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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 � Krvavý (137 ha)
Rybník Krvavý je se svými 137 ha třetím největ-
ším rybníkem na  Jindřichohradecku. Jedná se 
o hydrotechnické unikum, které má plochu po-
vodí 17 km2 a zadržuje více jak 1,3 mil. m3 vody. 
Odvodňuje rozsáhlá rašeliniště v okolí obce Člu-
nek a ústí do Ratmírovského rybníku. Díky ra-
šelině měla voda v letních měsících hnědočer-
venou barvu, jež byla nejspíše příčinou vzniku 
názvu rybníka Krvavý. Zajímavá je historie je-
ho založení, kdy první listinná zmínka pochází 
z doby majitele hradeckého panství Jindřicha IV. 
z Hradce (1442−1507). Píše se rok 1497 a v něm 
jakýsi Šimek se Štěpánem vozili za plat 20 grošů 
do  Krvavého rybníku kapří násadu (plod). Pů-
vodní rybník již ale neexistuje. Jeho slávu při-
pomíná jen opuštěná hráz, která ve 30. letech 
20. století byla využita pro vznik nového ryb-
níku se jménem Šachovka. Tato hráz byla za-

Výlov Krvavého rybníka, listopad 1982.

ložena v úžlabině Krvavských pustin nedaleko 
Ratmírovského rybníku a  nezatápěla více jak 
30 ha vodní plochy. V roce 1550 došlo k rozdě-
lení hradeckého majetku mezi bratry Jáchyma 
a Zachariáše z Hradce. Rybník Krvavý od té do-
by náležel k panství Telč, jehož majitelem se stal 
právě Zachariáš z Hradce (1527−1589). Byl to Za-
chariášův hejtman panství Florián Pravětický 
z Radvánova (†1587), který v 70. letech 16. sto-
letí zdejší rozsáhlé rašeliny zaměřil a  procho-
dil. I zrodil se jeho přičiněním velkolepý projekt 
na rozšíření Krvavého rybníku. Nejdříve opustil 
starou hráz, kterou nechal prokopat. Zanedlou-
ho již budoval novou, kterou zasadil o cca 500 m 
výše proti vodě Lomského potoku. Tato hráz 
byla původně v celé své délce více jak 1 000 m 
dlouhá. V dnešní době je ale rozdělena na dvě 
hráze s celkovou délkou 850 m. A jak byla stav-

ba finančně náročná a v jakých letech se usku-
tečnila? O  tom se v  telčské knize směn z  roku 
1571 dochovala tato zmínka: „Léta 1572 a 1573 
to všechno vydání na rybník Zármutek činí dva ti-
síce dvě stě a jednu kopu a čtyři groše“. Jak vidno 
ze zápisu, Florián Pravětický po dokončení stav-
by neponechal rybníku jeho původní název. Byl 
pojmenován Zármutkem, protože těsně před 
začátkem stavby zemřela choť majitele pan-
ství Kateřina z Valdštejna (†1571). Již v polovině 
17. století se v  listinách začal znovu objevovat 
pod jménem Krvavý. Součástí celého projektu 
byla stavba i druhé hráze (500 m) nedaleko obce 
Člunek, která zabraňovala vytékání vody z Krva-
vého do  nedalekého rybníku Soused (dnešní 
Kačležský rybník). Florián Pravětický zanechal 
po  sobě v  okolí Člunku, Kunžaku a  Strmilova 
vskutku unikátní vodní díla, která připomínají 
jeho neskonalý cit pro využívání vody v krajině. 
Zemřel jako zemský purkrabí Markrabství mo-
ravského roku 1587 a je pochován v brněnském 
kostele sv. Jakuba. V příštím čísle se dočtete, jak 
se jinému věhlasnému hejtmanu zalíbila lokali-
ta pro nový rybník u vesničky Mutyněves. 

Michal Kotyza 

Hlavní hráz Krvavého rybníka s objekty bývalé ba-
šty a hájovny. Pod hrází rybník Šachovka, říjen 2020. Rybník Krvavý z ptačí perspektivy, říjen 2020.

 � Krafferova zahrada má nového nájemce, areál představí veřejnosti už letos v červnu
Ke konci loňského roku byl ze strany bývalého 
nájemce ukončen nájem Krafferovy zahrady 
o výměře 6 500 m² a nacházející se mezi Praž-
skou a Gymnazijní ulicí pod okresním soudem. 
Rada města proto rozhodla zveřejnit záměr ten-
to areál pronajmout novému zájemci. Areál je 
unikátním klidovým místem v  centru města, 
který historicky sloužil jako zahrada a nyní vyža-
duje komplexní revitalizaci. Zároveň se v areálu 

nachází skleníky a budova, které vyžadují rekon-
strukci. Město nabízelo prostor k pronájmu obál-
kovou metodou za  minimální roční nájemné 
37 500 Kč. Podmínkou pronájmu bylo provozo-
vání zahradnické činnosti a ponechání části za-
hrady jako veřejného, parkově upraveného pro-
storu či ukázkové přírodní zahrady,  a  za  tímto 
účelem alespoň část zahrady zpřístupnit veřej-
nosti a školám. Další podmínkou bylo, že žadatel 

