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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Komorník (59 ha)
V  krajině mezi dnešním Kunžakem a  Strmilo-
vem se ještě na  přelomu 15. a  16. století na-
cházela místy těžko propustná tzv. Černá blá-
ta, kterými od pradávna protékal potok Chlum. 
Existence tohoto toku je zaznamenána v urbá-
ři panství Telč z roku 1582 takto: „Všelijací poto-
kové, v kterýchž vokouni, bělice, raci, štiky, kapři, 
jelce a  jiné ryby sou: Potok slove Chluom počíná 
se od  Kumžaku, slove tak od  Bohatého mlejnu. 
Ten jde až do  řeky Strymilovské…“. Tato na  ry-
by a přívalové deště bohatá říčka neušla pozor-
nosti hejtmanu telčského panství Floriánu Pra-
větickému z  Radvánova (†1587). Byl to právě 
on, který roku 1575 začal od poddaných z ves-
nic Budkova, Strmilova a Kunžaku vykupovat či 
směňovat pozemky pro nový rybník na Černém 
blátě. Od  budkovských vykoupil 94 provaz-

Výlov rybníku Komorník, listopad 2011.

ců, strmilovských 209 provazců a od kunžatec-
kých 469 ½ provazců. Celkem vykoupil či směnil 
772 ½ (cca 70 ha) provazců určených pro nový 
rybník. Dílo vyměřil pro svého pána Zachariá-
še z Telče (1527−1589). Rybník pojmenoval Ko-
morník, a  to na základě funkce nejvyššího ko-
morníka Markrabství moravského zastávanou 
výše uvedeným velmožem. Dominantou celé-
ho rybníku je hráz, kterou hejtman Pravětický 
velkoryse vyprojektoval. Určil, že nejširší základ 
hráze bude mít 60 m a  v  koruně nad výpust-
ním zařízením 18−20 m, výšku pak 13,5 m. Jed-
ná se o jednu z nejmasivnějších sypaných hrází 
na Jindřichohradecku, která dokáže zadržet ví-
ce jak 1 mil. m3 vody při velikosti povodí 35 km2. 
Záznamy o  stavbě rybníku se nejspíše nedo-
chovaly, ale již roku 1578 píše Zachariáš z Telče 

již o hotovém rybníku takto: „I takový plat jsem 
s nimi sfrejmarčil a směnil a to tímto spůsobem: 
jakož jsou měli rybník jménem na  Černém Blá-
tě při rybníku mém, jež slovem Komorník, kterýž 
jsem v nově udělati dal…“ Zpočátku byl nasazo-
ván tříletou násadou v počtu 150 kop (9 000 ks), 
ale i zde se na špatných hospodářských výno-
sech projevil efekt silného průplachu potokem 
Chlum. Později byl již nasazován pouze 100 ko-
pami (6 000 ks). Vodní dílo neplnilo pouze úlo-
hu rybochovnou. Od svého založení vzdouvalo 
vodu, jež se cíleně jalovým splavem přepouš-
těla pod hráz do potoku Dubná. Odtud pospí-
chala pod nedaleký kostel sv. Ondřeje, kde se 
rozdělila směrem k  letohrádku Budkov nebo 
vtékala do samotného rybníku Hejtman. Po po-
lovině 19. století byl na tomto potoce vybudo-
ván tzv. Cahův mlýn. Rybník Komorník je velmi 
důležitým levostranným přítokem Hamerského 
potoka, který jen podtrhuje význačnost zdejší 
rybniční soustavy. V příštím čísle se rozloučíme 
s hejtmanem Pravětickým při stavbě jeho nej-
většího vodního díla – rybníka Krvavý.

Michal Kotyza 

Potok Chlum ústící do Komorníku, říjen 2020. Komorník z ptačí perspektivy, říjen 2020.

 �ODBOR ROZVOJE

V  rámci 3. etapy budou provedeny stavební 
úpravy místní komunikace v ulici Václavská v ce-
lém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodo-
vodu, splaškové kanalizace, výstavby nové deš-
ťové kanalizace, dále stavební úpravy veřejného 
osvětlení a  uložení chrániček městské optické 
sítě. Rekonstrukce bude provedena v úseku na-
vazujícím na 2. etapu (od křižovatky s ulicí U Ne-
mocnice) po křižovatku s ulicí Československých 
legií včetně křižovatky. Jako u  každé obdobné 
akce budou občané dotčené lokality o  rekon-
strukci písemně informováni.

Rekonstrukce ulice Václavská, 
Jindřichův Hradec – 3. etapa

Zahájení prací je plánované na  19. dubna 
2021, jejich ukončení pak 30. září 2021.
Projektant: 
Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 
Jindřichův Hradec 

Zhotovitel: 
SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč
Náklady dle smlouvy o dílo: 
14 154 429,61 Kč včetně DPH

Karel Hron
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jaro je časem nových začátků, naděje a lepší nálady. Věřím, 
že všechno z toho se dostaví i letos. Rád bych už téma ko-
ronaviru v úvodnících vynechal, ale bohužel pořád je epi-
demie v takové síle, že ovlivňuje zásadně životy nás všech, 
a  tak se mu nevyhnu ani tentokrát. Jsem rád, že jind- 
řichohradecké očkovací centrum funguje výborně a patří 
za to můj dík všem, kteří se na chodu centra podílejí. Za-
hájili jsme také v rámci úřadu povinné a pravidelné testo-
vání zaměstnanců. Nemoc covid-19 prodělala postupně 
zhruba čtvrtina zaměstnanců úřadu a spousty dalších se 
týkala povinná karanténa. Nebylo a není jednoduché za-
jistit v takové situaci hladký chod úřadu. Musím ale říct, 
že se to přes všechny potíže podařilo a situaci jsme ustáli. 
Věřím, že díky pravidelnému testování, postupnému pro-
očkování veřejnosti, a i díky nastupujícímu teplému poča-
sí se bude situace zlepšovat, a to nejen na úřadě, ale v celé 
společnosti. V  dubnu začne hned několik větších inves-
tičních akcí, které se týkají oprav silnic, chodníků a stav-
by stezky pro cyklisty a chodce. Největší akcí bude rekon-
strukce další části Václavské ulice. O všech plánovaných 
stavbách se dozvíte v tomto zpravodaji, na našem webu 
i sociálních sítích. Chtěl bych vás všechny poprosit o trpěli-
vost a pochopení, protože si tyto akce vyžádají i dopravní 
omezení. Bez toho to ale bohužel ne-
jde a  odměnou nám všem budou 
nové vozovky, chodníky a  stezky. 
Pěkné jaro všem čtenářům Jindři-
chohradeckého zpravodaje.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Očkovací centrum na  Fakultě managementu 
VŠE funguje od 11. února. Denně tady zdravotní-
ci naočkují kolem 600 lidí. Čísla se ale mění kaž- 

dý den podle toho, jaké dodávky vakcín nemoc-
nice dostane. Centrum má kapacitu i 1000 vak-
cín denně. Každý den, kdy probíhá očkování, 
jsou k hladkému chodu centra potřeba minimál-
ně tři desítky lidí. Kromě zdravotníků jde i o ad-
ministrativní pracovníky. Ti jsou z řad dobrovol-
níků z nejrůznějších profesí včetně zaměstnanců 
Městského úřadu Jindřichův Hradec a Kulturního 
domu Střelnice. Působí hned na několika místech 
v očkovacím centru. Například pomáhají s vypl-
ňováním informovaných souhlasů, pracují s  re-
gistračním programem, kde musí být každý klient 
zaevidován a působí i v závěrečné fázi očkování, 
kdy klienti dostávají potvrzení o očkování. 
Starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák byl osob-
ně poděkovat všem, kteří v centru pracují a vrch-
ní sestře Zdeně Hačkové, která má zdravotnickou 
část centra na starosti, donesl květiny a pro zlep-

 � V očkovacím centru pomáhají i zaměstnanci městského úřadu
šení nálady i lázeňské oplatky pro personál. „Ne-
smírně si vážím práce všech lidí tady, a proto jsem jim 
chtěl alespoň touto formou poděkovat a zpříjemnit 
den. Na  fungování očkovacího centra dostáváme 
jen kladné ohlasy a je to zejména zásluha osobního 
a empatického přístupu všech, kteří zde pracují,“ řekl 
starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.
V očkovacím centru pomáhají zaměstnanci měst-
ského úřadu, KD Střelnice nebo Informačního 
centra. „Jsme moc rády, že můžeme pomáhat tam, 
kde je to potřeba. Jsme zvyklé se denně potkávat 
s  lidmi a  komunikovat s  nimi, a  to nám v  posled-
ních měsících chybí. Tady si to vynahradíme se vším 
všudy a  musím říct, že zpětná vazba od  klientů je 
úžasná. Jsou s fungováním centra spokojeni a celý 
průběh očkování si chválí. Práce tady je fyzicky i psy-
chicky náročná, ale těší nás a naplňuje, a navíc je ta-
dy cítit naděje, že se snad svět zase brzy vrátí do nor-
málních kolejí,“ popsala práci v očkovacím centru 
vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu 
jindřichohradecké radnice Zuzana Bedrnová. Kro-
mě zaměstnanců úřadu v centru pomáhají také 
studenti a studentky FM VŠE, Střední zdravotnic-
ké školy, dobrovolníci z jindřichohradecké YMCY, 
Farní charity, Českého červeného kříže a další.
S koordinací dopravy, parkováním a s převozem 
imobilních pacientů z  parkoviště do  očkovací-
ho centra zase pomáhají členové Jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hra-
dec pod vedením Lubomíra Berana, velitele této 
jednotky. 

