
jen dotaz, co na všem pravdy a naštěstí úterní 
listy pražské, přinášející zprávu o zlepšení stavu 
p. presidenta, daly nejlepší odpověď na  různé 
zprávy ty.
Co přinese Lido-bio
Od 23. do 25. t. m. (středa, čtvrtek a pátek) nád-
herný film „Děs“. Tragedie na pokraji skutečnos-
ti dle anglického překladu o šesti dílech, v hlav-
ní úloze s Konrádem Veidtem. Film tento budí 

4. února 1921
Osobní
V neděli dne 13. února t. r. oslaví p. Eugen Čer-
nín, majitel hradeckého svěřenského panství, 
ve  svém zimním sídle Petrohradě u  Žatce své 
sedmdesáté narozeniny. Používáme této příle-
žitosti, abychom znovu a znovu upozornili spo-
luobčany a  čtenáře na  přečetné zásluhy, kte-
rých si jmenovaný pán o město Hradec a okolí 
za všechna ta léta získal. Největší však pomník 
staví si uměnímilovný pán mezi námi restaura-
cí starožitného hradu Hradeckého, který k nové 
slávě ze sutin vyzdvihuje. V  letech 1912–1914 

velikým nákladem postaral se o  trakt Jindři-
chův, kamž kázal přemístiti bohatý archiv, že jej 
nádhernými vzdušnými místnostmi za nejpřed-
nější v Čechách považovati dlužno, ve válce do-
končil rekonstrukci věže Menhartky, ve starém 
archivu nalezené staré fresky dal mistry malíři 
Kauckým a  Švarcem renovovati – slovem uči-
nil Hradecký hrad, již jako Popelka ku zkáze od-
suzovaný, obnovenou pokladnicí věd a umění, 
největší ozdobou a  atrakcí našeho města, aby 
tu naše mládež měla stále učiliště, měšťanstvo 
v prázdné chvíli při pohledu na vzácné předmě-
ty ušlechtilou zábavu a touristi z domova i cizi-
ny pevný bod zastávky. 

Šlechetnost
Majitel zdej. velkostatku pan Eugen Czernin na-
řídil, by v den jeho 70. narozenin poděleno bylo 
40 chudých z našeho města po 25 Kč a mimo to, 
by interním obročníkům ústavu chudých u sv. 
Jana Křtitele, spolukuchařce a služkám dostalo 
se po 100 Kč.

Únorový život obyvatel města byl na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky prezentován ve světle společenských udá-
lostí, které byly podle pisatele zprávy ještě bohatší a četnější než v předchozím roce, kdy se podle statistik konala kaž-
dý den některá kulturní akce. Veřejnost věnovala pozornost vykáceným stromům na staveništi nové budovy gymná-
zia v Jablonského sadech. Vzpomínku na pokácené vzrostlé lípy napsal do týdeníku pod svou obvyklou zkratkou BS 

i jindřichohradecký rodák, spisovatel a literární vědec Ferdinand Strejček. Zastupitelstvo v této souvislosti předložilo návrh na rozšíření a úpravu nových 
ploch parku pod stavbou. Sedmdesáté narozeniny oslavil majitel jindřichohradeckého hradu a zámku Eugen Černín, a při této příležitosti byly připome-
nuty jeho zásluhy, především probíhající oprava zdejšího objektu a charitativní činnost. 

POHLEDY DO HISTORIE

 � Psalo se před sto lety aneb z jindřichohradeckého Ohlasu od Nežárky

ve vědeckých kruzích pravou sensaci. Objasňu-
je boj člověka s dobrem i zlem!
Z klubu turistů
Na členské schůzi dne 20. t. m. o 8. hod. v hote-
lu Kasper bude předvedeno 100 světelných ob-
razů z výletu do Terstu se slovním doprovodem 
pana Dr. R. Brumlíka.

Ceny klesají!
Poslední dobou ceny másla, vajec, masa a  ji-
ných poživatin polevily. Uzenky dosud po 1,20 K 
prodávané, dostati lze nyní po  1 K. I  z  jiných 
oborů sděluje se, že dávno čekané zlevnění jest 
na obzoru. Chlebenkám, které nás nasoužily se 
až dost, má býti v srpnu t. r. – budeme-li hodni – 
odzvoněno! Dej to Bůh!

25. února 1921
Vyhoštěná!
Známá zlodějka A. Králíková, pro jejíž nepěkné 
činy by málem zvláštní rubrika nestačila, byla 
z  návrhu městského úřadu okresní politickou 
správou z obvodu Jindř. Hradce a z obvodu ce-
lého zdejšího politic. okresu navždy vyhoštěna. 
----------------------------------------------------------------
Otevírací doba knihovny Muzea Jindřicho-
hradecka: 
Pondělí, středa 12.30–15.30 hodin; návštěvu lze 
objednat předem na e-mailu: behalova@mjh.cz 
nebo na tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
https://www.mjh.cz/knihovna-badatelna/digi-
talni-knihovna.

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Lenka Řeřichová pracuje v  Hospicové péči sv. 
Kleofáše třetím rokem. Bohaté pracovní zkušenos-
ti má i ze soukromého sektoru. V Nemocnici Jind-
řichův Hradec pomáhala zakládat tzv. paliativní 
lůžka. Volný čas tráví nejraději s  rodinou, ideálně 
v přírodě a pohybu.

Jak jsi se stala součástí hospice? Podle všeho 
Tě téma paliativní péče zajímalo již dříve?
Je to tak, téma důstojného závěru života paci-
entů s život limitujícím onemocněním mi přišlo 
do  cesty v  roce 2013, prostřednictvím manžela 
(zdravotníka, který se s nevyléčitelně nemocný-
mi pacienty denně setkává v rámci své specializa-
ce), který si přál zajistit tehdy ještě nedostupnou 
hospicovou péči obyvatelům Jindřichohradec-
ka. Spolu s dalšími stejně nadšenými přáteli jsme 
založili neziskovou organizaci Hospic Nova Do-
mus, věnovali se osvětě a postupně pro plán zří-
dit ve městě lůžkové zařízení hospicového typu 
získávali podporu města Jindřichův Hradec, ve-
dení místní nemocnice, kraje apod. Byla to poz-
ději právě nemocnice, která nás oslovila s nabíd-
kou spolupráce na zřízení paliativních lůžek. Jsem 
opravdu vděčná za  příležitost být v  roce 2016 
u toho. Mou úlohou tehdy byla organizační a fi-
nanční podpora, podařilo se nám získat grant 
od  soukromého nadačního fondu Avast a  celý 
projekt tak zviditelnit. Cílem však nebyla ona dvě 
paliativní lůžka, nýbrž zřízení Pavilonu sociální 
a paliativní péče, jehož vybudování je již na spad-
nutí. Bude krásný a velmi užitečný. 
A jaká byla moje cesta do Kleofáše? Práce v ne-
mocnici mě naplňovala, táhlo mě to však od pa-
pírů k pacientům a jejich rodinám. O hospicové 
péči v Třeboni jsem dobře věděla, proto jsem teh-
dejší paní ředitelku oslovila s žádostí o práci v pří-
mé péči. Prosba byla vyslyšena a já zde pracuji již 
třetím rokem. 
Co je náplní Tvé práce?
Náplní mé práce je psychosociální podpora ro-
dinám pečujícím o své blízké a poradenská péče 
o pozůstalé. Patří sem pomoc s vyřízením admi-
nistrativních záležitostí spojených s péčí o blízké-
ho v domácím prostředí a posléze úmrtím, roz-
hovory, naslouchání, hledání vnitřních zdrojů 
pro zvládnutí těžké situace, ale i běžná administ-
rativa spojená s chodem hospice. 