provede rekonstrukci a revitalizaci areálu na své 
náklady.  Na základě oznámení veřejnosti měs-
to obdrželo jednu nabídku, a to od společnosti 
Atelier Za Mák s.r.o, ze Sedla. Rada města schvá-
lila uzavření nájemní smlouvy za nabízené roční 
nájemné 37 500 Kč a na dobu smluvního vztahu 
20 let. „Myslím, že byla splněna představa města, 
kdy naším cílem bylo poskytnout prostor „Kraf- 
ferovy zahrady“ se záměrem získat zkušeného part-
nera, který jej na své náklady zrekonstruuje a revi-
talizuje tak, aby mohl sloužit i veřejnosti a zároveň 
ho využije pro svoji činnost,“ vysvětlil představu 
města místostarosta Radim Staněk. Návštěvníci 
by měli mít příležitost zavítat do zahrady již letos 
v červnu, konkrétně v rámci akce Víkend otevře-
ných zahrad od 11. do 13. června. Jedná se o svá-
tek otvírání běžně nepřístupných zahrad veřej-
nosti, kterého se po celé České republice účastní 
víc jak 200 objektů. Pro Krafferovu zahradu to 
bude letos první setkání s veřejností, na kterém 
by měla být představena její minulost, součas-
nost i budoucnost. Více informací vám přinese-
me v rozhovoru s Janem Makovičkou z Atelieru 
Za  Mák v  příštím vydání Jindřichohradeckého 
zpravodaje. 

Eliška Čermáková
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jaro na sebe nechalo dlouho čekat, ale o to víc jsme se 
na něj těšili. Letos to bylo těšení plné očekávání snad ješ-
tě větší než jiné roky. Sluníčko a teplo spolu se stále vyš-
ší proočkovaností slibuje, že bude léto alespoň částečně 
ve znamení normálního života. Opatrně plánujeme kul-
turní akce i  turistickou sezónu, tak doufejme, že se ko-
nečně budeme více potkávat i naživo, nejen on-line. K té-
matu covidu-19 by to tentokrát už stačilo.  Chci se teď ale 
věnovat příjemnějšímu tématu hodnému měsíce května. 
V uplynulých týdnech bylo v Mertových sadech vysáze-
no přes 230 nových stromů a keřů. Šlo zejména o listnaté 
stromy, jako jsou duby, buky, lípy, javory a další. V měst-
ských sadech totiž chybí mladší dřeviny, bez nich je park 
dlouhodobě neperspektivní.  Výsadbou dojde k  posílení 
hygienické, ekologické a  estetické funkce parku a  park 
se omladí. Revitalizací prochází také zeleň na městském 
hřbitově. V první fázi, která už je v běhu, dojde k úpravám 
těsně u vstupu do areálu hřbitova. Na této ploše budou 
vysazeny trvalky a několik stromů a plocha bude doplně-
na lavičkami. Vznikne tak klidové místo nejen pro účast-
níky smutečních obřadů, ale i návštěvníky hřbitova. Oko 
nejednoho Hradečáka jistě těší také trvalkové záhony, 
které jsou od loňského roku nově také na Masarykově ná-
městí a v Pravdově ulici. Narcisky tady 
nádherně kvetly už v polovině dub-
na, kdy město pravidelně ještě zasy-
pával sníh. Prožijte krásné, slunečné 
a veselé jaro ve zdraví.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Oficiální instagramový účet Jindřichova Hradce získal v soutěži Zlatý lajk první místo v katego-
rii měst nad 10 000 obyvatel v Jihočeském kraji. Soutěž každoročně pořádá společnost Kvali-
kom. „Krásné město na jihu Čech je jako předurčené k tomu, aby lákalo návštěvníky z celé země fo-

tografiemi svých malebných ulic a památek. Je to ale úkol pro někoho, kdo umí využít 
veškerý potenciál Insta-
gramu a bude v každém 
příspěvku dbát na  vyso-
kou úroveň fotografií. 

Účet @jindrichuv_hradec_oficialni to-
to všechno splňuje, přestože je na  síti 
relativně nováček − založen byl v říjnu 
minulého roku. Účet vyniká uceleným 
feedem, velmi kvalitními fotografiemi, 
vysokou frekvencí příspěvků i  stories,“ 
zhodnotila společnost Kvalikom In-
stagram města Jindřichův Hradec.

 � Jindřichův Hradec má nejlepší Instagram v Jihočeském kraji

 � Akce „Kompost zdarma“ měla úspěch
V  sobotu 10. dubna se konala tradiční akce 
„Kompost zdarma,“ kdy Služby města Jindři-
chův Hradec rozdávají občanům Jindřichova 
Hradce kompost. Frontu si před areálem uve-
dené společnosti na Jiráskově předměstí trpě-
livě vystály stovky Jindřichohradečáků, přijelo 

Od 22. března do 3. června provádí Služby města 
J. Hradec v ulicích Jindřichova Hradce strojní čiš-
tění komunikací. Dopravní značení upozorňující 
na nutnost přeparkování vozidel je vždy umís-
těno minimálně sedm dní předem. Děkujeme, 
že svá auta přeparkujete a umožníte tak hladký 
průběh jarního úklidu silnic. Harmonogram blo-
kového čištění najdete na webu: www.jh.cz v zá-
ložce Aktuality.