 �Město rozšířilo službu pro neslyšící
Město Jindřichův Hradec nabízí od  konce lis-
topadu loňského roku službu, která usnadňuje 
telefonickou komunikaci osobám s postižením 
sluchu, nedoslýchavým, seniorům a  případně 
cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. 
Od 3. března je k dispozici nová funkce umož-
ňující využít službu i osobám se zhoršenou sro-
zumitelností řeči či její 
úplnou ztrátou. Uživa-
tel služby může no-
vě svůj dotaz vepsat 
do  speciálního řádku, 
dotaz je následně au-
tomaticky přečten syntetickým hlasem operá-
torovi dané infolinky a mluvená reakce operá-
tora přepsána profesionálním přepisovatelem 
do textové podoby. Uživatel služby si tedy mů-
že vybrat, zda bude komunikovat mluvenou 
češtinou či psanou formou. Odpověď operá-
tora či zaměstnance dané instituce mu bude 
vždy doslovně přepsána profesionálními přepi-
sovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů 
za minutu. Tuto službu klienti najdou na webo-
vých stránkách města, kde stačí vyhledat odkaz 
infolinky s logem pro neslyšící, který je umístěn 
v horní části webu.

Eliška Čermáková

Město Jindřichův Hradec se připojilo k akci „Vlaj-
ka pro Tibet“ a  ve  středu 10. března vyvěsilo 
na radnici v Klášterské ulici tibetskou vlajku, jako 
projev solidarity se zemí, kde jsou již 62 let po-
tlačována lidská práva. Česká republika se popr-
vé k této akci připojila již v roce 1996, kdy vlaj-
ku vyvěsily první čtyři radnice. Město Jindřichův 
Hradec akci podpořilo i v minulých letech. Mezi-
národní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v po-
lovině devadesátých let v západní Evropě a sta-
la se jednou z nejvýznamnějších symbolických 
akcí na  podporu Tibetu. Akce probíhá každý 
rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 
1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce 

 � Jindřichohradecká radnice se připojila k akci Vlajka pro Tibet
Tibeťanů zemřely v následujících letech ve věze-
ních, pracovních táborech nebo v důsledku hla-
domoru. Cílem kampaně je poukázat na dlou-
hodobé porušování lidských práv v Tibetu. 

Jindřichohradecký Mobilní rozhlas má novou funkci. Covid re-
port přináší každý den přehledné informace o výskytu covid-19 
v Jindřichově Hradci. Na webu: www.jh.mobilnirozhlas.cz může-
te každý den zjistit aktuální počet nakažených covid-19 a denní 
přírůstek,  míru pozitivity − podíl nemocných na  počtu obyva-
tel, srovnání se samosprávami v blízkém okolí či srovnání se stej-
ně velkými samosprávami v kraji. 
Mobilní rozhlas město nabízí svým občanům už od července mi-
nulého roku. Pro lepší informovanost se zaregistrujte na: www.
jh.mobilnirozhlas.cz/registrace a budete dostávat důležité infor-
mace přímo na vašeho mailu nebo mobilní aplikace. 

 �Nová služba nabízí denně přehledné informace o výskytu covid-19 v našem městě
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

O půlnoci z 26. na 27. března 2021 začalo sčí-
tání lidu, domů a bytů 2021. Bezpečně a jed-
noduše se můžete sečíst on-line. Elektronic-
ký sčítací formulář je zpřístupněn na  webu 
Českého statistického úřadu: https://czso.
cz nebo v  mobilní aplikaci. Pokud se do 
9. dubna nesečtete prostřednictvím inter-
netu, budete muset vyplnit listinný sčítací 
formulář.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna 
poskytnout zákonem požadované údaje. 
Sčítání je primárně navrženo jako on-line, te-
dy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhod-

ný okamžik na území České republiky tr-
valý pobyt nebo přechodný pobyt nad 
90 dnů, nebo které byl na  území Čes-
ké republiky udělen azyl, doplňková 
ochrana nebo dočasná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je 
na  území České republiky v  rozhodný 
okamžik přítomna,

c) každý dům (i  neobydlený) a  každý byt 
(i neobydlený). 

Povinnost sečíst se se nevztahuje pou-
ze na  cizince, kteří jsou v  České republice 
na  dobu kratší než 90 dnů (například turis-
té), a na cizince požívající diplomatické výsa-
dy a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho pří-
pravu, provedení, zpracování a  zveřejnění 
výsledků zabezpečuje Český statistický úřad. 
Úřad pro potřeby sčítání přebírá údaje z  in-
formačních systémů veřejné správy. Na  pří-

 � V dubnu vrcholí sčítání lidu, domů a bytů 2021
pravě a provedení sčítání Úřad spolupracuje 
s dodavatelem terénních prací a ústředními 
správními úřady uvedenými v zákoně.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů 
jejich zápisem do sčítacího formuláře povin-
nou osobou. Tou je každá plně svéprávná fy-
zická osoba podléhající sčítání. Za  fyzickou 
osobu, která není plně svéprávná, poskyt-
ne údaje její zákonný zástupce nebo opat-
rovník, případně jiná osoba oprávněná za ni 
jednat podle občanského zákoníku. Sčítá-
ní lidu, domů a  bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje 
o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v pří-
padě neobydleného bytu vlastník domu ne-
bo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápi-
sem do  sčítacího formuláře buď v  elektro-
nické podobě při online sčítání od 27. března 
2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při te-
rénním došetření.
To provádějí v  jednotlivých sčítacích obvo-
dech sčítací komisaři jmenovaní podle záko-
na. Sčítací komisař se při výkonu své funkce 
prokazuje průkazem sčítacího komisaře, pří-
padně na požádání povinné osoby též svým 
občanským průkazem nebo cestovním do-
kladem. Při terénním došetření sčítací ko-
misař předá členu domácnosti, osobě žijící 
mimo domácnost, popřípadě vlastníku zaří-
zení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem 
oznámeném termínu nejpozději do 26. dub-
na 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhů-
tu prodloužit.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domác-
nost nebo vlastník zařízení, které netvoří sa-
mostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný 
sčítací formulář v odpovědní obálce na poš-
tě nebo jej vhozením do poštovní schránky 
odešle zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, 
nebo jej doručí na  kontaktní místo sčítání, 
nejpozději do 11. května 2021. Úřad je pod-
le zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Údaje 
zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dal-
šími právními předpisy. Tyto údaje nesmě-
jí být použity pro jiné než statistické účely. 
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsled-
ků seznámí s  individuálními nebo osobními 
údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenli-
vost. Povinnost mlčenlivosti je časově neo-
mezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, 
aby odpovědným vyplněním sčítacích formu-
lářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Všechny podrobnosti i  odpovědi na  nejčas-
tější otázky najdete na webu: www.scitani.cz.

Karel Holý

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz

 �ODBOR ROZVOJE

Oprava Kostelní ulice začne 12. dubna a potr-
vá do konce června letošního roku. Předmě-
tem veřejné zakázky je kompletní rekonstruk-
ce stávající kanalizace a  vodovodu, úprava 
sdělovacích kabelů, položení chráničky pro 
metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vo-
zovky v části ulice od ulice Školní po napoje-

Při rekonstrukci Kostelní ulice budou kamenné kostky zachovány

ní na ulici Za Kostelem. Povrch z kamenných 
kostek bude zachován. Součástí zakázky je 
také vybudování příčného prahu v ulici Kos-
telní a Za Kostelem (nájezd z ulice Komenské-
ho), který bude sloužit jako vstup do  obyt-
né zóny. V současné době platí obytná zóna 
od Dadaclubu, nově bude obytná zóna začí-

nat už při vjezdu do Kostelní ulice z ulice Ko-
menského u  kaple sv. Maří Magdaleny. Uli-
ce bude po celou dobu rekonstrukce v místě 
od Dadaclubu po ulici Školní zcela uzavřena. 
Výběrové řízení na rekonstrukci ulice Kostelní 
vyhrála firma SATES ČECHY z Telče za nabíd-
kovou cenu 3 000 000 Kč s DPH.

Stavbu za necelých 8 000 000 Kč bez DPH pro-
vede firma Swietelsky stavební s.r.o. Předmě-
tem veřejné zakázky je výstavba nové společné 
stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice 
třetí třídy v úseku od odbočky na místní komu-
nikaci do Drahýšky po odbočku na místní ko-

V Dolní Radouni bude nový chodník

munikaci k zemědělskému areálu v celkové dél-
ce zhruba 630 m. Stezka se skládá celkem ze čtyř 
částí. První a  čtvrtá část stezky jsou umístěny 
po levé straně komunikace (ve směru od Jind- 
řichova Hradce), druhá a  třetí část po  pravé 
straně. U  části stezky je navržena opěrná zeď 

z gabionů či betonových palisád jako zpevňu-
jící prvek nestabilních svahů. Realizováno bude 
rovněž nové veřejné osvětlení. V rámci této ak-
ce město Jindřichův Hradec požádalo o dotaci 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Karel Hron
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO  
PROSTŘEDÍ

I  v  letošním roce chystá město Jindřichův 
Hradec soutěž „Hradec kvete díky Vám!“. Ta 
je určena pro všechny obyvatele města a  je-
ho místních částí, odměněni budou autoři 
a autorky nejkrásnější květinové výzdoby ne-
jen oken a  balkónů, ale i  zahrádek, předza-
hrádek a provozoven. Jelikož je jaro v plném 
proudu, vyzýváme všechny obyvatele k  za-
myšlení nad zkrášlením jejich domovů, je to-
tiž ideální čas na  výsadbu. Třeba právě vaše 
květinová výzdoba obdrží nejvíce hlasů a vy 
získáte finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.  Ter-
mín vyhlášení soutěže a  kompletní soutěžní 
podmínky budou oznámeny v  květnovém 
zpravodaji a na webu města. 

Foto: Josef Böhm

Hradec kvete díky Vám!

Společné foto vítězů loňského ročníku soutěže Hradec kvete díky Vám!

V Mertových sadech začala v březnu firma KHL-
-ECO s  výsadbou 234 stromů. Upozorňujeme 
proto návštěvníky parku, že se v zemi mohou 
objevit výkopové jámy, které ale budou ihned 
osazeny nebo zapáskovány.  Nová výsadba se 
týká zejména listnatých stromů a  hotovo by 
mělo být do konce dubna.
V  Mertových sadech totiž chybí mladší dřevi-
ny, bez nichž je park dlouhodobě neperspek-
tivní. Nově zde přibydou stromy jako je buk les-
ní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě 

Mertovy sady

řeky jasan ztepilý. Počítá se také s  jehličnany, 
kdy své zastoupení zde najde jedle bělokorá, 
která bude použita zejména v místech, kde se 
nacházely smrkové jehličnany. Projekt zároveň 
v dané lokalitě přispěje ke zvýšení biodiverzity, 
ale zejména ke zlepšení stavu celé lokality. Vý-
sadbou dojde k posílení hygienické, ekologické 
a estetické funkce parku. Park se omladí a vy-
tvoří si nové stromové patro s  dlouhodobou 
perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost 
parkového charakteru.