 �Hospicová péče je pro mne privilegium a skutečná škola vztahů
Jak hospic pomáhá pozůstalým rodinám?
Po  úmrtí blízkého zůstáváme s  nejbližšími po-
zůstalými v  kontaktu po  dobu jednoho roku. 
Nejkritičtějších je prvních 6−8 týdnů po  úmrtí, 
v  tomto čase proto realizujeme osobní návště-
vu, poté pravidelné telefonické konzultace. Je-
jich smyslem je pomoci pozůstalým nalézt jejich 
zvládací strategie, které se aktivují při těžkých ži-
votních zkouškách. Pozůstalí mají telefonní číslo 
na poradenského pracovníka, který je jim k dis-
pozici, pokud se potřebují vypovídat, vyplakat, 
potřebují poradit. Cílem poradenství je pomoci 
pozůstalým adaptovat se na život bez milované 
osoby, nalézt smysl v životě a utrpení, kterým si 
prošli. Organizujeme pravidelná setkání svépo-
mocné skupiny v Třeboni, kde mohou pozůsta-
lí probrat citlivá témata s lidmi, kteří taktéž pro-
chází ztrátou někoho milovaného, navázat nová 
přátelství. To vše v bezpečném prostoru a za pří-
tomnosti zkušených psychologů a  psychotera-
peutky. Všichni pracovníci jsou samozřejmě vá-
záni mlčenlivostí. Dále pořádáme vzpomínková 
setkání pro pozůstalé a jejich rodiny, letos jsme 
v  J. Hradci zprovoznili poradnu pro pozůsta-
lé, která je k dispozici nejenom našim rodinám, 
ale i zájemcům z řad širší veřejnosti. Poradenský 
pracovník není psycholog ani psychoterapeut, je 
však vyškolen v technikách práce s lidmi truchlí-
cími nad ztrátou blízké osoby.  
Řada pozůstalých preferuje zpracování ztráty 
a smutku z úmrtí blízké osoby pouze uvnitř ro-
dinného systému, naši podporu nevyužijí. Ji-
ní jsou rádi, že o svém zármutku mohou hovo-
řit s někým mimo nejbližší rodinu, s někým, kdo 
jim pomůže toto břemeno nést, nesoudí je, mo-
hou se vypovídat, vyplakat, postěžovat, a přitom 
tím nezatíží nikoho ze svých blízkých. Mnohdy je 
to veliká úleva a přesně to, co pozůstalý v danou 
chvíli potřebuje. 
Většinou se potkávám s lidmi v hlubokém smut-
ku a  zármutku. Mám velikou radost, když je 
po  několika měsících od  ztráty vidím znovu se 
radovat a těšit ze života. 
Ty osobně se s umírajícími potkáváš? Jak to 
prožíváš?
Nyní již tolik ne, moje úloha v  rodině začíná 
úmrtím blízké osoby. Dříve jsem byla v kontak-
tu s umírajícími pacienty poměrně často. Velice 
si vážím rodin, o které pečujeme, za jejich odva-
hu vpustit si do života v tak citlivou dobu něko-
ho cizího, je mi ctí přijmout roli průvodce na této 
bolavé cestě. Je to pro mě skutečná škola vzta-
hů, života, privilegium, kterého se mi dostává. 
Nad jednotlivými příběhy samozřejmě přemýš-
lím i ve volném čase, cítím radost rodiny z pěk-
ně prožitých dnů navzdory onemocnění i smu-
tek z odchodu blízkého, pobrečím si. To k takové 
práci patří. 
Jak přemýšlíš o své vlastní smrti? 
Přemýšlím o  ní velice často. Nikoliv se stra-
chem a  úzkostí, ale velikým respektem. Mám 
neskromné přání být mým třem dcerám co nej-

déle nablízku, zakusit roli babičky a prožít vzta-
hy naplněný život. Práce v hospici mě naučila 
vychutnávat si každodenní malé radosti a umět 
je prožít naplno. Také to, že jediné, co má v ži-
votě smysl, jsou vztahy s druhými lidmi. Právě 
nedorozumění a pošramocené vztahy jsou tím, 
čeho na konci života lidé nejčastěji litují. Toho 
bych se chtěla vyvarovat. Dobrý život je cestou 
k dobré smrti. 
Nedostaví se v této práci po čase otupění ne-
bo smutek?
Sdílím s rodinami pocity zármutku velice často, 
jejich příběhy se mě dotýkají. Jako v každé po-
máhající profesi se může časem dostavit jisté 
otupění, zatím se mi naštěstí takové pocity vyhý-
bají. Vidím ve své práci smysl a hodnotu a věřím, 
že tomu tak ještě dlouho bude. 
Co Tě na práci nejvíc baví?
Možnost nabídnout lidem ve složité situaci kus 
sebe, zprostředkovat zkušenosti jiných pozůsta-
lých a pomoci zmírnit jejich žal. Bývám svědkem 
procesu zhojení a adaptace na život bez milova-
né osoby a mohu tuto naději přenést na pozů-
stalé, kteří jsou teprve na začátku dlouhé a bola-
vé cesty a nevěří, že se opět naučí mít život rádi.  
Utkvěl Ti v paměti nějaký příběh?
Před pár dny jsem kontaktovala pozůstalého, 
kterému před pár měsíci zemřela žena. Měli hlu-
boký a pevný vztah, zpočátku byla představa ži-
vota bez milované manželky pro pána velice bo-
lestná. Báli jsme se o  něho. Nyní navázal nový 
vztah, věnuje se opět činnostem, které ho dříve 
naplňovaly, a řekl mi: „Už nemám strach ze smrti. 
Mám v obou světech, světě živých i mrtvých, oporu 
a lásku. Jsem dítě štěstěny.“ 
Měly by být umírání přítomné děti?
Jsem přesvědčená, že ano. Umírání přirozeně 
patří k životu. Děti jsou součástí rodiny a sdílí vše 
v rámci tohoto systému. Neměly by být opomí-
jeny. V rámci mobilního hospice mluvíme o do-
žití v domácím prostředí, a nutno říci, že nebý-
váme svědky dramatických úmrtí, naopak, díky 
skvělé práci zdravotního týmu opouští hospico-
ví pacienti tento svět většinou v klidu a pokoji, 
bez příznaků bolesti, dušnosti a diskomfortu. Po-
kud jsou toho děti součástí, vnese to klid i do je-
jich duše a nebudou smrt vnímat jak cosi drastic-
kého a  traumatizujícího. Budou pak považovat 
za přirozené a samozřejmé, že se o umírajícího 
postarají nejbližší, že se s ním rozloučí, vzájem-
ně si odpustí, usmíří, poděkují. Rodina se někdy 
snaží děti před takovými těžkostmi uchránit, pří-
liš o tom s nimi nemluvit, dávat falešnou naději 
a nabízet polopravdy. Děti však naopak oceňu-
jí pravdivost dospělých, jsou-li umírání přítomny 
a  je-li jim dána určitá kompetence, mohou ne-
mocnému donést pití, dát obklad, přečíst kníž-
ku, lépe se s celou situací vyrovnávají. Totéž platí 
o přítomnosti dětí na pohřbu – i malé dítě mů-
že takovou situaci zvládnout bez jakékoliv trau-
matizace, jen je potřeba dodržet určité zásady. 
Součástí naší práce je věnovat dostatek pozor-