 �Blokové čištění ulic je v plném proudu

S  nouzovým stavem skončil i  zákaz používání 
dětských hřišť v  Jindřichově Hradci a  místních 
částech. Hřiště vedení města uzavřelo z preven-
tivních důvodů 1. března, aby se na těchto mís-
tech lidé neshlukovali. Jindřichův Hradec byl 
jedním z  nejvíce zasažených měst nemocí co-
vid-19, a proto vedení města považovalo všech-
na opatření, která mohou omezit šíření nemo-
ci, za nezbytná. Ani teď ještě není situace úplně 
dobrá, ale naštěstí se zlepšuje a věříme, že po-
kud se na hřištích budou lidé chovat zodpověd-
ně, nepředstavují riziko. Od 12. dubna se otevřel 
také skatepark v Rezkově ulici. Děkujeme, že jste 
zákaz vstupu na hřiště respektovali.

Eliška Čermáková

 �Od pondělí 12. dubna se znovu otevře-
la dětská hřiště i skatepark

Na  konci března začala oprava hradební zdi 
na  parkovišti Parkány. Část bývalých hradeb 
se  zřítila 3. února. Opravu provádí firma Stavi-
servis. Nejprve museli dělníci demontovat kry-
cí stříšku a rozebrat kamenný oblouk, který nad 
zřícenou částí zůstal. Až poté bylo možné začít 
se stavbou zdi. Oprava zdi by měla být hotová 
nejpozději do 18. června. Na sousedním parko-
višti Jitřenka bude možné parkovat zdarma až 
do ukončení rekonstrukce. 

 � Pokračuje oprava hradební zdi na Parkánech

kolem 200 aut. Služby města rozdaly všechen 
kompost, bylo ho zhruba 150 tun. Množství by-
lo stanoveno na max. 1 přívěsný vozík za osob-
ní auto na  osobu. Nárok na  kompost zdarma 
měl každý, kdo má trvalé bydliště v Jindřichově 
Hradci nebo jeho místních částech. 

KVĚTEN 2021 |  3www.jh.cz



MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Díky svým obyvatelům se Město Jindřichův Hra-
dec může v roce 2020 pochlubit sběrem starého 
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyk-
laci o hmotnosti 110,56 t. Na každého obyvatele 
tak připadá 5,16 kg vysloužilých spotřebičů. By-
la tím uspořena spotřeba elektřiny a  produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část 
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou 
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědče-
ní o podílu na zlepšení životního prostředí, kte-
ré na základě dosažených výsledků vystavil ko-
lektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých 
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 
2020 k úspoře produkce CO2 o 1 319,40 tun. Víte, 

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 508 ks!
Nebylo nutné vytěžit 64 816,94 litrů ropy. Před-
stavte si, že z tohoto množství se pokryje spotře-
ba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy 
do Brna po dálnici D1, a to 2 425 x.
Došlo také k úspoře 667 238,58 kWh energie. Asi 
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 667 239 x.
Podařilo se recyklovat 63 594,88 kg železa. Toto 
množství recyklovaného železa by bylo možné 
použít pro výrobu 2607 ks nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo zís-
kat 2 244,64 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 
399047 1€ mincí, nebo 2 772,87 kg hliníku, kte-
rý by stačil na výrobu 184859 plechovek o obje-
mu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2020 úspěšnou spolupráci oce-
nil 6 341,00 Kč ze svého motivačního programu.

Renata Severová

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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 �ODBOR FINANČNÍ

Místní poplatek „za komunální odpad“ a ze psů
Finanční odbor městského úřadu připomíná 
poplatníkům, že se blíží 31. květen, což je letoš-
ní termín splatnosti místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro fyzické osoby přihlášené* v J. Hrad-
ci a místního poplatku ze psů.
Poplatek za „komunální odpad“ mají povinnost 
platit fyzické osoby přihlášené* v  Jindřichově 
Hradci a také ty, které zde sice nejsou přihláše-
né*, ale přitom tu vlastní nemovitost určenou 
k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, 
ve kterém není nikdo přihlášen*. 
Poplatek za „komunální odpad“ zůstává ve stej-
né výši 500 Kč jako loni. Poplatníci − fyzické osoby 
přihlášené* zde k pobytu mají povinnost zaplatit 
celou částku do 31. května, vlastníci nemovitostí, 
v nichž není nikdo přihlášen*, do 30. září. 
Rovněž poplatek ze psů zůstává ve stejné výši 
jako loni a povinnost platit jej mají držitelé psů 
přihlášení* nebo se sídlem v Jindřichově Hrad-
ci. Výše poplatku je závislá na místě přihlášení* 
držitele psa. 
Držitel je povinen psa přihlásit do 15 dnů od na-
bytí psa staršího 3 měsíců, případně do 15 dnů 
ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců. 
Poplatky je možné uhradit následujícími 
způsoby:
a) v hotovosti nebo platební kartou v úřed-

ních hodinách v pokladně oddělení míst-
ních poplatků Městského úřadu Jindři-
chův Hradec v Klášterské ulici

b) převodem na účet města č. 
19-603140379/0800; podmínkou je uve-

Upozornění k placení místních poplatků

dení variabilního symbolu (je uveden 
na pokladních dokladech z minulých let 
nebo jej na  požádání sdělí pracovnice 
oddělení místních poplatků).