Výsadbu a  následnou tříletou údržbu parku 
provede výše uvedená firma KHL-EKO z  Čer-
veného Hrádku, která nabídla projekt zrea-
lizovat za nejnižší cenu 1 250 000 Kč bez DPH 
z devíti zúčastněných firem ve výběrovém říze-
ní. Zakázka je spolufinancována z Operačního 
programu Životní prostředí, a  to ve  výši 85 % 
nákladů. S  obnovou sadů se začalo 1. března 
a hotovo by mělo být do konce dubna letošní-
ho roku.

Ivana Nováková

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zápisy do  prvních tříd pro školní rok 
2021/2022 se budou na  jindřichohradec-
kých základních školách konat stejně jako 
v  loňském roce bez přítomnosti dětí a  zá-
konných zástupců. Požadovány budou pou-
ze povinné náležitosti zápisu (podání žádosti 
o přijetí, popřípadě žádosti o odklad apod.). 
Zájemci o  přijetí budou moci formální část 
zápisu realizovat v  termínu od  6. dubna 
2021 do  23. dubna 2021, přičemž přesný 

Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem Jindřichův Hradec pro školní rok 2021/2022

způsob realizace formální části si stanoví 
každá škola sama.
Bližší informace včetně návodu, jak při zápisu 
dítěte k  základnímu vzdělávání postupovat, 
jsou zveřejněny na webových stránkách jindři-
chohradeckých základních škol:
Základní škola Jindřichův Hradec I, 
Štítného 121 (1. ZŠ)  www.1zsjh.cz 
Základní škola Jindřichův Hradec II, 
Janderova 160 (2. ZŠ) www.2zsjh.cz 

Základní škola Jindřichův Hradec II, 
Jarošovská 746 (3. ZŠ) www.3zsjhradec.cz;
www.3zsjh.cz
Základní škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 592 (4. ZŠ) www.4zsjh.cz
Základní škola Jindřichův Hradec III, 
Vajgar 692 (5. ZŠ) www.5zsjh.cz
Základní škola Jindřichův Hradec V, 
Větrná 54 (6. ZŠ) www.6zsjh.cz

Jana Hemberová

DUBEN 2021 |  5www.jh.cz



 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Jindřichův Hradec informuje občany, že v měsíci dub-
nu budou po městě Jindřichův Hradec a jeho místních čás-
tech přistavovány velkoobjemové kontejnery na odpad. Při-
staveny budou jak kontejnery na  zeleň (tráva, listí, větve, 
květiny a jiný odpad ze zahrady), tak kontejnery na velkoob-
jemový odpad jako např. koberce, nábytek, vyřazené elektro-
spotřebiče a jiný podobný odpad, který nelze ukládat do ná-
doby na  směsný komunální odpad. Nově bude kontejner 
na zeleň přistaven i do ulice Ruských legií a k zahrádkářské 
oblasti u hřbitova. Stanoviště kontejnerů, druh přistaveného 
kontejneru a čas přistavení jsou uvedeny vedle v tabulce.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad

Do sběrných nádob jsme u nás v Jindřichově Hradci v roce 
2020 vytřídili 354 kg použitých baterií. Od neziskové společ-
nosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České 
republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNO-
SU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sbě-
ru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v  běžné popelnici, putovaly by 
na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich 
uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak zne-
čisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když 
baterie odnesete na sběrná místa, ať už na sběrném dvoře či 
na městském úřadě, předcházíte těmto škodlivým procesům, 
které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na na-
šem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným su-
rovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostře-
dí zatěžovat další těžbou. 
Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v  České republi-
ce vytřídíme zhruba 45 procent baterií, které se dostanou 
do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. 
Z  toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo 
kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby 
lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký smy-
sl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilo-
gramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které 
znovu slouží lidem k užitku. 
Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, 
mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmi-
um, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě 
nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dá-
le při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků 
nebo i hudebních nástrojů. 
Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát 
použitým bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny 
z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My 
máme jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto 
cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z ba-
terií, které byly v loňském roce obyvateli města vytříděny, by-
lo recyklací získáno 230 kg kovonosných surovin. Každá vytří-
děná baterie se počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.
Sběrné nádoby společnosti ECOBAT, do kterých můžete 
odevzdávat použité baterie, najdete na sběrném dvoře 
v ulici U Cihelny, či na městském úřadě v Klášterské ulici. 
Baterie zároveň můžete odevzdávat v místě jejich zpětného 
odběru u prodejců, či je vhazovat do příslušných červených 
kontejnerů na elektroodpad, které jsou rozmístěny po městě.

Renata Severová

Loni jsme do sběrných nádob vybrali 354 kg baterií

 Harmonogram svozu odpadů  

velkoobjemovými kontejnery

2021
          

 Druh

odpadu
Datum Datum stanoviště kontejnerů

doba přistavení  

 od do  

  jarní pozimní       

 

VO, Z  3. 4. 2021 9. 10. 2021

Radouňka       ‒ Náv. rybník 8.00 9.00  

                         ‒ Na Kopečku 9.05 10.05  

 Zbuzany          ‒ Družstevní 10.10 11.10  

          

 

VO, Z 3. 4. 2021 9. 10. 2021

Otín                 ‒ škola 11.30 12.30  

                         ‒ u váhy 12.35 13.35  

                         ‒ Jitka 13.40 14.40  

             ‒ Bobelovka 14.45 15.45  

          

 

VO, Z 10. 4. 2021 16. 10. 2021

Buk                  ‒ u kapličky 8.00 9.00  

                          ‒ Brož. zahrada 9.05 10.05  

 Matná 10.10 11.10  

 Děbolín 11.15 12.15  

          

 
VO, Z  10. 4. 2021 16. 10. 2021

Políkno            ‒ u bývalé školy 12.45 13.45  

 Horní Žďár 13.50 14.50  

          

 

VO, Z 17. 4. 2021 23. 10. 2021

Dolní Radouň  ‒ pískovna 8.00 9.00  

 Dolní Radouň  ‒ náves 9.05 10.05  

 Dolní Skrýchov 10.10 11.10  

          

 
Z 17. 4. 2021 23. 10. 2021

Mládežnická      ‒ bytovky 11.30 12.30  

 Křižovatka Nežárecká x Jakubská 12.35 13.35  

          

 
Z 17. 4. 2021 23. 10. 2021

Sládkův kopec ‒ u hřiště 11.30 12.30  

 Stará cesta 12.35 13.35  

        

 

Z 17. 4. 2021 23. 10. 2021

Vajgar             ‒ Řečička 8.00 9.00  

 Jáchymova     ‒ parkoviště 9.05 10.05  

 Denisova        ‒ u sběrny 10.10 11.10  

          

 

Z 17. 4. 2021 23. 10. 2021

Piketa                ‒ Žid. hřbitov 11.30 12.30  

 Ruských legií   ‒ hřiště vnitroblok 12.45 13.45  

 Vídeňská          ‒ zahrádky cvičák 14.00 15.00  

          

 VO ‒ velkoobjemový odpad      

 Z    ‒ odpad ze zeleně      

      M Ě S T O  

      Jindřichův Hradec  

      tel. 384 351 165  
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Vážení občané, odběratelé,
ve  veřejném zájmu na  vaši ochranu jsme se 
rozhodli upozornit a varovat vás před neka-
lými praktikami řady obchodních firem na-
bízejících prostřednictvím zástupců levné 
energie, především elektřinu, plyn, ale i růz-
né jiné druhy či způsoby vytápění domácnos-
tí, a to bohužel i v této nepříznivé době koro-
naviru.
Řadou triků a záminek se snaží oklamat důvě-
řivé zákazníky, dostat se do jejich domácností, 
na základě nereálných slibů úspor (neúplných 
informací) získat jejich přízeň. Jde jim však 
pouze o to, aby získali podpis na plné moci či 
připravených dokumentech (smlouvách) bez 
ohledu na to, že tím lidi dostanou do celé řady 
problémů, a to i existenčních. V této době tzv. 
„energetičtí šmejdi“, jak se jim v tomto směru 
říká, cílí na  zneužití strachu občanů z  nejisté 
budoucnosti, nejčastěji se zaměřují na  senio-
ry, často osamocené, ale i se zdravotními potí-
žemi, kteří jsou obecně velmi zranitelní. Nějaká 
morálka a vlastnosti, jako jsou poctivost a čest-
nost, jsou jim na hony vzdálené.
Společnost Teplospol a.s., která je distri-
butorem dálkového tepla pro vytápění 
a ohřev vody aktuálně pro více jak 6 700 do-