ÚNOR 2021 |  9www.jh.cz



nosti také dětem v  rodině, o kterou pečujeme. 
Je dobré vždy respektovat přání dítěte, zda vů-
bec a nakolik chce být u úmrtí přítomno, mělo by 
mít možnost samo se rozhodnout. V rámci práce 
s pozůstalými věnujeme dětem specifickou po-
zornost, zde je stěžejní práce psychologa a psy-
choterapeuta.

V čem je role hospice podle Tebe důležitá?
V  hodnotách, které reprezentuje a  na  kterých 
stojí. Ať se kolem nás děje cokoliv, v hospici se 
svět zdá být v pořádku. Hospicová péče pomá-
há lidem nabídnout ze sebe to nejlepší – odva-
hu, odhodlání, odpuštění, smíření, empatii, sou-
cit, toleranci, zkrátka ryzí člověčinu.

Co bys Kleofášovi popřála?
Zcela pragmaticky finanční jistotu, dále stej-
ně nadšené zaměstnance s  otevřeným srdcem 
a  v  neposlední řadě uspokojení ze smysluplné 
a užitečné práce.

Petra Pfeiferová

V  únoru se uskuteční již devátý ročník tra-
diční kampaně, která pomáhá široké veřej-
nosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit 
zaběhlé návyky. Loňského ročníku se podle 
průzkumů zúčastnilo až 9 % dospělé popu-
lace. Rok 2021 přináší zásadní změnu, a  to 
knihu Suchej únor, která na 416 pečlivě vy-
destilovaných stranách představuje alkohol 
ve všech jeho společenských rolích. 

Hokejista Patrik Bartošák, psychologové Pavel 
Rataj nebo Ilona Preslová, spisovatel Josef For-
mánek, primář Petr Popov, koučka Janka Chud-
líková, závodník Aleš Loprais nebo muzikant 
Petr Fiala patří mezi 72 českých osobností, od-
borníků, novinářů a neobyčejných lidských pří-
běhů, jež dali vzniknout knize, která ve 28 kapi-
tolách představuje alkohol s  lehkostí i vážností 
– ve všech jeho společenských rolích. Ať už je to 
spánek, sex, sport, práce, výchova dětí,  zdraví 
nebo alkohol za volantem.
„Naše kniha z  vás abstinenty neudělá – není to 
ani jejím cílem.  Má být lidem především inspirací 
k příjemné sebereflexi a můžeme se díky ní leda-
cos dozvědět. Nejen o alkoproblematice, ale hlav-

 � Suchej únor prověří váš vztah k alkoholu
ně o sobě. Kniha má jediný cíl – abychom všichni 
znali upřímnou odpověď na  jednoduchou otáz-
ku: „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá 
nás?“, popisuje smysl knihy Petr Freimann, ře-
ditel neziskové organizace Suchej únor, na jejíž 
stránkách je možné knihu získat a podpořit tak 
kampaň.
Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?
Suchej únor se stal kampaní za „čistokrevnej ži-

vot“, která pro mnoho účastníků neznamená je-
nom měsíční detox od  alkoholu, ale celkovou 
očistu spojenou se zdravým životním stylem 
a chutí udělat pro sebe něco smysluplného. Stej-
ně jako inspirovat ostatní. Že lidem střízlivost za-
chutná, dokládá i 53 % účastníků, kteří v dotazo-
vání po čtyřech měsících potvrzují dlouhodobé 
zvolnění v  konzumaci alkoholu. Často proto, 
že jim Sucháč otevřel oči a pomohl k příjemné 
sebereflexi. Pozitivní kampaň ale také reagu-
je na  skutečný problém. Alkohol je každoden-
ním společníkem našich životů, opojný nápoj 
plný radosti i  droga, ve  které se rozpustila ne-
jedna dobrá duše. A právě díky kampani Suchej 
únor ve  společnosti víc a  víc rezonuje otázka: 

Proč vlastně pijeme? Šest lidí z deseti má ve své 
blízkosti někoho, kdo v souboji s alkoholem ta-
há za kratší konec. Sucháčem tak promlouváme 
k sobě, ale i k lidem okolo nás.
Suchej únor je plný příběhů i dat o alkoholu a je-
ho roli v našich životech i v celé společnosti. Při-
spívají do  něj účastníci Sucháče, lékaři a  tera-
peuti, adiktologové, novináři, české osobnosti, 
vyhlášené restaurace a bary, studenti a také lidé, 
kteří s  alkoholem sami bojují. Těm všem za  to 
patří velký dík. Každý tento příběh totiž pomáhá 
šířit tu jedinou podstatu Suchýho února. Pomo-
ci zjistit nám – a stále více i těm okolo nás – kdo 
koho tady ovládá. 
Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá 
nás?
Suchej únor nechce prohibici, ani nebojuje proti 
alkoholu jako takovému. Je to osvětová kampaň 
za zdravější a uvědomělejší život, do kterého pa-
tří i (zpravidla) umírněná konzumace. Je založe-
ná na skutečném problému, který v Česku má-
me. Tím je neúměrně vysoká spotřeba alkoholu 
a s ní spojené negativní důsledky. Čísel je vyda-
ná kniha plná, nechme tak na úvod zaznít ales-
poň tato čtyři platná pro Českou republiku:
• 6 % celkové úmrtnosti v Česku jde na vrub 

alkoholu.
• Podle českých dat je u nás přes 1 milion lidí 

za hranou rizikového pití.
• Podle WHO vypijeme 14,4 litru čistého lihu 

na osobu a rok – po odečtení spotřeby tu-
ristů.

• 56 miliard jsou společenské náklady souvi-
sející s nadměrnou spotřebou alkoholu.