Po uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou část-
ku u obou poplatků zvýšit až na trojnásobek. 
(*osoby s trvalým pobytem a také cizinci s jiným 
druhem pobytu)
Místní poplatek z pobytu
V  souvislosti s  vydáním nové obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2021 o  místním poplatku z  poby-
tu s účinností od 1. 4. 2021, kterou se ruší obec-
ně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku 
z pobytu, účinná od 1. 1. 2020, upozorňujeme po-
skytovatele krátkodobých pobytů, že od 1. 1. 2020 
byl zaveden poplatek z pobytu, který nahradil pů-
vodní poplatek z  ubytovací kapacity a  poplatek 
za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Poplatek platí ubytované osoby, které nejsou 
v  J. Hradci přihlášené* a  které se ubytovaly 
na dobu kratší 60 dnů u jednoho ubytovatele. 
Poplatek není vázán na  účel pobytu či 
na druh ubytovacího zařízení. Poplatek se te-
dy odvádí za každé úplatně poskytnuté ubyto-
vání bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení 
určené k ubytovávání osob, tzn. i krátkodobé 
ubytování v bytě, rodinném domě apod.

Poplatek od ubytovaných vybere a odvádí uby-
tovatel. Každý, kdo poskytuje placený pobyt 
na  území města, je povinen se k  novému po-
platku přihlásit na  Městském úřadě J. Hradec, 
oddělení místních poplatků, a  to do  30 dnů 
od zahájení činnosti.
Sazba poplatku činí 21 Kč za  osobu a  započa-
tý den pobytu (mimo den nástupu k pobytu). 
Výčet osob osvobozených od poplatku najde-
te ve vyhlášce. Jedná se o osoby mladší 18 let, 
držitele průkazu ZTP/P, osoby nevidomé, oso-
by vykonávající na území města sezónní práce 
a další.
V  loňském roce byl poplatek z  pobytu na  zá-
kladě rozhodnutí prominut za  období od 
12. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Nicméně toto pro-
minutí nemá vliv na  splnění ohlašovací po-
vinnosti, jejíž nesplnění může mít za následek 
uložení pokuty. Od  1. 1. 2021 již poplatek 
z pobytu v J. Hradci prominut není a měl by 
být vybírán dle vyhlášky.
Bližší informace týkající se místních poplatků 
jsou uvedeny v příslušných vyhláškách. Všech-
ny vyhlášky naleznete na  stránkách města: 
https://www.jh.cz/cs/mesto/pravni-predpisy-
mesta-2/

Gabriela Dvořáková
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4. základní škola na sídlišti Vajgar začala s na-
dačním fondem Oiido spolupracovat již v červ-
nu loňského roku.
Oiido pomáhá  rodičům poznat, pochopit 
a uspokojit specifické potřeby nadaných a mi-
mořádně intelektově nadaných (MiND) dě-
tí v  rozumové i  sociálně-emoční oblasti, aby 
byly  v  životě spokojené a  úspěšné. K  rozvo-
ji svého potenciálu totiž potřebují specifický 
přístup. 
Školám pomáhá nastavit a  implementovat 
relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, 

Nadační fond Qiido pomáhá nadaným dětem

systematicky a  kontinuálně vzdělává učite-
le i ředitele škol, uskutečňuje konference pro 
odbornou i laickou veřejnost a poskytuje po-
radenství rodičům, včetně včasné identifika-
ce IQ i EQ.
MiND žáci zůstávají žáky kmenové třídy s důra-
zem na individuální přístup pedagoga k těmto 
žákům. Podle nadání jsou vyučovaní v někte-
rých hodinách v  menších skupinkách, pracují 
se specifickými výukovými materiály apod.
Ve školním roce 2020/2021 je 4. ZŠ v Jindřicho-
vě Hradci školou podporovanou nadačním 

fondem Qiido. Podpora spočívá v celkové pří-
pravě a  vzdělávání učitelů i  vedení školy pro 
specifickou práci s MiND žáky a v jejich vyhle-
dávání. Od  školního roku 2021/2022 už bude 
školou partnerskou, což jí umožní pracovat 
s MiND žáky na odborné úrovni.
V  každém kraji ČR se této aktivity zúčastňuje 
jedna vybraná ZŠ. 
Tyto aktivity jsou podporovány MŠMT ČR a ta-
ké zřizovatelem školy Městem Jindřichův Hra-
dec.

Kateřina Kubíčková

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 budou na jind- 
řichohradeckých mateřských školách probíhat v období od 3. května 2021 
do 16. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Aktuální informace o  způsobu a  možnostech zápisu jsou zveřejněny 
na webových stránkách jednotlivých mateřských škol. 
1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39
web: https://www.1msruzova.cz
tel. č.: +420 384 361 488, e-mail: skolkaruzova@seznam.cz
2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209
web: https://2msjh.cz, https://ms-hvezdarna-jh.estranky.cz
tel. č.: +420 384 323 478, e-mail: msjachymova@seznam.cz
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III,Vajgar 594
web: https://www.3msjh.cz
tel. č.: +420 384 321 615, e-mail: 3ms.jh@tiscali.cz
4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120
web: https://www.msjh.cz 
tel. č.: +420 384 361 475, e-mail: reditel@msjh.cz

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem 
Jindřichův Hradec pro školní rok 2021/2022

Máte dítě 4-10 let  

JE VELMI BYSTRÉ, ALE ODMÍTÁ 
DĚLAT VĚCI BEZ SMYSLU.

VÝBORNĚ SI PAMATUJE, ALE JEN 
TO, CO HO ZAJÍMÁ

OPROTI VRSTEVNÍKŮM JE 
VĚDOMOSTNĚ NAPŘED, ALE 
SOCIÁLNĚ POZADU.