 �Energetičtí šmejdi se neštítí nekalých praktik ani v této složité době. Občané, buďte obezřetní!
mácností v osmi lokalitách a na trhu tepel-
ného hospodářství se pohybuje přes 20 let, 
se od takového přístupu distancuje a jedno-
značně jej odsuzuje. Je to v příkrém rozporu 
s dlouhodobě prosazovaným kodexem zá-
sad péče a přístupu k jejím zákazníkům, od-
běratelům, kterých si váží a usiluje o jejich 
co největší spokojenost.
Vzhledem k tomu, že obrana proti takovým ne-
kalostem je velmi složitá a v zásadě se řídí Zá-
konem o ochraně spotřebitele, který spravuje 
Česká obchodní inspekce, byla před koncem 
letošního ledna na  pořad jednání poslanecké 
sněmovny zařazena dlouho očekávaná novela 
Energetického zákona.
Ta v prvním zrychleném čtení prošla, ale čekají 
ji ještě dvě čtení, a nakonec schválení senátem. 
Novela by měla zlepšit dosavadní práva spotře-
bitelů na obranu před podvodnými jednáními 
(odstoupení od  případně uzavřených smluv 
po telefonu bez sankcí, omezení plných mocí, 
registraci zprostředkovatelů, …) a  posílit pra-
vomoci dalších kontrolních institucí jako např. 
Energetického regulačního úřadu. Nezbývá 
než věřit, že se tak skutečně stane do  konce 
prvního pololetí letošního roku a při schvalová-
ní se to někde „nezadrhne“. Letos v říjnu se totiž 

budou konat volby do poslanecké sněmovny, 
a pokud by se předtím novela nestihla schvá-
lit, musel by být celý proces opakován od úpl-
ného začátku.
Do definitivního schválení novely Energetické-
ho zákona proto za  společnost Teplospol a.s. 
všem doporučujeme, aby dbali zvýšené opa-
trnosti a veškeré informace si velmi důkladně 
prověřovali (často jde i o účelově založené fir-
my s velmi nízkým kapitálem např. „s.r.o.“, dlu-
hy, …). Zásadně je potřeba nepouštět niko-
ho z  podomních prodejců či zástupců tzv. 
„aukčních firem“ k sobě do domácností, ne-
nechávat se do ničeho nutit, nic, resp. žád-
ný dokument nepodepisovat, aniž by si jej 
důkladně přečetli a  celý jeho obsah zcela 
pochopili, na  telefonické kontakty nebrali 
zřetel a  na  případné otázky nevyjadřovali 
souhlas slovem „ano“.
Přestože Teplospol a.s. vzhledem ke  své čin-
nosti není v uvedeném směru přímo speciali-
zována, je možné se v případě potřeby či nut-
nosti o  bezplatnou radu na  nás obrátit buď 
telefonicky na č.: 384 371 111 nebo elektronic-
kou cestou e-mailem: info@teplospol.cz.

Milan Kučera

byl úplně zamrzlý, muž, který něco vykřikuje 
a ohrožuje postupem po ledu sám sebe.
Policisté se k muži přiblížili a viděli, že navíc 
drží nůž a chce se jím zabít. Křičel, že bude 
mluvit jen s manželkou a policisté se nesmí 
přibližovat, jinak se pod-
řeže. Hlídka se snažila mu-
že zklidnit a kolegové me-
zitím zajistili přítomnost 
manželky rozčíleného mu-
že. Situace se vyhrocovala. 
Muž se opakovaně řízl do  ruky. Policisté se 
snažili po ledu k muži rychle, přesto opatrně 
přiblížit. Když muž uviděl manželku, odložil 
nůž na led. Manželka šla k muži a podařilo se 

15. února krátce po  obědě přijali jindřicho-
hradečtí policisté od  kolegů z  tísňové lin-
ky 158 oznámení o muži na  rybníku Vajgar, 
který se údajně snaží úmyslně probořit led 
a  v  rybníce se utopit. Hlídka ihned vyrazila 
na  místo. Muži zákona zjistili, že dost dale-
ko od břehu je skutečně v části, kde led ne-

POLICIE ČR

 �Policisté zasahovali na ledu,  
šlo o život

jí odložený nůž sebrat. Tohoto okamžiku vyu-
žili policisté, kteří rychle zakročili a muže zne-
hybnili. Zjistili, že má pod bundou ještě další 
nože, které však již nestačil použít. Kvůli zra-
něním, která si způsobil na ruce a břiše, byl 
předán zdravotníkům. Led naštěstí všechny 
tyto manévry vydržel. 
Karanténní opatření či práce z  domova 
mnohdy zhoršují vztahy mezi blízkými 
osobami. Je však lepší včas o problémech 
mluvit, než volit podobná zkratkovitá jed-
nání a ohrožovat životy dalších osob! Jindři-
chohradečtí policisté tak opět ukázali, že heslo 
„Pomáhat a chránit“ pro ně není jen frází, ale 
dokážou je při policejní práci zcela naplnit.

Policisté z  dopravního inspektorátu v  Jind-
řichově Hradci byli 12. března krátce po půl 
jedné přivoláni ke  smrtelné dopravní ne-
hodě, která se stala na  silnici č. I/23 u  Dol-
ního Skrýchova. Po  příjezdu na  místo zjis-
tili, že zde havaroval osobní automobil 
značky Škoda Fabia, který  řídil muž (33 let). 
Spolu s ním seděl ve vozidle ještě spolujezdec 
(28 let). Řidič jel pravděpodobně od Jarošo-
va nad Nežárkou a  vlivem vysoké rychlosti 
vyjel s vozidlem mimo komunikaci, kde na-
razil do stromu. Na následky zranění na mís-
tě dopravní nehody zemřel. Spolujezdec byl 
se zraněními převezen do nemocnice. Při ne-
hodě vznikla hmotná škoda ve výši nejméně 

50 000 Kč. Přesné příčiny a okolnosti této tra-
gické dopravní nehody i nadále zjišťují jindři-
chohradečtí dopravní policisté.

Hana Millerová

 �Smrtelná dopravní nehoda a nepřiměřená rychlost
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19. února
Čtyři  postavy sestupovaly po  vysokém a  str-
mém schodišti k  obcí procházející komunika-
ci, kde bez toho, aby je zajímala přítomnost ko-
legů, nasedly svorně do  přistaveného vozidla 
a nejstarší z nich, starousedlík (71 let) se jal po-
myslných opratí. Že to vše není jen hra, pochopi-
la hlídka stále nevěříce svým očím v okamžiku, 
kdy pod kapotou zahučel agregát a na vozidle 
se rozsvítila bílá zadní světla avizující zařazenou 
zpátečku. Až zablokování služebním vozidlem, 
a tím znemožnění další jízdy, vzbudilo u řidiče 
a patrně i u zbytku osádky podezření, že něco 
není v pořádku. A také nebylo! Řidič bez zavá-
hání odmítl ověření jeho schopností řídit moto-

 �Výpis z událostí

rové vozidlo v podobě dechové zkoušky, a to, že 
je po deváté hodině večerní a platí zákaz vychá-
zení, přítomní zřejmě nevzali v potaz. Na mís-
to přivolaná hlídka kolegů z obvodního oddě-
lení PČR tak celou věc převzala pro podezření 
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky a přestupků pro porušení Usnesení vlády 
ČR spočívající v zákazu vycházení. 
3. března
V případu, který byl na našem pracovišti ozná-
men jedním ze sousedů z domu na sídlišti Vaj-
gar, se vůbec nejedná o paranormální jev, nýbrž 
o, pravda, ne zcela běžné chování muže (45 let) 
s trvalou adresou v hlavním městě. Ten své sou-
sedy sužuje velmi častými démonickými proje-
vy v podobě zvířecích skřeků, agresivními, stěží 
publikovatelnými výlevy vůči druhým, v daném 
bytě nepřítomným osobám, přičemž anomálii 
v projevech uzavírají létající předměty a přesu-
nující se nábytek. To vše po několik let v různých 
časových intervalech. A protože „tajemný pán“ 
se stoprocentní důsledností nereagoval na  ja-

kékoli komunikační podněty při  prováděném 
šetření, byla celá věc po  konzultaci s  kolegy 
z obvodního oddělení PČR předána k projedná-
ní právnímu oddělení městského úřadu pro po-
dezření z  přestupku proti veřejnému pořádku 
s informací, že v minulosti provedené vyšetře-
ní neodhalilo žádný psychický problém u výše 
uvedeného muže.
10. března
Až na  jediný případ, kdy pán (30 let) s  trvalou 
adresou na našem městském úřadě přes opa-
kovanou výzvu strážníka odmítl respektovat 
mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 
v podobě zakrytí dýchacích cest, za což si „vy-
koledoval“ ponaučení v podobě tisícikorunové 
pokuty, řešila naše jednotka od 1. do 10.  břez-
na na 138 případů porušení týkajících se těchto 
mimořádných opatření a porušení zákona o kri-
zovém opatření, v převážné většině vyřešených 
domluvou s  okamžitou nápravou stávajícího 
protiprávního stavu.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Déle než rok žijeme v podivné době. Jsme si-
ce zvyklí, že lidé kolem nás odcházejí, ale v po-
sledních měsících toto „odcházení“ nabra-
lo na  smutné intenzitě. Bohužel nás nedávno 
opustil také kolega z  jindřichohradeckého 
Klubu historie letectví Josef Nejedlý, kterého 
střední generace znala z řady akcí nejen v na-
šem městě jako „zpívajícího policistu“.  

 � Klubová čepice, kytara a dobrá nálada. To byl muzikant Pepa Nejedlý…
Nechci se ohlížet za  jeho profesní a  hudební 
kariérou, to by udělali jistě lépe jeho kolego-
vé z obou branží. Rád bych jej připomenul ja-
ko skvělého kamaráda, který svými hudební-
mi příspěvky obohatil většinu z dvaceti sedmi 
„Setkání čs. válečných letců v Jindřichově Hrad-
ci“ a který nikdy nepokazil žádnou legraci. Pepa 
totiž pravidelně hrával během hlavního progra-

mu a neúnavně pokračoval odpoledne i nave-
čer při následujícím volném bloku našich klu-
bových setkání s válečnými a poválečnými letci. 
Byl jimi obdivován a milován! Plukovník Joe Ka-
dečková, příslušnice WAAF (ženské pomocné 
letecké sbory RAF během 2. světové války), mi 
každoročně kladla na srdce, aby na setkání ur-
čitě přišel ten „její“ kytarista Pepa, který pro ni 
vždy musel sehnat vozembouch. Společně pak 
hráli až do odjezdu letců do Prahy. Pepův reper-
toár byl vskutku široký. Od lidovek až po oblíbe-
né světové hity. Jednu „lidovou“ dokonce uměl 
zpívat snad deseti různými jazyky. 
Navždy budeme s  kolegy z  klubu vzpomínat 
na Pepovu účast na „Expedici Roden 2006“, bě-
hem níž s  námi „provandroval“ značnou část 
Velké Británie. Při setkání s leteckými historiky 
z  muzea v  Millomu dokázal rozezpívat a  také 
roztančit i jinak poměrně chladné a distingova-
né Angličany. Ač cílem naší expedice byla do-
kumentace osudů a  hrobů československých 
válečných letců z období 2. světové války, cítil 
se Pepa nejšťastněji v Liverpoolu, kolébce ka-
pely The Beatles. Nadále s  námi však nadše-
ně hledal v terénu a pomáhal s dokumentací. 
Přesto bylo poznat, že se mu po čase zastesklo 
po domově a po rodině. Když jsme jednou pře-
jížděli na  severu Anglie větší úsek trasy, Pepa 
na chvíli usnul. Náhle se však probudil s otáz-
kou: „Už jsme v Děbolíně? Já abych nezaspal pří-
jezd domů za Alenkou a mýma holkama!“.
Kamarád Pepa Nejedlý nás opustil 15. února 
2021 ve věku 69 let. Zanechal za sebou trvalou 
stopu, která jej bude navždy připomínat těm, 
kteří ho měli rádi.