Do  tíživé životní situace se může dostat kaž-
dý z nás. Důležité je vědět, že se vždy můžeme 
na někoho obrátit. Nezisková organizace THEiA 
podává pomocnou ruku a nabízí 
oporu i odborné rady lidem v kri-
zových situacích a  obětem trest-
ných činů už jedenáct let. Veškeré 
služby jsou zdarma. Zásadní je pro 
ně diskrétnost a také dostupnost 
i v této složité době plné omezení. 
THEiA – krizové centrum nabízí již 
řadu let pomoc zejména v dluhové problemati-
ce. Další služby, které nyní obyvatelům nejen va-
šeho města nabízíme, jsou zaměřeny na různá 
témata odborného poradenství (dluhová pro-
blematika, partnerské vztahy, pracovněprávní 
otázky, právní otázky související s bydlením, …). 
Zkrátka, nebojte se na nás obrátit v jakéko-
liv tíživé situaci. Naše služby jsou zdarma a ur-

 � Pomáháme lidem v krizové situaci s novým začátkem
čené všem, a  to i mladistvým od 15 let. Hlavní 
náplní naší činnosti je dluhová problematika 
a krizová intervence. Může se jednat o zlobivěj-
ší děti, rodinné hádky nebo neshody, ale třeba 
i ztrátu někoho blízkého. V případě dluhové pro-
blematiky rádi pomůžeme nastavit rodinný roz-
počet, zmapovat situaci při předlužení, obtíže 
související s exekucemi, ale i pomoc s oddluže-
ním, tedy osobním bankrotem.
Společně s týmem sociálních pracovníků pomá-
háme lidem v krizi najít nový začátek a vedeme 
je k tomu, aby mohli i s prožitou zátěží mít hezký 
a naplněný život. Oporu a pomoc u nás nacháze-
jí lidé v akutní krizové situaci, do které se dosta-
nou často ne svojí vinou, a neví kudy kam. Často 
se pak roztočí spirála a jeden problém navazuje 
na druhý. Nebojte se požádat o pomoc. Napište 
nám nebo zavolejte a my se s vámi domluvíme 
na postupu řešení. O nás se můžete opřít. 

Na své problémy nejste sami
Podle ředitelky Barbory Čechové je pro jejich kli-
enty důležité zjištění, že na své problémy nejsou 
sami. Je řada nečekaných událostí, na  které je 
těžké reagovat. Ne každý má kolem sebe zázemí 
a lidi, o které se lze opřít. Současná doba přináší 
další starosti a obtíže, řadu omezení. My jsme tu 
ale pořád, a to jak pro osobní schůzky, tak i pro 
telefonické nebo e-mailové konzultace.
Děkujeme všem donátorům za  podporu naší 
činnosti, bez vás pomáhat nemůžeme.
Krizové centrum THEiA najdete v  Jindřichově 
Hradci na adrese Pravdova 837. 
Na schůzky doporučujeme se objednávat. Důle-
žité kontakty: 
Bc. Tereza Opelková
tel. č.: +420 771 127 869
e-mail: opelkova@theia.cz

Barbora Čechová
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Motto: „Nejsou smutné časy, jsou jen smutní, zamračení lidé.“ 
(Romain Rolland)

Vánoce s kouzlem vzájemného obdarovávání jsou pryč a nastal čas mezi-
dobí, čas mezi jednotlivými významnými svátky v roce. A právě nyní nás 
příroda obdarovala krásou ladovské zimy. Bílá přikrývka projasnila krátké 
dny, v duši ještě doznívá vděčné rozechvění ze všech milých překvapení 
kolem svátků. I my v Oknech jsme byli mno-
hokrát a krásně obdarováni. Naše dlouhole-
tá dobrovolnice Míša Braunová s  přítelem 
Michalem a  maminkou nadělili krásné dár-
ky obyvatelům chráněného bydlení. Radost 
přinesla i  akce „Strom přání“, pořádaná Čes-
kou spořitelnou. Dárečky obdrželi klienti slu-
žeb jak osobně (na základě svých dopisů), tak 
celá skupina, a to drobné zdravotní pomůc-
ky. Významným způsobem nám pomohli na-
ši sponzoři: Agroleasing, Zásilkovna, Husky 
− KTW, MUDr.  Pokorný, manželé Kukačkovi, 
MUDr. Pumpr, Nadační fond RBB. V závěru ro-
ku, který nám nedovolil realizovat řadu bene-
fičních a společenských aktivit, nám význam-
ně pomohly jejich finanční dary k  udržení 
chráněných pracovních míst. Opravdu moc 
děkujeme a radujeme se z každého pracovní-
ho místa, které nemusíme omezovat!
Ale každoročně si všichni i  s  klienty připo-
mínáme zásadní skutečnost a tou je fakt, že 
nežijeme jenom pro sebe. Toto vědomí dalo 
vzniknout již pravidelné benefiční akci, kte-
rou pořádají klienti chráněného bydlení me-
zi sebou. Ze svého kapesného šetří korunky 
na podporu dnes již adoptované krásné želvy 
Olívie. V lednu a v únoru budou šetřit a kon-
cem února předají svůj dárek do ZOO Na Hrá-
dečku. A tak se alespoň maličko dostáváme 
do rovnováhy. Rádi přijímáme dary, ale také 
rádi obdarováváme. Tak, jak umíme a v té vý-
ši, kterou nám naše příjmy dovolí. Důležité je vědomí, že nic v životě ne-
ní samozřejmé, normální je nejenom brát, ale také dávat, nejenom být si 
vědom svých práv, ale také znát potřeby a práva našeho okolí, jehož jsme 
součástí. Letošní motivační plakátek, kasičku i deníček, do kterého zapi-
sujeme jednotlivé dary, si vzala na starosti Blanka Singrová. A spolu s ka-
marády se moc těší, až bude moci ZOO Na Hrádečku navštívit, potkat se 
s pracovníky i s adoptovanou Olívií. A my všichni se na dny uvolnění těší-
me spolu s Blankou. Když se máme na co těšit, není čas se bát a smutnit.