MÁ VYSPĚLÉ NÁZORY, ALE CHOVÁ 
SE JAKO MALÉ. 

S VRSTEVNÍKY SI PŘÍLIŠ NEROZUMÍ
 
RYCHLE CHÁPE, ALE OPAKOVAT 
DOKOLA HO NEBAVÍ … 

Možná máte mimořádně intelektově nadané dítě- MiND

Takové děti si zaslouží specifický přístup v rodině i ve škole.
4.ZŠ - Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 bude od školního roku 2020-21 
partnerskou školou v programu pro MiND žáky nadačního fondu Qiido. 

Cílem naší spolupráce je vyhledávat MiND žáky a 
dobře je vést vzděláváním.

Chcete se dozvědět více?
- informujte se ve škole (Mgr. J. Šperlová, 384323331)
- navštivte webové stránky

www.4zsjh.cz www.qiido.cz

Tato aktivita je podporována MŠMT ČR, PPP v J. Hradci a Městem J. Hradec.

 �ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Změna č. 1 Územního plánu Jindřichův Hra-
dec se posunula k  dalšímu kroku, a  tím je 
společné jednání (§50 stavebního zákona). 
Tento krok je neveřejný, jde zejména o jed-
nání s  dotčenými orgány, které k  předlože-
nému návrhu změny č. 1 uplatní svá stanovis-
ka. Veřejnost se však může s návrhem změny 
č. 1 seznámit a uplatnit k němu připomínky.
Návrh změny č. 1 územního plánu Jindřichův 
Hradec je možné v  termínu od  30. 3. 2021 do 
13. 5. 2021 zhlédnout v  elektronické podobě 
v mapové aplikaci (www.jh.cz – Město – Územní 
plánování J. Hradec) a na úřední desce MěÚ Jind- 
řichův Hradec. V  listinné podobě je změna 
č. 1 k nahlédnutí na MěÚ Jindřichův Hradec, od-
dělení územního plánování, Janderova 147/II, 

Probíhající změna č. 1 Územního plánu Jindřichův Hradec se posunula k dalšímu kroku

v přízemí, kancelář č. 103. Návrh změny č. 1 má 
dvě části – grafickou a textovou. V grafické čás-
ti jsou výkresy s  vyznačenými změnami, resp. 
územní plán je viditelný, avšak s potlačenou ba-
revností, a zvýrazněny jsou pouze plochy, které 
jsou předmětem změny č. 1. Textová část má tři 
dokumenty – výrok, odůvodnění a  srovnávací 
text. Výroková část je koncipována jako změno-
vá, je tedy uvedeno, co a jak se v textu územního 
plánu změnou č. 1 mění. V textové části odůvod-
nění, jsou zdůvodněny jednotlivě body změny č. 
1. Srovnávací text je původním textem výroko-
vé části územního plánu s propsanými změnami.
Ve lhůtě od 30. 3. 2021 do 13. 5. 2021 může 
každý uplatnit písemné připomínky k tomu-
to návrhu změny č. 1. K připomínkám podaným 

mimo tento termín nebude v dalším zpracová-
vání návrhu změny č. 1 přihlíženo. Připomínky 
lze uplatňovat pouze k částem řešeným změnou 
č. 1, tzn. nelze uplatňovat připomínky typu po-
žadavku na vymezení nové zastavitelné plochy, 
která není změnou řešena.
Po skončení této etapy dojde na základě uplat-
něných stanovisek a  připomínek k  úpravě ná-
vrhu změny č. 1. Další etapou bude tzv. veřejné 
projednání, kdy bude zejména veřejnost sezná-
mena s upraveným návrhem změny č. 1, bude se 
konat veřejné projednání, kde bude mimo jiné 
zajištěn výklad zpracovatele. Doufáme, že epide-
miologická situace dovolí, aby se veřejné projed-
nání konalo „klasicky“, tedy jednáním např. v sále 
kulturního domu Střelnice.
Případné dotazy směřujte na  pořizovatelku 
Ing. Petru Vozábalovou, vedoucí odd. územního 
plánování, e-mail: vozabalova@jh.cz; 
tel. č.: 384 351 253.

Bohumil Krejčí
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 �ODBOR ŽIVOTNÍHO  
PROSTŘEDÍ

I v letošním roce se mohou obyvatelé měs-
ta a  jeho místních částí zúčastnit soutěže 
o  nejkrásnější květinovou výzdobu. Stejně 
jako v předchozích letech je i letos vypsáno 
několik soutěžních kategorií: 
I. výzdoba provozoven a  sídel firem, re-

stauračních zahrádek
II. výzdoba RD – květinová výzdoba oken, 

balkónů a předzahrádek
III. výzdoba panelových a bytových domů 
IV. výzdoba oken, balkónu či předzahrá-

dek v  místních částech JH,  nebo osoba 
či spolek významně se podílející na zlep-
šení životního prostředí v  místních čás-
tech JH (dobrovolně se stará o zeleň ne-
bo  svou činností přispívá ke  zlepšení 
životního prostředí) 

Pravidla soutěže:
Do soutěže se může přihlásit každý majitel 
či uživatel domu nebo bytu v  Jindřichově 
Hradci a jeho místních částech. Pro splnění 
podmínek musí být výzdoba viditelná z ve-
řejného prostranství. Přihlášku je možno 
odeslat elektronicky na email: soutez@jh.cz 
nebo předat osobně v  označené obálce 
„HRADEC KVETE DÍKY VÁM“ na  podatelnu 
Města Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 
J. Hradec, případně na informační středisko 
v  Panské ulici. Pokud byste se rádi zúčast-
nili, ale nemáte možnost výzdobu vyfotit, 
kontaktujte nás na  tel. č.: 384  351  287 ne-
bo na výše uvedeném e-mailu, rádi vám po-
můžeme. 