Za Klub historie letectví Jindřichův Hradec
Vladislav Burian

Foto: Vladimír Vondrka, archiv KHL

Pepa Nejedlý (uprostřed) měl vždy blízko k uni-
formám. Tu svoji policejní nosil dlouhá léta. Také 
proto se nechal vyfotit na  památku s  našimi 
britskými kolegy z  muzea v  Millomu, kteří byli  
shodou okolností příslušníky britské policie. 
(Expedice Roden, Velká Británie, červen 2006)

Kamarádi z  klubu, kteří nás navždy opustili. Josef 
Nejedlý († 15. 2. 2021) a Vladimír Volf († 4. 8. 2016).

Pepa během expedice jako „pilot“ v kokpitu britské 
vojenské stíhačky. Good luck!

Pepa zahrál během slavnostního odhalení Památ-
níku letců v Jindřichově Hradci 28. října 2000.

8  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 12. 2. 2021 do 11. 3. 2021 nás opustili: 

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Stanislav ČERNÝ Jindřichův Hradec 11. 4. 1936 12. 2. 2021

Zdeňka VODOVÁ Otín 18. 6. 1924 12. 2. 2021

Karel PUDIL Kunžak 20. 11. 1927 12. 2. 2021

Věra CHOVANCOVÁ Jindřichův Hradec 6. 10. 1935 14. 2. 2021

Růžena HYNKOVÁ Nová Bystřice 8. 8. 1946 14. 2. 2021

Ing. Jan BERNÝ Domanín 30. 8. 1943 14. 2. 2021

Josef NEJEDLÝ Jindřichův Hradec 1. 5. 1952 15. 2. 2021

Bohuslava KVASNIČKOVÁ Pleše 15. 8. 1934 16. 2. 2021

Vlastimil MERT Jarošov nad Nežárkou 23. 1. 1948 17. 2. 2021

Zdenka OUVÍNOVÁ Kardašova Řečice 6. 2. 1941 17. 2. 2021

Jana KOPEČNÁ Nová Bystřice 20. 3. 1961 17. 2. 2021

Alena NOVÁKOVÁ Hospříz 10. 6. 1952 18. 2. 2021

Jiřina LORENCOVÁ Jindřichův Hradec 20. 4. 1942 19. 2. 2021

Božena NEVRKLOVÁ Valtínov 16. 2. 1926 19. 2. 2021

Marie SALABOVÁ Jindřichův Hradec 13. 4. 1934 19. 2. 2021

Jaroslav BAUER Janštejn 21. 1. 1940 19. 2. 2021

Karel HRABÁK Jindřichův Hradec 18. 9. 1955 20. 2. 2021

Jiří KADIČ Otín 14. 3. 1950 20. 2. 2021

Zdeněk KOKRMENT Jindřiš 12. 11. 1956 20. 2. 2021

František KUPEC Bednáreček 20. 11. 1947 21. 2. 2021

Marcela KRSKOVÁ Jindřichův Hradec 20. 10. 1949 21. 2. 2021

Pavel STAŠKO Blažejov 16. 12. 1950 21. 2. 2021

Ing. Ladislav HADRAVA Dolní Žďár 4. 9. 1946 21. 2. 2021

Josef TERBER Jindřichův Hradec 15. 11. 1943 21. 2. 2021

Josef NOVÁK Jindřichův Hradec 20. 9. 1953 22. 2. 2021

Vlasta SOKOLTOVÁ Jindřichův Hradec 31. 1. 1933 23. 2. 2021

Boleslav DOLEŽAL Otín 19. 7. 1962 23. 2. 2021

Karel KURÁČEK Jindřichův Hradec 15. 5. 1940 23. 2. 2021

Milena VODIČKOVÁ České Velenice 9. 11. 1942 24. 2. 2021

Petr STIBORSKÝ Polště 3. 3. 1946 25. 2. 2021

Karel BUBENÍK Děbolín 21. 7. 1943 25. 2. 2021

MUDr. Vítězslav BENDÍK Radouňka 21. 10. 1953 25. 2. 2021

František NÁHLY Jindřichův Hradec 26. 3. 1963 26. 2. 2021

Josef STŘÍTECKÝ Rapšach 6. 2. 1936 27. 2. 2021

Zdeněk HOLOUBEK Jindřichův Hradec 12. 2. 1948 27. 2. 2021

Marie KOSMATOVÁ České Velenice 2. 7. 1941 28. 2. 2021

František SEDLÁČEK Pluhův Žďár 22. 5. 1947 1. 3. 2021

Marie HRONZOVÁ Jindřichův Hradec 7. 9. 1924 1. 3. 2021

František DOBEŠ Stříbřec 1. 6. 1941 2. 3. 2021

Eva ŠTĚCHOVÁ Stráž nad Nežárkou 26. 12. 1947 2. 3. 2021

Václav MAREK Jindřichův Hradec 29. 9. 1943 2. 3. 2021

Irena STOJANOVÁ Ratiboř 1. 8. 1952 3. 3. 2021

Jaroslav KODÝM Jindřichův Hradec 2. 4. 1937 3. 3. 2021

Jan MORAVEC Jindřichův Hradec 9. 2. 1933 5. 3. 2021

Maxmilián CHOVANEC Třeboň 3. 8. 1947 5. 3. 2021

Marie KAŠKOVÁ Jindřichův Hradec 25. 11. 1917 5. 3. 2021

Věra TERBEROVÁ Jindřichův Hradec 7. 4. 1967 5. 3. 2021

Dušan VAVRO Jindřichův Hradec 28. 2. 1969 6. 3. 2021

Miloslav ŠVEHLA Jindřichův Hradec 21. 8. 1930 6. 3. 2021

Miloslav HOLOUBEK Nová Včelnice 30. 11. 1947 7. 3. 2021

Jiří BIŇOVEC Stříbřec 7. 10. 1949 8. 3. 2021

Ladislav TŮMA Horní Meziříčko 28. 11. 1934 8. 3. 2021

Jiří ŠLECHTA Jindřichův Hradec 17. 3. 1940 9. 3. 2021

Jiří HRUBÝ Děbolín 11. 7. 1942 9. 3. 2021

Jiří VESELÝ Jindřichův Hradec 14. 3. 1954 9. 3. 2021

Eva MAŇOUROVÁ Kardašova Řečice 12. 12. 1956 10. 3. 2021

Oldřich ZEMAN Jindřichův Hradec 3. 12. 1939 10. 3. 2021

Růžena HRONZOVÁ Lodhéřov 18. 2. 1940 10. 3. 2021

Alena TŮMOVÁ Jindřichův Hradec 6. 10. 1941 11. 3. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík

V únoru letošního roku oslavila krásné život-
ní jubileum paní Anna Fialová z  Jindřichova 
Hradce. Ke stým narozeninám jí poblahopřál 
také starosta města Jan Mlčák. S  ohledem 
na  opatření proti šíření nemoci covid-19 se 
nemohlo uskutečnit osobní setkání starosty 
s  jubilantkou, a  tak putovala gratulace ales-
poň písemnou formou. Vitální seniorka ná-
sledně zaslala Janu Mlčákovi písemné podě-
kování. K  celé řadě gratulantů se připojuje 
také redakce Jindřichohradeckého zpravo-
daje a paní Fialové přejeme všechno nejlepší, 
a především pevné zdraví.

 � Blahopřání
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se o to, aby min. spravedlnosti, nechce-li a ne-
může-li dostáti svým závazkům, k  provedení 
oprav v  klášteříčku, postaralo se o  výstavbu 
nové budovy, vyhovující lidskosti a hygieně. 
Poštovními autobusy
dopraveno bylo od  16. do  31. března 1  328 
osob a 56 zavazadel. Příjem obnášel 10 279 Kč. 
Ujeto bylo 1  607 km, spotřebováno 682 kg 
benzinu. Aby se vyhovělo všeobecnému přá-

ní, staví autobusy také na  náměstí Wilsono-
vě a  u  nemocnice, aby tam cestující mohli 
vystoupiti. Nastupovati nutno pouze na  sta-
nicích udaných na  jízdním řádu. Mají-li totiž 
autobusy svého účelu – spoje na  vlak – do-
sáhnouti, musí svůj jízdní řád přesně dodržeti 
a tu není možno, aby kdekoliv stavěli a cestu-
jící přijímaly. 
Co jest s chlebem?
Už třetí týden jsme bez chleba a  odkazová-
ni jsme ode dne ku dni. Když už není mouky 
v dubnu, jak bude později? O to se nikdo ne-
stará, ale moučné korunky se vybírají vesele 
dál, a to jest u nás hlavní! 
15. dubna 1921
Ochotnická jednota Jablonský 
oslaví své 40leté trvání pořádáním divadel-
ních představení, k nimž pilně se studuje. Mů-
žeme prozraditi, že podařilo se jednotě získa-
ti nové dramatické síly. Prvá část cyklu bude 
uspořádána v  prvé polovici měsíce května 
a  slavnostní představení bude sehráno dne 
28. září ve výroční den, kdy před 40 lety prvé 
představení Jablonským pořádáno bylo. 
Všem knihovníkům a  knihovním dozorcům v  okrese 
j.-hradeckém
V neděli dne 24. dubna t. r. zavítá do J. Hrad-
ce státní instruktor knihovnický od  minister. 
školství a  národní osvěty v  Praze. Žádají se 
tudíž všichni knihovníci z  města a  okolí, ja-
kož i okrskoví dozorci, aby se laskavě dostavi-
li toho dne o 10. hod. dopoledne do místnos-