Drahomíra Blažková

 � Časy, které nemusí být smutné

CHCETE NÁS?
Žolík
malý kříženec, pes, 8 let, kastrovaný 
Žolík je cca 9 kg vážící pejsek. Je to ma-
zel nejvyššího kalibru a  malý závislá-
ček. S  ostatními pejsky vychází dob-
ře.  Bohužel má několik zdravotních 
problémů. Pejsek má ochrnuté zadní 
končetiny, není proto schopen chůze, 
ale pohyblivý je až dost! Venku se krás-
ně naučil na psím vozíčku, doma se pohybuje tak, že zadní část 
těla tahá pod nebo za sebou. S ochrnutím se bohužel také pojí 
inkontinence, ale vše se dá bez problémů vyřešit plenkou. Ačko-
li je péče o takového pejska náročnější, není nemožná a Žolíkův 
optimismus a radost ze života vám tuto péči tisíckrát vrátí. Hle-
dáme pro něj tedy extra hodného a trpělivého pečujícího maji-
tele s domečkem se zahrádkou. Ostatní pejsci nejsou překážkou.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Sašenka
kocourek, cca půl roku 
Budoucí kastrace podmínkou 
adopce. Sašenka je opravdu 
bojínek, přijde, jen když si my-
slí, že spíme a nevidíme ho. Ne-
se si s sebou nějakou bolístku. 
Na milost nás vezme také, když 
slyší, že se připravuje jídlo, ale 
to se spíše nechá strhnout sou-
rozenci Micinkou a  Jackem. 
Na mazlení asi nebude, ale ja-
ko kočičí parťák pro své sourozence je skvělý.  Je čistotný, zvyklý 
na psa.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Micheáš
kocour, cca 2 roky, kastrovaný
Kocourek je hodný a  velice 
mazlivý.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Koblížek
kocourek, cca 1 rok, kastrovaný
Koblížek je milý a hodný kocou-
rek. Určitě to bude velký mazel. 
Je čistotný a spíše submisivní.
Kontakt pro zájemce 
- 605 212 348 
(Nová Ves u Chýnova, 
okr. Tábor)

Famosa
kočka, dospělá, kastrovaná
Kočička je hodná, něžná, mazli-
vá, ale není vtíravá. Je čistotná, 
zvyklá na klidného pejska.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Cibela z.s. – www.cibela.cz, tel. č.: 608 120 840
Záchytné kotce Jindřichův Hradec
www.psi-jh.estranky.cz  Klára Černá

Není to jen o nás a SHD
Suchej únor nemá za cíl udělat z nás abstinenty – to bychom celé tři roky 
nesměli požít ani kapku alkoholu. Ale víme, že je kolem nás spousta těch, 
kteří problém s alkoholem reálně mají, a že je prostě dobře tato témata ote-
vírat. V práci, doma, mezi kamarády, ve škole. Jsme zároveň přesvědčeni, že 
pozitivní kampaň, která lidi baví a motivuje, je účinnější než lecjaká regula-
ce nebo represe. A proto k zapojení do kampaně a šíření její myšlenky vy-
zýváme i každého z vás. Alkohol se totiž nemusí týkat jen nás, ale také lidí 
okolo nás, kvůli nimž se stáváme něčím jako „pasivními kuřáky“, tedy spíš 
konzumenty alkoholových excesů. Říká se tomu SHD – second-hand drin-
king (pití z druhé ruky). Když například pije náš rodič a na nás to negativně 
dopadá. Nebo když pije náš kamarád, kolega nebo zaměstnanec. Věříme 
zkrátka, že se vám měsíční abstinence stane užitečnou životní zkušeností, 
po které budete vědět, že i kdybyste strávili příjemný večer s dvojkou dob-
rého vína, budete vědět, že byste to zvládli i s bylinkovým čajem.
Poznejte nový rozměr střízlivosti na stránkách: www.suchejunor.cz.

Petr Freimann
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Režisér Zdeněk Troška, bývalý hokejista Ro-
man Turek nebo moderátorka Iveta Toušlová. 
Známé i méně známé osobnosti mají letos po-
mocí natočených spotů přilákat turisty do již-
ních Čech.
Rok se ponese v  domácím cestovním ruchu. 
Podařilo se připravit projekt dvanácti osob-
ností, které budou tvářemi jižních Čech a svý-
mi osobními příběhy a zážitky prezentují svůj 
srdeční vztah ke  zdejšímu kraji. Kromě zná-
mých tváří půjde i o lidi, jejichž práce přímo či 
nepřímo souvisí s cestovním ruchem. Těšit se 
můžeme mimo jiné na kováře z Českého Krum-

 � Propagace jižních Čech se letos ujaly známé osobnosti
lova, strakonického sládka, reprezentanta ČR 
v Rallye Dakar Martina Macíka a další zajímavé 
osobnosti.
Jihočeská centrála ces-
tovního ruchu chce také 
víc propagovat venkov-
ské památky. V  letošním 
roce budeme lákat turisty 
na  známé historické pa-
mátky, jako jsou kostely, 
zříceniny či památné stro-
my, ale také na ty méně známé, které ale za ná-
vštěvu rozhodně stojí. 

V současné době cílíme jen na české návštěv-
níky, ale postupně budeme obnovovat důvěru 
rakouských a německých turistů. Zatím je po-
ptávka z jejich strany na nule a nějaký čas po-
trvá, než se zbavíme covidové nálepky, ale rá-
di bychom obnovili dobré mezinárodní vztahy 
hned, jak to situace umožní. 
Podle statistiky navštívilo v  minulém roce 
od července do konce září jižní Čechy o 22 % 
více hostů. Navzdory koronavirové krizi ubylo 
všech turistů meziročně jen o tři procenta. 

Jana Píchová

KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice informuje

Startuje soutěž masek

Kulturní dům Střelnice vyhlašuje fotosoutěž 
pro děti i  dospělé. Kvůli současné situaci se 
bohužel letos neuskuteční tradiční karneva-
ly pro děti ani masopustní veselí s průvodem 
masek. Proto jsme připravili pro všechny zá-
jemce karneval virtuální. Jedná se o  soutěž 
fotografií dětí i  dospělých v  maskách. Děti 
mohou soutěžit ve třech kategoriích masek − 
zvířátka, pohádkové postavy a ostatní masky. 
V  každé kategorii 
budou vyhlášeny 
tři nejhezčí mas-
ky. V kategorii do-
spělých je připra-
vena pouze jedna 
kategorie s vyhlá-
šením prvních tří míst. Soutěž se koná od 
1. února do 28. února 2021. Soutěžní foto-
grafie je možné zasílat od 1. do 15. února 2021 
na  e-mail: masky@jh.cz. Soutěžní fotogra-
fie budou postupně přidávány do  alb na  fa-
cebookové stránce Kulturního domu Střelni-
ce (facebook.com/kdstrelnice.jh), kde budou 

sbírat lajky z řad veřejnosti a snímky s nejvyš-
šími počty lajků poté zvítězí v  daných kate-
goriích.
Ceny, na které se můžete těšit, jsou v dětských 
kategoriích poukázky do hračkárny Andulka − 
Obchodní centrum Housarovi v Jarošovské uli-
ci, a to v hodnotách: 1. místo 1500 Kč, 2. místo 
1000 Kč a 3. místo 500 Kč. Pro dospělé jsou při-
praveny poukázky do prodejny Kaufland také 
v hodnotách 1. místo 1500 Kč, 2. místo 1000 Kč 
a 3. místo 500 Kč.
Jak mají vypadat soutěžní snímky a kam je posí-
lat? 
Snímky v dostatečné kvalitě a rozlišení zasílej-
te na e-mail: masky@jh.cz pod heslem „Soutěž 
masek“. Formát zasílaných fotografií musí být 
JPG/JPEG.
Pravidla a obecná ustanovení: 
1. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání jedné 

fotografie s uvedením jména, příjmení a te-
lefonického nebo e-mailového kontaktu. 