Přihláška musí obsahovat:
• jméno a  adresu, telefon nebo e-mail, 

označení soutěžní kategorie
• popis květinové výzdoby s přesným ur-

čením místa umístění 
• fotodokumentaci − max. 2 fotografie − 

veškeré fotografie musí být z pohledu 
od silnice či veřejně přístupného místa 

Přihlášením do soutěže dává účastník souhlas 
se zveřejněním fotek a zpracováním osobních 
údajů.

Termín pro podávání přihlášek: 
1. 5.–31. 8. 2021
Všechny soutěžní fotografie v  kategoriích 
I.−III. budou po celé září vyvěšeny na strán-
kách města J. Hradec: www.jh.cz, kde bu-
de probíhat veřejné hlasování. Tři  foto-
grafie  s  nejvyšším počtem hlasů v  každé 
kategorii  a  návrhy z  kategorie IV. budou 
předloženy komisi životního prostředí, kte-
rá vybere celkové vítěze v jednotlivých ka-
tegoriích. I  letos se vítězové jednotlivých 
kategorií můžou těšit na odměnu 5 000 Kč.

Ivana Nováková

Odstartoval další ročník soutěže Hradec 
kvete díky vám!

Fotografie výzdob přihlášených v loňském roce.
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Odbor životního prostředí zajišťuje mimo ji-
né v součinnosti se složkami IZS likvidaci ha-
várií, při kterých dojde nebo by mohlo dojít 
k  ohrožení kvality podzemních nebo povr-
chových vod. Většinou se jedná o  úniky lá-
tek při dopravních nehodách nebo jiných mi-
mořádných situacích. Bohužel se ale objevují 
i případy, které jsou způsobeny lidskou bezo-
hledností ke svému okolí. 
V  sobotu 10. dubna večer byl zástupce od-
boru přivolán k  úhynu ryb na  vodním toku 
Řečička v  místní části Otín. Úhyn drobných 
rybek v  Řečičce byl způsoben odtokem zá-
vadných látek z  dešťové kanalizace vedené 
podél hlavní komunikace směrem na  Hos-
příz a  ústí do  Řečičky pod mostem. Účelem 
dešťové kanalizace v této části obce je pou-
ze odvádění srážkových vod, jelikož tato síť 
ústí přímo do  vodního toku bez jakéhoko-
li osazeného čistícího stupně. V  sobotu se 
do  dešťové kanalizace dostala voda z  mytí 
motorového vozidla včetně použitého sapo-
nátu. Z  pohledu vodohospodáře je tato vo-
da vodou odpadní a  do  dešťové kanalizace 
nepatří. Chápeme, že vlastníci aut chtějí jez-
dit v čistých vozech, nicméně Jindřichův Hra-
dec nepatří mezi města, kde by nebylo mož-
né si umýt ať už osobní nebo nákladní auto 
na myčce s technickým zázemím zajišťujícím 
řádné dočištění odpadní vody.
Mytí motorových vozidel mimo zabezpečené 
prostory, kdy se odpadní voda může dostat, 

Bylo to nutné?

jako v tomto případě, do vod povrchových, je 
přestupkem na úseku vodního zákona. Za ten-
to přestupek lze fyzické osobě udělit pokutu 
do výše 20 000 Kč. Úhyn ryb, přestože se jed-

nalo o drobné rybičky, byl zbytečný a počínání 
ze strany majitele vozidla velmi nezodpověd-
né a vůči životnímu prostředí bezohledné.

Ivana Nováková

Tento všeobecně známý pták, kterého mo-
hou obyvatelé a návštěvníci města pravidel-
ně vídat na komíně objektu bývalého zámec-
kého pivovaru, je typickým druhem jižních 
Čech. Těžiště jeho výskytu v jižních Čechách 
pak leží v Třeboňské pánvi a na Jindřichohra-
decku. Na území ORP Jindřichův Hradec ka-
ždoročně hnízdí 10−15 párů. Pár mívá 2−5 
mláďat. Hnízdění je vázáno na intravilány ob-
cí a  měst. Původní způsob umístění čapích 
hnízd na stromech je již velmi vzácný a v ob-
vodu ORP Jindřichův Hradec takový případ 
neznáme.
Čáp je tažný pták, který zimuje v  tropické 
Africe. Tam táhne dvěma cestami. Západní 
cesta vede přes Gibraltarský průliv. Východ-
ní cesta, kterou využívá většina jihočeských 
čápů, tedy i  ti z  Jindřichohradecka, pak ve-
de přes Bosporskou úžinu. Díky kroužková-
ní víme, že i čápi z Jindřichohradecka dolétají 
až ke  Kapskému Městu. Právě tam byl v  ro-
ce 2003 zastižen čáp kroužkovaný na hnízdě 
v  Nové Olešné. Mladí čápi nejsou příliš věr-
ní svému rodišti, a  tak zakládají hnízda čas-
to poměrně daleko od rodného hnízda. Nej-
vzdálenější hnízdění jihočeských čápů bylo 
zjištěno na Ukrajině téměř 760 km od jižních 
Čech. 