1. dubna 1921
Přeložení
Chef zdejší okresní politické správy pan mi-
nisterský rada Viktor Číška odchází po  11le-
tém blahodárném působení v  městě našem 
do Čáslavi, by tam ujal se dnes vedení okres-
ní politické správy. Odcházející p. ministerský 
rada osvědčil se po  celou dobu vykonávání 
svého nad jiné obtížného úřadu co úředník 
nestranný a  pro své v  každém ohledu taktní 
jednání získal si nejen v městě, ale i v celém 
mu svěřeném okresu nemalé vážnosti a obli-
by. K min. radovi Číškovi utíkal se každý, po-
třebující pomoc a  radu, a  každému dosta-
lo se vlídného přátelského přijetí. Zvláště ku 
cti jeho budiž konstatováno, že v těžkých do-
bách válečných, kdy mnohde bylo občanstvo 
od  loyálních hejtmanů přímo šikanováno, 
on, ač často měl příčinu k  zakročení, s  vlast-
ním nebezpečím toho neučinil, a tak mnohé-
ho uchránil od mnoha nepříjemností. Želíme 
upřímně odchodu tak vynikajícího úředníka. 
Co přinese lido-bio
Od  1. do  4. dubna předveden bude velkole-
pý film Trosečníci mezi lidojedy. Je to nej- 
dobrodružnější a nejnapínavější film světové 
produkce, který byl v  New Yorku předváděn 
nepřetržitě po 8 dnů, což na Ameriku je uni-
kum, neboť tam vše rychle stárne.
Salonní orchestr
docela s  novým programem účinkuje dnes 
v  pátek v  Lido-biu. První jeho vystoupení 
v pondělí docílilo velkého úspěchu, neboť vy-
braný a přiléhající program k předváděnému 
filmu a  krásný přednes tohoto uměleckého 
sdružení byly přijaty návštěvníky bia nema-
lým potleskem. Jelikož bio je majetek „druž-
stva pro vystavění Sokolovny“, a tudíž čistý vý-
nos ve prospěch stavby Sokolovny, uvolilo se 
laskavě toto místní umělecké hudební sdru-
žení, vzhledem k vytknutému účelu, že bude 
1-2krát týdně v biu účinkovati. 
8. dubna 1921
Zasedání obec. zastupitelstva konalo se ve  středu dne 
6. dubna
Žádost Odbočky legionářů v  J. Hradci, aby 
název J. Hradec byl prohlášen za  nepřeloži-
telný, odkázán byl musejnímu odboru k  po-
dání návrhu. Obecní louka pod novou budo-
vou gymnasijní propůjčena byla v rozměrech 
35−65x100 m k  žádosti ředitelství r. gym-
nasia tomuto ředitelství k  účelům školním 
a sportovním. Podány byly volné návrhy, čelí-
cí k zmírnění hrozivé nezaměstnanosti a tísně 
bytové p. Drem. Hoffmeistrem, a sice zasaditi 

Poklidné jarní tempo měsíce dubna v roce 1921 se odrazilo i ve zprávách týdeníku Ohlas od Nežárky. Strany se plnily 
obšírnými zprávami ze spolkové činnosti, z oblasti kultury − kina, divadla a sportu, mnohdy doplněnými detailními 
komentáři a hodnoceními. Značný prostor byl věnován odchodu okresního rady Číšky, který byl ve městě za dobu 
svého jedenáctiletého působení velmi oblíben, a skonu paní Kláry Solperové, vdovy po gymnaziálním profesorovi, 

která se ve městě věnovala po celý svůj život obecně prospěšným zájmům, vlasti a humanitě. Její dlouholetou činnost ocenily především spolky Slávy Dce-
ra, Národní jednota pošumavská, Červený kříž a spolek svaté Ludmily. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

ti městské čítárny ve Staré hospodářské škole 
v  J. Hradci. Jednatel Okr. sboru osvětového 
Dr. V. Mostecký.
22. dubna 1921
Opětný skon mladíka
V úterý o 5. h. večer rozšířila se po městě zprá-
va, že 19letý syn majitele řeznického a uzenář. 
závodu p.  Jos. Vosolsobě na  Masarykově ná-
městí Stanislav Vosolsobě skončil svůj život 

v  domě svých rodičů dobře mířenou ranou 
z pušky. Pohřeb nešťastného mladíka konal se 
včera odpoledne na hřbitov sv. Trojice za pře-
hojné účasti obecenstva převážně mladého 
světa.
Filatelisté!
Ku přátelské schůzi tuto středu o 8. hod. večer 
v  hotelu Kasper zvou ředitel Heinrich a  lesní 
rada Maresch.
Pražské hotely poloprázdné
Svaz hoteliérů oznamuje, že poslední dobou 
zůstávají v mnohých hotelích pokoje neobsa-
zeny. Za důvod uvádí se železniční spojení, dle 
kterého většina vlaků ráno do  Prahy přijíždí 
a večer odjíždí a vyslovuje se přání, aby zjed-
nána byla náprava. Vše je pravda, ale na jedno 
zapomenuto poukázati, a sice na nestydatou 
drahotu pokojů v hotelích, která zajisté jest ta-
ké jednou z hlavních příčin, že každý počítající 
si drahé přespání v Praze rozmyslí. Teď už snad 
přestane zlozvyk, že byt dostane jen ten, kdo 
jest u p. portýra zvláště dobře zapsán.
----------------------------------------------------------------
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

V  období distančního studia pokračuje ne-
jen samotná výuka, ale probíhají také nejrůz-
nější online soutěže a olympiády. Vynikajících 
výsledků dosáhla letos žákyně 3. ročníku jind-
řichohradeckého gymnázia Tereza Jarošová. 
Třetí místo v  Jihočeském kraji ve  španělštině, 
vítězství a  postup do  celostátního kola Kon-
verzační soutěže v  ruštině je toho důkazem. 
Na svém kontě má také 2. místo v mezinárod-
ní online olympiádě v ruském jazyce, které se 
účastnilo 9500 účastníků ze 147 zemí celého 
světa. Položila jsem Tereze několik otázek.
Myslím si správně, že k  tvým oblíbeným 
předmětům ve škole patří především cizí ja-
zyky? 
Ano, je to tak. Dříve jsem upřednostňovala pří-
rodní vědy, ale během několika uplynulých let 
se pro mě staly opravdovou vášní právě cizí ja-
zyky. Studiem jazyků trávím většinu svého vol-
ného času a věnuji se jim i se soukromými uči-
teli. Anglický jazyk mě provází už od  dětství 
a  jeho studium mi přináší ohromnou radost. 
Již na  nižším gymnáziu jsem začala s  ruským 
jazykem a jeho studiu se věnuji i nadále. Špa-
nělský jazyk se pro mě stal srdcovou záležitostí 
po mém pobytu ve Španělsku, kam jsem v loň-
ském létě odjela pracovat jako au pair a vyučo-
vala tam ruský spolu s anglickým jazykem.
Který další cizí jazyk by ses chtěla naučit? 
Před nedávnem jsem se začala samostatně vě-
novat studiu dánštiny, protože budu po ukon-

 � Cizí jazyky jsou pro Terezu srdeční záležitostí
čení gymnázia podávat přihlášku na univerzitu 
v Dánsku. Celé studium je vedeno v angličtině, 
ale přijde mi žádoucí a vhodné, abych ovláda-
la úřední jazyk země, ve které se chystám v bu-
doucnu žít.
Navštívila jsi některou ze zemí, jejíž jazyk 
se učíš? 
Navštívila jsem hned několik zemí, ve  kterých 
jsem si mohla v praxi ověřit mé dosavadní zna-
losti jazyků. Angličtinou jsem zvyklá hovořit 
prakticky všude. Španělštinu jsem si mohla ově-
řit při mém dlouhodobějším pobytu nedaleko 
Barcelony, či při pobytu na Mallorce. Má návště-
va Petrohradu a delší pobyt na studentském fes-
tivalu na Krymu byl zase naopak zásadním pro 
mou ruštinu. Kromě přátel a poznání části světa 
jsem byla najednou schopná vést plynulé kon-
verzace a jazyk se pro mě už nestával cizím.
Co se ti osvědčilo při studiu cizích jazyků? 
Zásadní roli pro mě měly mé pobyty v zahra-
ničí. Musela jsem se vždy přizpůsobit životu 
v dané zemi a ať už s chybami či bez, bylo vždy 
hlavní domluvit se a najít motivaci k vlastnímu 
zlepšení. Nerada krátím a  zatracuji své myš-
lenky jen z důvodu jazykové bariéry. Pokud je 
možnost výuky s rodilými mluvčími, tak volím 
vždy tuto variantu. Díky nim jsem totiž schop-
na udělat ten největší pokrok.
Zbývá ti čas ještě na nějaké další zájmy? 
S mým volným časem to není příliš ideální, pro-
tože většinu času věnuji právě cizím jazykům. 

Jednotlivé hodiny jazyků mám prakticky kaž-
dý den, a to i včetně víkendu. Během týdne pro 
mě tedy povinnosti zakončením školní výuky 
nekončí a já pokračuji v soukromých hodinách. 
Mou vášní je zároveň sport, takže mezi školou 
a jazyky byste mě potkali na tenisovém kurtu.
Jaké jsou tvé plány do budoucna? 
V  současné době je mou prioritou udělat 
zkoušky hned z několika jazyků, které jsou po-
třebné pro moji přihlášku na dánskou univerzi-
tu. Při studiu v zahraničí bych si chtěla v Dánsku 
vytvořit domov, kam se budu vracet ze svých 
světových cest s  takovými pocity, jako při ná-
vratech za mojí rodinou do Čech.

Jana Burianová

Tereza Jarošová s  její „španělskou“ rodinou z  loň-
ského léta. 

Hlavní úklidový termín dobrovolnické ak-
ce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje 
Český svaz ochránců přírody (ČSOP), byl letos 
kvůli pandemii posunut z března až na Den 
Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou 
uklízet po celý rok. Počítají se i individuální a ro-
dinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími akti-
vitami zaměřenými na poznávání přírody. 