2. Fotografie v masce musí být zaslaná elek-
tronicky na  email: masky@jh.cz, a  to od 

1. do 15. února 2021. Lajky mohou být sou-
těžním snímkům udělovány do  28. února 
2021.

3. Zasláním fotografie do soutěže autor po-
skytuje vyhlašovateli soutěže souhlas s je-
jím zveřejněním a  uděluje vyhlašovateli 
oprávnění k  výkonu práva užít fotografie 
k nekomerčním účelům propagace města. 

4. Pořizování fotografií se řídí aktuálními pro-
tiepidemickými pravidly a  fotografie by 
neměly mít reklamní charakter. 

5. Pořadatel si vyhrazuje právo nezařadit 
do  soutěže snímky nekvalitní nebo ne-
vhodné. 

6. Osobní údaje podléhají ochraně v  soula-
du s příslušnými právními předpisy, zejmé-
na Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracová-
ní osobních údajů, zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatel-
né. 

Adéla Blažková

Divadlo k vám domů

Kulturní dům Střelnice ve  spolupráci s  Diva-
delním spolkem Jablonský přinese všem di-
vákům možnost zhlédnout z pohodlí domo-
va videonahrávky z  úspěšných divadelních 
her místního divadelního spolku. Již od pon-
dělí 1. února 2021 bude k  dispozici vždy 

od  pondělí do  neděle jedna divadelní hra 
v podání Divadelního spolku Jablonský, a to 
na  youtube kanálu KD Střelnice Jindřichův 
Hradec. Tuto sérii zahájíme divácky velmi ob-
líbenou hrou Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách (na námět knihy Allana 

a Barbary Peasových napsal Miroslav Hanuš). 
Podrobné informace o  zveřejňování dalších 
titulů sledujte na facebookové stránce (face-
book.com/kdstrelnice.jh) nebo na stránkách: 
www.kultura.jh.cz.  

Adéla Blažková

Vážení návštěvníci Kulturního domu a kina Střelnice,
s  ohledem na  opatření vyhlášená v  souvislosti s  šířením nemoci Covid-19 nebylo možné v  do-
bě uzávěrky Jindřichohradeckého zpravodaje upřesnit jakákoliv divadelní či filmová představení 
a koncerty v měsíci únoru. Aktuální informace o tom, kdy bude kulturní nabídka obnovena, stej-
ně jako od kdy a jaké filmy bude kino Střelnice promítat, najdete na: www.kultura.jh.cz nebo na: 
www.kino.jh.cz. 

Jiří Kubát, Čestmír Frühauf 
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Masopust (na Moravě ostatky nebo fašank) je 
období od svátku Tří králů do Popeleční stře-
dy, ale většinou se tímto termínem nazývá až 
jeho několik posledních dní před začátkem po-
stního období. V těchto dnech se tradičně ko-
naly zabíjačky, hodovalo se, pilo a pořádaly se 
taneční zábavy, protože od Popeleční středy až 
do Velikonoc bylo toto všechno zapovězené.
Svátky masopustu a  karneval na  konci zimy 
jsou jednou z  nejstarších dochovaných tra-
dic napříč různými etniky a  národy. Najdeme 
je už ve  starém Římě, kde jsou oslavou plod-
nosti a vína (známe je jako bakchanálie). Slovo 
„masopust“ odpovídá původnímu latinskému 
spojení carni-valere nebo carniprivium (carne-
val) – nabytí síly z masa. Hlavní cíl těchto svátků 
na konci zimy, stejně jako dnešního masopus-
tu, je zajištění plodnosti a úrody.
Podoby masopustu
Masopust, který známe dnes, má návaznost 
na  křesťanské svátky. O  masopustních rejích 
z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprá-
vy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ješ-
tě staršího data. V kalendáři má pevný začátek 
(svátek Tří králů – 6. ledna), ale končí každý rok 
jinak, a to podle pohyblivých Velikonoc. Nejdů-
ležitějším je poslední šestidenní, které začíná 
Tučným čtvrtkem a  končí masopustním úte-
rým s průvodem masek a pochováním basy.

 �Období masopustu je tady!
Na Tučný čtvrtek se obvykle konaly zabíjačky, 
poté se až do  úterý hodovalo, tančilo a  slavi-
lo. Tradičním pečivem tohoto období jsou boží 
milosti, vdolky a koblihy, tedy smažené sladko-
sti, a  tradiční nápoj slivovice nebo jiná kořal-
ka. Mimo klasických lidových tanců patří k ma-
sopustu specifický tanec „pod šable“ (Strání 
na  Uherskohradišťsku) a  další obřadní tance, 
většinou mladých mužů („bobkovníci“, „Turci“, 
„na len“, „na konopě“, „žabská“ apod.).
Na masopustní úterý se konal samotný karne-
val, kdy vesnicí obcházel průvod masek, který 
symbolicky přinášel do každého stavení ve ves-
nici plodnost a  úrodu. Například na  Hlinec-
ku průvod vedl Laufr (v  bílém, pestře zdobe-
ném obleku, s bičem), dále šli Mládenci (pestré 
pentle, červené tváře), Turci (vojáci ve  vyso-
kých čepicích, s papírovými růžemi, tančili před 
každým domem „kolečko“ nebo „šátečkový ta-
nec“), Slamák (oděv ze slámy), Žid (s červeným 
nosem a pytlem haraburdí), Kominík a zvířata – 
klisna, kozlík a hlavně medvěd. Ten byl chápán 
jako symbol plodnosti, jindy byl na konci oslav 
symbolicky popravený. Ve všech maskách tra-
dičně vystupovali pouze muži.
Na  konci dne se buď vynášel na  márách Ma-
sopust (Bakchus), nebo se obviňovala zvířata 
v průvodu za všechno špatné, co přinesl minu-
lý rok, a poté se provedla jejich symbolická po-

prava. Vše končilo, když na  masopustní úterý 
večer zatroubil ponocný na roh. Poté muzikan-
ti „pochovali basu“ na  důkaz toho, že na  dal-
ších čtyřicet postních dní je konec s  hudbou 
i veselím.
Magie masopustu
K masopustu se samozřejmě váže i mnoho pra-
nostik a  pověr. Hospodyně otrhávaly slámu 
ze Slamáka a dávaly ji pod husy a slepice, aby 
dobře nesly. „Turci“ se při svém tanci snažili vy-
skočit co nejvýš, aby tak vyrostl len. Úroda se 
věštila i z počasí: „Konec masopustu jasný, len 
krásný“, „Na ostatky lužky, budou jabka, hruš-
ky“, „Bude-li na  masopust příjemné povětří, 
bude dosti hrachu“, „Teče-li v úterý masopust-
ní voda kolejem, bude úrodný rok na len“, „Je-
li rybník na masopustní úterý zmrzlý, čeká nás 
neúroda po celý rok“.
Fašank na vlastní oči
V naší republice je nejživější tradice masopustu 
v jižních Čechách, na Chodsku (voračky), na již-
ní Moravě, na Valašsku a na Hlinecku. Hlinec-
ký masopust je dokonce zapsán na  seznam 
nehmotného dědictví UNESCO. V  Jindřichově 
Hradci udržuje masopustní tradice Obec ba-
ráčníků Kunifer. 