Čáp bílý (Ciconia ciconia)

První čápi přilétají do  jižních Čech již koncem 
února, většina pak přilétá začátkem dubna. Od-
let začíná již koncem července a vrcholí v druhé 
polovině srpna. Stále větší počet čápů však zi-
muje v Čechách, což zřejmě souvisí s teplejšími 
zimami v posledních několika letech.
Čápi, zejména mladí, jsou ohrožováni úra-
zy například na elektrickém vedení, ale mo-
hou se smrtelně zranit i o budovy. Dva mrt-
ví mladí čápi tak byli před časem nalezeni 
u tovární haly u Střížovic. Dalším ohrožením 
je nevhodný materiál, ze kterého čápi staví 
hnízda. Poměrně časté je zachycení mladého 
čápa do smyčky motouzu v hnízdě. Čáp pak 
nemůže vzlétnout a na hnízdě uhyne. Tenhle 
smutný případ jsme zaznamenali právě vloni 
na hnízdě v Jindřichově Hradci. 
Čápi každoročně své hnízdo přistavují, takže 
to časem může vážit i 1 tunu. Proto se dopo-
ručuje hnízdo každých 3−5 let snižovat, aby 
příliš nezatěžovalo místo, kde je postaveno. 
Čápům můžeme pomoci instalací hnízdních 
podložek na vhodných místech, kde jim ne-
hrozí úrazy. Zásadní pak ovšem je zlepšení 
krajinné struktury údržbou nebo dokonce 
tvorbou nových mokřadů.

Petr Hesoun
Foto: Jakub Šimek
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20. března
Pro podezření z  trestného činu šíření nakažli-
vé lidské nemoci byl předán místnímu odděle-
ní PČR skutek muže (42 let) s trvalým pobytem 
ve  Strakonicích, ovšem s  dlouhodobým po-
bytem v Jindřichově Hradci. Muž byl v sobotu 
v  odpoledních hodinách kontrolován hlídkou 
kolegů v  nádražní čekárně místních Českých 
drah bez patřičného zakrytí dýchacích cest. Ná-
sledné ověření na krajské hygienické stanici po-
tvrdilo, že pánovi byla nařízena karanténa z dů-
vodu pozitivity na covid-19.

 �Výpis z událostí

22. března
Pohled jako z  pohádky Honza málem králem 
se naskytl v pondělí před půl druhou odpoled-
ne paní ze sídliště Vajgar. Když vyšla z obchodu, 
nesypaly se sice z truhlice na žebřiňáku Honzo-
vy zlaťáky, ale ve  větru poletovaly dvoutisíco-
vé bankovky, které, když pochytala, bylo jich 
za 18 000 Kč. Po příjezdu hlídky kolegů, kterou 
užaslá nálezkyně přivolala, se na místo dostavila 
i majitelka hotovosti (66 let), která o úspory z ro-
dinného účtu málem přišla kvůli děravé kapse 
svého kabátu, když byla učinit výběr z banko-
matu. Pohádkou jsme začali a  pohádkový byl 
i konec. Z bankovek nechyběla ani jedna a pří-
běh skončil tak, jak by jich měla končit většina.
8. dubna
Nezvladatelná chuť na  originální  irskou blen-
ded whiskey Tullamorce Dew přivedla na scestí 
místního muže (51 let), který se vydal ve čtvrtek 
ve dvě hodiny odpoledne do Albertu, aby ukojil 

své chuťové pohárky. O to, že se celý plán zhatil 
u vysněné mety, se postaral přítomný detektiv, 
který rentgenovým zrakem neomylně odhalil, 
co ukrývá kapsa svrchníku. O tom, že pán stráví 
zbytek dne se suchými rty, zase rozhodla přivo-
laná hlídka kolegů. Ohnivá voda putovala zpět 
do regálu a nenechavec domů i s malým náv-
davkem v podobě pokuty ve výši 2 000 Kč. 
-----------------------------------------------------------
Dvě LED žárovky za  1500 Kč! To byl závěr vy-
žádané návštěvy kolegů v  supermarketu Lidl. 
Z jakých příčin pán (55 let) z okresu Jindřichův 
Hradec ukul ziskuchtivý plán, se objasnit nepo-
dařilo. S přispěním detektiva se naopak podaři-
lo najít balení úsporného osvětlení, kde žárov-
ky, které se muži zatoulaly do  kapsy, chyběly. 
Před rozloučením obdržel lapka kromě zmiňo-
vané pokuty také poučení, že se dopustil pře-
stupku proti majetku spáchaného krádeží.

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

ho oddělení Jindřichův Hradec ihned vyjeli 
na místo a zjistili, že se jedná o rybník, a ze-
jména o  potok Řečička, 
kde byla zcela zjevně na-
pěněná voda. Na  hladině 
policisté napočítali několik 
desítek uhynulých malých 
rybek.  Přivolaní hasiči za-
stavili přítok vody do  rybníka, aby zamezili 
případnému dalšímu úhynu. Žádná hmotná 

V  sobotu 10. dubna večer přijali policisté 
na tísňové lince 158 oznámení o možné ot-
ravě ryb v obci Otín. Muži zákona z obvodní-