K 8. březnu Český svaz ochránců přírody evido-
val v rámci akce Ukliďme svět více než 100 jarních 
úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, že 
i přes složitou situaci, která nyní světu vládne, li-
dé nezapomínají na své životní prostředí. Do pří-
rody se smí, což je bohužel vidět i na tom, že se 
plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze vy-
užít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si s se-
bou přibalit pytel, v němž posbíraný nepořádek 

 �Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
z přírody odneseme. I drobný individuální úklid 
přírodě pomůže, a i takovým se můžete pochlu-
bit na webu či na facebookové stránce kampa-
ně Ukliďme svět! Navíc, počítáme s  tím, že po-
stupem času bude možné organizovat i tradiční 
velké úklidy. Jejich organizátory jsme podpořili 
nejen metodicky, ale i tradičními úklidovými pyt-
li či pěknými tričky od jednoho ze sponzorů akce. 
Ochránci přírody vyzývají, aby své úklidy na: 
www.uklidmesvet.cz přihlašovali i  ti, kteří ma-
teriální pomoc využít nepotřebují. „Získáme tak 
přehled o skutečných počtech uskutečněných úkli-
dů, což může motivovat i  další případné zájemce 
o tuto akci,“ říká Veronika Andrlová, koordinátor-
ka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.
Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková 
vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco 
zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc te-
matickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpad-
ků s pozorováním přírody. „Výherci každé soutěže 
se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informa-
ce o aktuálních soutěžích najdete na webu: www.
uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika Andrlová 
z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, 
která se na území celé České republiky koná ja-

ko součást kampaně Clean Up the World. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky 
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět od ro-
ku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. 
Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dob-
rovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň kona-
la společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 
2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem kam-
paně Ukliďme svět není však jen samotné uklí-
zení odpadků. Účastníci zároveň posilují vztah 
k přírodě a prostředí ve svém okolí.  

 Petr Stýblo
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Milé děti, vážení rodiče.
Přesto, že se letošní školní rok neodvíjí ani zdaleka podle našich představ, 
věříme, že vše má svůj konec a my s optimismem plánujeme pomalu už 
rok příští.
Pro přijetí do  všech čtyř oborů (hudební, taneční, výtvarný a  literárně 
dramatický) Základní umělecké školy Vítězslava Nováka v  Jindřichově 
Hradci pro školní rok 2021/2022 je zapotřebí se přihlásit a vykonat ta-
lentové zkoušky.
Přihlášku naleznete v  elektronické podobě na  webu školy: www.
zus-jhradec.cz. Termín talentových zkoušek je stanoven na 27. květ-
na 2021. Vzhledem k tomu, že je situace kvůli pandemii nepředvídatel-
ná, může se stát, že bude nutné tento termín o pár týdnů posunout.
Budeme proto rádi, když aktuální informace týkající se talentových zkou-
šek budete sledovat na  našem webu, konkrétně na  odkazu:  https://
www.zus-jhradec.cz/informace-o-prijimacim-rizeni/#
Moc se na nové zájemce o studium na základní umělecké škole těšíme.

Hana Stráníková

 �Na květen plánuje základní umělecká 
škola talentové zkoušky

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

Pinďa
kocour, narozený podzim 2020, kastrovaný 
Kocourek je přítulný, prostě miláček. Po-
zornost člověka mu dělá dobře, vyloženě 
ji vyžaduje. Je naučený na kočičí záchod. 
Hledáme pro něj domov s  bydlením 
uvnitř a přístupem ven.
Kontakt pro zájemce 
- 723 485 784 (Studená)

Fifinka
kočka, kastrovaná
I tato kočička je velmi přítulná. Pozornost 
člověka vysloveně vyžaduje a dělá jí moc 
dobře. Také tato kočka je naučená na ko-
čičí záchod. Hledáme pro ni domov s byd-
lením uvnitř a přístupem ven.
Kontakt pro zájemce 
- 723 485 784 (Studená)

Popílek
kocour, cca 5−8 let, kastrovaný
Kocourek je hodný a mazlivý. Bohužel ja-
ko malý přišel o očičko (historii neznáme). 
Je to mohutný kocour (4,5 kg), který je 
zvyklý na pejsky.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Druid
kocourek, nar. cca 9−10/2020, kastrovaný
Kocourek je stále plachý, ale každým 
dnem je zvědavější a  občas zvítězí zvě-
davost nad strachem. Bude potřebovat 
velmi trpělivý přístup a čas, ale pak z něj 
bude vděčný parťák. Vhodný by byl jako 
jedináček, popř. jako společník mazlivého 
parťáka, od kterého by se naučil nebát se lidí. Druid je čistotný, sní 
vše a záchod používá předpisově.
Kontakt pro zájemce - 775 390 034 (Jindřichův Hradec) 

Dája
kočička, dospělá − mladá, kastrovaná
Kočička je trochu plašší, nicméně při klid-
ném a pomalém přístupu se nechá hladit, 
a dokonce i vzít do náruče. Sice si to zatím 
neužívá, ale věříme, že to se brzy změní.
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
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

Na zahájení sezóny připravuje Muzeum foto-
grafie a  moderních obrazových médií hned 
dvě výstavy, které prezen-
tují široké spektrum foto-
grafie. Samotné zahájení 
sezóny těmito výstava-
mi se však bude bohužel 
odvíjet od  pandemické 
situace a  je tedy velmi 
pravděpodobné, že se 
tak stane s jistou mírou zpoždění a nikoliv 
tradičně 1. dubna.
První z výstav nazvaná Dagmar Lühringo-
vá & Václav Novotný / Zátiší a Krajina se-
verních Čech již svým názvem napovídá, že 
se jedná o společnou prezentaci dvou auto-
rů. Oba dva, mimo jiné zakládající členové 
jabloneckého fotoklubu Balvan, spolu nevy-
stavují poprvé, jejich tvorba je ale velmi odliš-
ná. Snímky Dagmar Lühringové, jež předklá-
dá návštěvníkům ke zhlédnutí svá zátiší, jsou 
velmi intimní a  inspirované starými holand-
skými mistry. Naproti tomu Václav Novotný, 
jenž je držitelem ocenění National Geogra-
phic v  kategorii krajina z  roku 2008, si musí 
za svými snímky dojít. Jeho tématy jsou pře-
devším krajina pod Ještědem a nevšední at-
mosférické jevy, na které mnohdy trpělivě če-
ká, než stiskne spoušť.
Druhým počinem je výroční výstava Aso-
ciace profesionálních fotografů České 
republiky s  názvem Projekt 101, jež by-
la připravena členy a  členkami Asociace ke 
101. výročí vzniku Československa. Všech-
ny vystavené fotografie proto vznikly v  le-
tech 2018 a  2019. Kurátoři a  autoři projektu 
Jan Pohribný a Zdeněk Lhoták, kteří zde sami 
vystavují, dále uvádějí: „Projekt 101 není ency-
klopedií 101. roku naší republiky, je jen příspěv-
kem do diskuze, kam se ubíráme a jak kupříkla-
du fotograf může přispět k  paměti národa či 
třeba jen úzkého okruhu přátel, rodiny, možná 
i sebe sama.“
Návštěvníci se však mohou těšit i  na  dal-
ší velmi atraktivní výstavy letošní sezóny, 
které pro ně Muzeum fotografie a  moder-
ních obrazových médií připravuje. V obdo-
bí jara to bude například výstava jihočeské 
fotografky Dany Vitáskové nebo fotografie 
ze sportovního prostředí Jiřího Vojzoly. Vel-
kým lákadlem letní části sezóny bude bez-
pochyby výstava Josefa Sudka, kterou mu-
zeum fotografie připravuje ve  spolupráci 
s  Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, 
nebo výstava historických fotografií Boh-
dana Václava Lišky, které zaujmou zejména 
zobrazením města Jindřichova Hradce a je-
ho obyvatel na přelomu 19. a 20. století.
Bližší informace o  výstavním programu 
a  ostatních kulturně-vzdělávacích akcích se 
dozvíte na: www.vkcjh.cz. 

Hana Miglová

 �Muzeum fotografie připravilo na jarní měsíce hned několik výstav

Foto: Dagmar Lühringová

Foto: Václav Novotný

Foto: Josef Husák
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KULTURNÍ SERVIS

Vážení návštěvníci Kulturního domu a  kina 
Střelnice, s  ohledem na  opatření vyhlášená 
v souvislosti s šířením nemoci covid-19 neby-
lo možné v  době uzávěrky Jindřichohradec-
kého zpravodaje upřesnit jakákoliv divadel-
ní či filmová představení a koncerty v měsíci 
dubnu. Aktuální informace o  tom, kdy bu-
de kulturní nabídka obnovena, stejně jako 
od  kdy a  jaké filmy bude kino Střelnice pro-
mítat, najdete na: www.kultura.jh.cz nebo na: 
www.kino.jh.cz. 

Jiří Kubát, Čestmír Frühauf

 � Kulturní dům Střelnice informuje

Kulturní dům Střelnice ve  spolupráci s  Diva-
delním spolkem Jablonský přinese všem di-
vákům další možnost zhlédnout z  pohodlí 
domova videonahrávky z úspěšných divadel-
ních her místního divadelního spolku. Stejně 
jako v únoru a v březnu bude i v dubnu k dis-
pozici vždy od pondělí do neděle jedna di-
vadelní hra v  podání Divadelního spolku 
Jablonský, a to na youtube kanálu KD Střel-
nice Jindřichův Hradec. Diváci se mohou těšit 
na  hry Každému jeho nebe, Goldoniáda, Li-
dožrouti, Jak jsem se ztratil a Charleyova teta.
Podrobné informace o  zveřejňování dalších 
titulů sledujte na facebookové stránce (face-
book.com/kdstrelnice.jh), nebo na stránkách: 
www.kultura.jh.cz.  