Marcela Kozlová
Zdroj: www.jinyproud.cz

Foto: Josef Böhm, Adam Hudec

Až do 15. března letošního roku trvá origi-
nální jindřichohradecký projekt, do  kterého 
se můžete zapojit i vy. Co pro to udělat? Stačí 
pořídit zimní selfie na  rozpoznatelném místě 
v Jindřichově Hradci a zaslat ji e-mailem na ad-
resu: selfie@jh.cz. 
Po shromáždění všech zaslaných fotek z nich 
bude vytvořena koláž, která bude zveřejněna 
v  Muzeu fotografie a  moderních obrazových 
médií při zahájení turistické sezóny 2021. Ná-
sledně zůstane v muzejních prostorách vysta-
vena několik týdnů společně s  mozaikou fo-
tografií z  roku 2015. Právě v  tomto roce jsme 
projekt Hradecké selfie uskutečnili poprvé. Ví-
tězné fotografie budou zároveň otištěny v Jind- 
řichohradeckém deníku.
Rozhodovat o  vítězných snímcích bude sed-
mičlenná porota ve  složení Ing.  Jan Mlčák, 
MBA (starosta města), JUDr.  Jana Říhová (ve-
doucí odboru kanceláře starosty), Martin Ko-

 � Pořiďte zimní selfie v Jindřichově Hradci a soutěžte o ceny
zák (fotograf), Zuzana Bedrnová (infocentrum 
Jindřichův Hradec), Barbora Píšová (infocen-
trum Jindřichův Hradec), PhDr.  Jitka Čecho-
vá (ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra 
Jindřichův Hradec) a Adam Hudec (Jindřicho-
hradecký deník). 
Porota vybere tři vítězné snímky a  jeden sní-
mek bude oceněn hlasováním veřejnosti 
na Facebooku, k čemuž dojde po ukončení ter-
mínu pro zasílání fotografií. Součástí Hradec-
ké selfie 2020/2021 bude také soutěž o snímek 
s největším počtem lajků na Facebooku.
Ceny, na které se můžete těšit, odhalíme v prů-
běhu soutěže na  webu města: www.jh.cz 
a  na  facebookové stránce města: www.face-
book.com/jh.oficialni. 
Jak mají vypadat soutěžní fotografie a kam 
je posílat?
Soutěžní selfie musí být pořízené v Jindřichově 
Hradci tak, aby na snímku byla kromě vás i jed-

noznačně viditelná část našeho města. Snímky 
v dostatečné kvalitě a rozlišení zasílejte na e-
mail: selfie@jh.cz pod heslem „Hradecká sel-
fie“. Formát zasílaných fotografií musí být JPG/
JPEG. 
Podrobná pravidla soutěže naleznete na webu 
města: www.jh.cz.

Adam Hudec
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SPORT

O  víkendu 19.−20. prosince 2020 
se v  Pardubicích konalo Mistrov-
ství ČR ČSKe všech stylů karate 
ve  věkových kategoriích od  do-
rostu až po seniory. Akce se zúčast-
nil i člen Karate J. Hradec Okinawa 
Goju Ryu Dojo Vít Masař (17 let), 
který byl na  MČR nominován 
na  základě svých úspěchů z  po-
stupových Národních pohárů. 
Organizace MČR byla tentokrát 
pro pořadatele a všechny účastní-
ky z důvodu koronavirových ome-
zení mimořádně náročná, před 
vstupem do haly se konalo testo-
vání všech závodníků, rozhodčích 

 �Zlato a stříbro pro Víta Masaře z Karate J. Hradec OGRD na Mistrovství ČR v karate všech stylů
a coachů na Covid-19, akce probí-
hala bez diváků, v hale mohli být 
pouze aktuální závodníci.
Přesto se Vítu Masařovi i v těchto 
bojových podmínkách opět po-
dařilo uspět a zúročit tak svoji ná-
ročnou přípravu. V silné konkuren-
ci vybojoval 2 medaile, v  sobotu 
zlato ve své věkové kategorii Kata 
juniorů a v neděli stříbro v nejstar-
ší věkové kategorii Kata seniorů. 
Jeho trenér Jaroslav Valenta k to-
mu řekl: „Tento famózní úspěch Víta 
Masaře v juniorech, a dokonce i v se-
niorech, navíc v  tak technicky ná-
ročné disciplíně jako je Kata, nemá 

v  našem klubu obdoby. Za  téměř 
45 let, co trénuji, se to ještě nikomu 
z mých svěřenců na MČR nepoved-
lo. V  minulosti se nám to podařilo 
ve  sportovním zápase Kumite, což 
je ale zcela jiná disciplína, která není 
až tak technicky náročná, ale v Ka-
ta, což je absolutní vrchol technické 
dokonalosti, inteligence, síly, ener-
gie a bojového ducha, doposud ješ-
tě ne. Mám z tohoto úspěchu velkou 
radost, Vítkovi děkuji za skvělou re-
prezentaci klubu a  našeho města 
a už se těším na novou sezónu.“

Radim Lukeš
Foto: Jaroslav Valenta

dou dotace využity na akce pořádané v objek-
tu Hvězdárny a planetária prof. Františka Nušla. 
Jedná se o populárně-naučné pořady Zábavná 
věda a Kulturní odkaz světových fyziků, jejichž 
cílem je přiblížit přírodní vědy neobvyklým 
způsobem široké veřejnosti. 
Další žádosti jsou směřovány na  dotační pro-
gramy týkající se propagace, drobných úprav 
ve výstavních prostorách, a konečně také pra-
videlné činnosti s dětmi a mládeží v podobě as-
tronomického a fotografického kroužku, které 
by se výhledově měly, pokud to situace dovolí, 
rozběhnout nejdéle v září tohoto roku. 
Konání veškerých akcí a  otevírací doba všech 
institucí Vzdělávacího a kulturního centra Jind- 
řichův Hradec, p.  o., závisí na  aktuální epide-
miologické situaci a nařízeních Vlády ČR.

Hana Miglová

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Ani v náročné době protikoronavirových opat-
ření a  vládních restrikcí zaměstnanci Vzdělá-
vacího a  kulturního centra Jindřichův Hradec, 
p. o., nezahálejí a pracují na otevření hlavní se-
zóny roku 2021. 
Na  programu je celá řa-
da lákavých akcí pro ve-
řejnost, mezi nimi i ty, jež 
hodlá VKC JH, p. o., finan-
covat z  dotací, o  které se 
právě uchází. Se svou žá-
dostí se obrátilo na Minis-
terstvo kultury ČR za  účelem pokrytí nákladů 
spojených se dvěma plánovanými výstavními 
projekty nazvanými Fešandy ze šuplíků II – Jo-
sef Sudek a  jižní Čechy a Bohdan Václav Liška 
– fotograf v Jindřichově Hradci, které se usku-
teční v Muzeu fotografie a moderních obrazo-
vých médií.

 � Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o., představuje svou vizi roku 2021
O dotace zažádalo VKC JH, p. o, tradičně také 
Krajský úřad Jihočeského kraje. Vedle Fotofes-
tu, dalšího výstavního programu Muzea foto-
grafie a  MOM a  také řemeslných workshopů, 
které se pro budoucí účastníky připravují v Do-
mě gobelínů, kulturních tradic a  řemesel, bu-
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Odpovědi zasílejte nejpozději do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na e-mail: kozlova@jh.cz nebo na adresu Informační středisko město 
Jindřichův Hradec, Panská 136/I, 377 01 Jindřichův Hradec. Nezapomeňte připojit své jméno a příjmení a také adresu, popř. telefonní číslo, na kte-
rých vás budeme moci v případě výhry v soutěži kontaktovat. Zapojením do soutěže souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů.

Správná odpověď z minulého čísla: SE OTEVÍRÁ PŘES HLADINU MALÉHO VAJGARU
Výherce se stává: Jaroslav Vrtiška z Kardašovy Řečice. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

Jindřichohradecký zpravodaj – měsíčník
Vydává: Město Jindřichův Hradec
Periodický tisk územně samosprávného celku
Adresa redakce: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec 
Místo vydávání: Panská 136/I, 377 01 J. Hradec
Příspěvky do JH zpravodaje můžete zasílat 
na e-mail kozlova@jh.cz, tel.: 384 388 441
Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce
Odpovědný redaktor: Marcela Kozlová

Redakční rada si vyhrazuje právo 
na zkrácení zaslaných příspěvků. 
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o. J. Hradec
Registrační značka: MK ČR E 11680
Zdarma
Číslo: 2/2021 vyšlo k 1. 2. 2021

Elektronickou verzi JH zpravodaje najdete 
na: www.jh.cz 

KŘÍŽOVKA

ZPRAVODAJ
 JINDŘICHOHRADECKÝ Žijeme 

  naplno!

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE Z KONCE

16. STOLETÍ JE DNES
OBKLOPEN ZRUŠENÝM

HŘBITOVEM.
NA HŘBITOVĚ...

ČÍSLOVKA
8

(SLOV.)
POŘÁDEK SUŠENÁ

TRÁVA

OZNAČ.
ŠPANĚL.
LETADEL

OZN. PRO
SÍLU

(NEWTON)
VÝZVA

INTERNE-
TOVÁ

DEBATA

PRVNÍ
BAREVNÝ
INDICKÝ

FILM

VRCH
U NITRY

ASIJSKÝ
STÁT DECIMETR 5. ČÁST 

TAJENKY

INICIÁLY
REŽIS.

LIPSKÉHO

1. ČÁST 
TAJENKY
PROJEV

NESOUHLAS.

ŘÍM. ČÍSL.
550

MĚSTO
V NORSKU

DRUH
OBRATLOVCE

KOVÁŘSKÉ
UHLÍ

POHLED
NA KRAJINU

TĚLOCV.
POLOHA

3. ČÁST 
TAJENKY 100 m2 CHEM. ZN.

DUSÍKU

ZIMNÍ MĚSÍC

MISTR. 
STUPEŃ

V KARATE.

SADA

NEVELKÁ

PLES

TROPICKÁ
TRÁVA

NÁSOBEK
109 (NANO)

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

JÍZDNÍ
KOLO

PRO DVA
JEZDCE

KAKI

PROSTO-
ROVÉ

TĚLESO

POUKÁZKA
NA ZBOŽÍ

ZÁVODNÍ
PLACHET.

NÁRODNÍ
DIVADLO

SPORTOVNÍ
KLUB

OBYVATEL
EVROP.

OSTROVA

ZÁPADOČ.
MĚSTO

SKOČENÍ

V BOXU
KNOCK-OUT

SLOVENSKÁ
REPUBLIKA

ANNO
DOMINI

INKOUST
(ANGL.)

KŘÍŽENEC
VELBLOUDA

KUS
TRÁVNÍKU

SVĚT. ODBOR.
FEDERACE

RAKOUSKÉ
SÍDLO

SEVER

SPOLEČ.
NÁRODŮ

HORA ORL.
PODHŮŘÍ

SEVERO-
VÝCHOD

TYP AUTA
FORD

ŘÍM. ČÍSL.
49

ČLOVĚK
OD VEDLE

PŘEHRADA
(ANGL.)

POBÍDKA
KE SKOKU

SPZ
BLANSKO

INIC. REŽIS.
LAMAČE

DOPORUČ.
(NA DOPISU)

POVRCHOVÝ
DŮL

KULOVITÁ
BAKTERIE

2. ČÁST 
TAJENKY

FAUN

POPĚVEK

ŠVÝCAR.
MĚSTO

PŘÍSTAVNÍ
NÁDRŽ

JESTLIŽE
(SLOV.)

HAROLD
LLOYD

OZN. NAŠICH
LETADEL

SPZ
ÚSTÍ N/L

MYSL

KOST
(ANATOM.)

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

VODNÍ
TOK

SOUOSTR.
V INDONÉSII

UNIVERZITA
KARLOVA

PRIMÁT

ZRAK

MISTROVSTVÍ
SVĚTA

CHEM. ZN.
RUTHENIA

KE SVÉ
RODINĚ

OZNAČ.
JASU

(STILB)

OMASTEK

FRANC.
PŘEDL.

RIVAL

CHEM. ZN.
MOLYBDENU

ODPOR
V KARTÁCH

RAŠELINNÉ
BAHNO

AMPÉR-
ZÁVIT NÁPOVĚDA: 

DAM, AROSA, ARU, DYK,
LEŠ, INK, NAO, ÁN,

ZOBOR, ÁL

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

Č. SPIS.
(VIKTOR)

TUNA

STARÁ SEČ.
ZBRAŇ

OZN. PRO
POLOMĚR

PÍSEČNÝ
PŘESYP

MPZ
NORSKA

NARKO-
TICKÁ
LÁTKA

4. ČÁST 
TAJENKY

SEVERO-
ZÁPAD

DISTRIBUČNÍ MÍSTA JH ZPRAVODAJE: Informační středisko v Panské ulici  Městská knihovna Jindřichův Hradec  KD Střelnice 
 Čerpací stanice FRUKOIL  Langrův dům  Novinový stánek v Jarošovské ulici (p. Šlechta)  Plavecký bazén v Jindřichově Hradci

Zpřístupnění distribučních míst je závislé na aktuálních opatřeních proti šíření onemocnění Covid-19. 
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O aktuální situaci ohledně kulturních a společenských akcí vás budeme informovat na: www.jh.cz, www.kultura.jh.cz.