Ivana Bačáková

 � Také v dubnu může doputovat divadlo k vám domů
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Letos se bohužel kvůli nepříznivé epidemické 
situaci nebudou moci uskutečnit tradiční „ča-
rodějnice v parku“, kdy se spousty dětí přestro-
jily do čarodějného kostýmu, a kromě zábavy 
se mohly zúčastnit aktu upálení postavy čaro-
dějnice na  hranici připravené místními dob-
rovolnými hasiči. Aby si děti připomněly zvyk 
upalování čarodějnic i  letos, vyhlašuje Kul-
turní dům Střelnice výtvarnou soutěž o ce-
ny. Vyzýváme děti, aby jakoukoliv technikou 
namalovaly obrázek s motivem čarodějni-
ce, oskenovaly ho a se souhlasem, popř. za po-
moci rodičů zaslaly v období od 1. do 18. dub-
na 2021 na e-mailovou adresu: soutezkds@
jh.cz. Lze také zaslat fotografii vlastnoručně 
vyrobené čarodějnice. Fotografie dětí přestro-
jených za čarodějnici nebudou do soutěže za-
řazeny. Obrázky budeme průběžně zveřej-
ňovat na  facebookové stránce Kulturního 
domu Střelnice (facebook.com/kdstrelni-
ce.jh), kde budou jednotlivé obrázky sbírat až 
do konce dubna lajky. Autory tří obrázků s nej-
vyšším počtem lajků odměníme cenami.
Jak mají vypadat soutěžní obrázky a kam 
je posílat? 
Oskenované obrázky zasílejte na  e-mail: 
soutezkds@jh.cz pod heslem „čarodějnice“.
Pravidla a obecná ustanovení 
1. Podmínkou účasti v  soutěži je zaslá-

ní jednoho naskenovaného obrázku 
s uvedením s uvedením jména, příjmení 
a věku autora (bude uvedeno u zveřej-
něného obrázku) a  telefonického nebo 
e-mailového kontaktu.

2. Naskenovaný obrázek musí být zaslaný 
elektronicky na email: soutezkds@jh.cz, 
a to od 1. dubna 2021 do 18. dubna 2021. 
Lajky mohou být soutěžním obrázkům 
udělovány do 30. dubna 2021.

 �Děti, namalujte 
čarodějnici!

3. Zasláním obrázku do soutěže autor (zá-
konný zástupce) poskytuje vyhlašova-
teli soutěže souhlas s  jeho zveřejněním 
a uděluje vyhlašovateli oprávnění k vý-
konu práva užít ho k nekomerčním úče-
lům propagace města. 

4. Osobní údaje podléhají ochraně v  sou-
ladu s  příslušnými právními předpisy, 
zejména Obecným nařízením o  ochra-
ně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 
Sb. o zpracování osobních údajů, záko-
nem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Výhry v soutěži nejsou soudně vymaha-
telné.

Mediálním partnerem je Hitrádio Faktor.

Jiří Kubát

První letošní aktivitou Muzea Jindřichohra-
decka je výstava Rok v  kuchyni Magdale-
ny Dobromily aneb co pradědečkům chut-
nalo, která je věnována lidové i  měšťanské 
stravě, kuchařským knihám, přípravě jídla, 
stolování a  dalším zajímavostem z  kuchyní 
jindřichohradeckého regionu v  19. a  v  první 
polovině 20. století. Důležité místo při přípra-
vě jídel mají již od 19. století kuchařské knihy, 
které se mnohdy v  rodinách předávají z  ge-
nerace na generaci, a to jak ručně psané, tak 
tištěné. Výstava tak představuje nejenom his-
torické kuchařské knihy ze sbírky Muzea Jind- 
řichohradecka, ale i  kuchařky uchovávané 
v místních rodinách, a  také mnohé zajímavé 
rodinné recepty. Zpřístupnění výstavy ve-
řejnosti bude závislé na  aktuálních opat-
řeních proti šíření onemocnění covid-19.

Štěpánka Běhalová a Alexandra Zvonařová

 �Muzeum Jindřichohradecka zve na výstavu a do muzejní knihovny
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SPORT

Po týdnech omezení v oblasti sportu se podařilo 
uspořádat první březnový víkend v Ostravě Vít-
kovicích atletické halové Mistrovství ČR dorostu 
a  juniorů. SKOK J. Hradec reprezentovali dva 
soutěžící v dorostenecké kategorii a oba přivezli 
z této vrcholné republikové akce medaili! Tomáš 
Jelínek se stal vítězem ve skoku vysokém v osob-
ním rekordu 196 cm a  Žaneta Pivcová přivez-
la bronzovou medaili a  osobní rekord 13,25 m 
ve vrhu koulí. To je sportovní paráda!

Otakar Kinšt

 �Tak se jezdí pro medaile na 
Mistrovství České republiky!

Žaneta Pivcová získala bronzovou medaili 
ve vrhu koulí.

Tomáš Jelínek vybojoval zlatou medaili ve sko-
ku vysokém.

Upozorňujeme všechny naše příznivce, uživa-
tele a badatele na nové možnosti on-line stu-
dia dokumentů. Do  digitální knihovny Kra-
merius, která v současné době nabízí 275 000 

digitálních stran regionálních periodik, přiby-
ly k oblíbenému týdeníku Ohlas od Nežárky 
tituly Jihočeská jednota, Jihočeská pravda, 
Jihočeský sborník historický, Listy Jindřicho-
hradecka z  let 2003−2006 nebo jihočeský 
Výběr. Zvláště upozorňujeme na  výroční 
zprávy jindřichohradeckého gymnázia z  let 
1851−1948. V  poslední době tuto digitální 
knihovnu využívá více než tisíc uživatelů mě-
síčně. V digitální knihovně MANUSCRIPTORI-
UM přibylo 15 rukopisů a  v  současné době 
je zde zpřístupněno 96 svazků ze sbírky Mu-
zea Jindřichohradecka. Hojně je využíván též 
on-line katalog knihovny, obsahující také více 
než pět tisíc záznamů článkové literatury sou-
visející s regionem.
Badatelské dotazy je možné zaslat na  email: 
behalova@mjh.cz.

Štěpánka Běhalová

 � Knihovna Muzea  
Jindřichohradecka rozšířila 
on-line služby
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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: JINDŘICHOVA HRADCE OD ARCHIVÁŘE FRANTIŠKA TEPLÉHO
Výherkyní se stává: Petra Maďarčíková z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje
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S BUDOVOU KOSTELA 
SV. KATEŘINY JE CHODBOU 
SPOJEN TZV. KLÁŠTEŘÍČEK, 

ZALOŽENÝ ROKU 1534 JAKO 
MĚSTSKÝ ŠPITÁL. JEHO 

PŮVODNÍ GOTICKÁ BUDOVA 
BYLA BAROKNĚ PŘESTAVĚNA A...

PŘÍKAZ
K 
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LOTERIJNÍ
LÍSTEK

OZNAČ.
NAŠICH
LETADEL

CHEM. ZN.
URANU

NÁBOŽEN-
SKÁ

PÍSEŇ
ZÁJEM TEXTIL.

SUROVINY
SPISOVÁ
ZNAČKA JIH

ROD
TROPICKÝCH
MRAVENCŮ

VÝKON
FOTBALISTY

OBČANSKÝ
VÝBOR

4. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
VODÍKU

LOVKYNĚ
PEREL

PROUD

VIDINY

ŽEN. JMÉNO
26. 7.

ÚŠPĚŠ. HUDEB. 
SKLADBA

HOTOVÝ
VÝROBEK

LETEC

2. ČÁST 
TAJENKY FRANCOVKA DVOJICE VOLÁNÍ

O POMOC

LOKY

LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA

A TAK
PODOBNĚ

ŘÍM. ČÍSL.
99

ELÁMSKÁ
BOH. ZEMĚ

ASIJSKÉ
ŽEN. JMÉNO

MANGA-
NOVÁ
RUDA

NÁRODNÍ
PARK

PŘÍSLUŠNÍK
ŠLECHTY

ČAS
(ANGL.)

MOUČKA
Z KURKUMY

JMÉNO
JANŽUROVÉ

LETEC. SPOL.
PAKISTÁNU

POŘÁDEK

PREZENT

NESPLA-
CENÉ

PENĚŽNÍ
ZÁVAZKY

POPRAVČÍ

ČERNOBÍLÝ
PTÁK

ŘÍČNÍ
KORÝŠI

MYS

ŠPÁDOVÁ
KARTA

NÁSEP

OZN. 
RADIOAKTIV.

(EMAN)

CÍL

JEMNÁ
MLHA

SOLMIZ.
SLABIKA

V BOXU
KNOCK-OUT

PLÁŠTĚNKA

VČELÍ
SPOLEČEN.

DRUH
PEPŘE

TRŮNY

ŘÍM. ČÍSL.
1100

BÝV. OZN.
NAŠÍ REPUBL.

VOLT-
AMPÉR

ÚŘEDNÍ
SPISY

ZASTÁVKA
(ANGL.)

POHODNÝ

PŘÍLIŠ
(ANGL.)

HVĚZNICOVITÁ
ROSTLINA

OBEC V OKR.
PÍSEK

CHEM. ZN.
SÍRY

PĚVECKÉ
TĚLESO

PATŘÍCÍ
ORLŮM

VRCHOL

TRNITÁ
DŘEVINA

ALŽÍRSKÉ
MĚSTO

VELCÍ LICHO-
KOPYTNÍCI

STOJÍCÍ NA
STÉM MÍSTĚ

V HUDBĚ
(PIANO)

MLÁDĚ
KOČKY

VODÁCKÝ
POZDRAV

ČÍSLOVKA
100

PRVEK
CHŮZE

NEUKÁZNĚ-
NÝ DAV

JEMNÁ
NEČISTOTA

EPOCHA VÝPLŇ
OKNA

MĚKKÁ HUD.
TÓNINA

DĚTSKÝ
POZDRAV

INICIÁLY
SPISOV.
KLÍMY NÁPOVĚDA: 

VAD, TIME, STARČEK,
STIL, TAO, STAND, TOO,

MOB, SRLIN, ATTA

LIDOVÉ
NOVINY

SEVER

PRINCIP
TAOISMU

LITR

KRÁTKONO-
ZÍ KONĚ

OZN. PRO
POLOMĚR

3. ČÁST 
TAJENKY

5. ČÁST 
TAJENKY

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.