POLICIE ČR

 �Policisté prověřovali úhyn ryb

škoda nebyla nahlášena. Na  místo policisté 
přizvali zaměstnance odboru životního pro-
středí Městského úřadu Jindřichův Hradec. 
Po provedeném šetření téhož dne policisté, 
dle věcné příslušnosti, předali tuto událost 
kompetentnímu orgánu, kterým je právě od-
bor životního prostředí Městského úřadu Jin-
dřichův Hradec. Obdobný případ v minulých 
letech policisté z OOP Jindřichův Hradec ne-
zaznamenali. 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 9. 3. 2021 do 12. 4. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Marie BLÁHOVCOVÁ Jindřichův Hradec 3. 1. 1932 9. 3. 2021

Štěpán MONDEK Třeboň 3. 1. 1947 10. 3. 2021

Anneliese LEKEŠOVÁ Nová Bystřice 14. 9. 1942 11. 3. 2021

Jan BLÁHA Bednáreček 15. 9. 1946 11. 3. 2021

František HOLICKÝ Kostelní Radouň 19. 11. 1943 11. 3. 2021

Filip PROKÝŠEK Radouňka 29. 12. 1987 12. 3. 2021

Ing. Pavel KAČÁNY Třeboň 12. 2. 1931 12. 3. 2021

Božena NOVÁKOVÁ Nová Bystřice 1. 7. 1936 12. 3. 2021

Jaroslav ŠESTÁK Jindřichův Hradec 1. 10. 1956 13. 3. 2021

Milada TUČKOVÁ Strmilov 1. 4. 1933 13. 3. 2021

Jan KANDL Jindřichův Hradec 22. 6. 1953 14. 3. 2021

Petr JANOTA Deštná 27. 11. 1947 14. 3. 2021

Vladimír VRÁNEK Doňov 27. 9. 1950 15. 3. 2021

Jindřiška ČAPOUNOVÁ Jindřichův Hradec 2. 11. 1965 15. 3. 2021

Vladimír KALINA Kardašova Řečice 2. 8. 1967 16. 3. 2021

Jaroslav VRZAL Jindřichův Hradec 6. 2. 1973 16. 3. 2021

Vlasta ŠAŠKOVÁ Pluhův Žďár 4. 4. 1922 16. 3. 2021

Markéta ZEMANOVÁ Studnice 3. 2. 1926 17. 3. 2021

Jiřina VOLFOVÁ Zdešov 27. 10. 1953 18. 3. 2021

Oldřich PETRÁK Jindřichův Hradec 26. 5. 1951 18. 3. 2021

Milan DVOŘÁK Jindřichův Hradec 1. 8. 1970 18. 3. 2021

Jana HRONOVÁ Jindřichův Hradec 11. 5. 1947 19. 3. 2021

Helena MEJTSKÁ Horní Pěna 2. 8. 1932 20. 3. 2021

Zdeněk ŠLECHTA Jindřichův Hradec 3. 8. 1946 20. 3. 2021

Ladislav ŠIMAN Děbolín 27. 6. 1953 20. 3. 2021

Květoslav SLEZÁČEK Lásenice 16. 2. 1935 21. 3. 2021

Jarmila ŠŤASTNÁ Chlum u Třeboně 27. 10. 1935 21. 3. 2021

Oldřich ŠTĚCH Stráž nad Nežárkou 13. 3. 1943 23. 3. 2021

Jan WIRKNER Jindřichův Hradec 30. 4. 1948 24. 3. 2021

Anna SMRŽOVÁ Jindřichův Hradec 23. 7. 1936 24. 3. 2021

Vlasta JAKLOVÁ Horní Pěna 3. 1. 1952 24. 3. 2021

Jaroslava KOUBÍKOVÁ Nová Bystřice 27. 10. 1931 25. 3. 2021

Václav SALÁK Trhové Sviny 8. 4. 1952 25. 3. 2021

MUDr. Jaroslav REICH Stráž nad Nežárkou 8. 3. 1954 26. 3. 2021

Miloslava VINTROVÁ Jindřichův Hradec 22. 12. 1942 26. 3. 2021

Marie PUDILOVÁ Strmilov 6. 5. 1941 26. 3. 2021

Blanka ŠIMÁNKOVÁ Jindřichův Hradec 28. 10. 1948 26. 3. 2021

Jana ŠOPÍKOVÁ Kunžak 25. 2. 1930 26. 3. 2021

Kristina BEZDĚKOVÁ Jindřichův Hradec 26. 6. 1945 27. 3. 2021

Vladimír MAXA Hatín 8. 10. 1947 28. 3. 2021

Jaroslav PETRŮ Horní Pěna 29. 9. 1953 29. 3. 2021

Drahoslava PROCHÁZKOVÁ Chlum u Třeboně 19. 10. 1949 29. 3. 2021

Marie MACHARTOVÁ Radouňka 10. 10. 1943 30. 3. 2021

Marta KOTĚROVÁ Březina 12. 1. 1944 31. 3. 2021

JUDr. František KLAPKA Otín 7. 4. 1940 31. 3. 2021

František KOCMÁNEK Jindřichův Hradec 28. 9. 1930 31. 3. 2021

Zdeněk HRABINA Doňov 23. 6. 1957 1. 4. 2021

Stanislav ŠALANDA Jindřichův Hradec 7. 5. 1956 1. 4. 2021

Hung LE Jindřichův Hradec 5. 6. 1969 2. 4. 2021

Jiří HANZALÍK Kunžak 14. 6. 1947 3. 4. 2021

Jaromír KŘIVÁNEK Nová Včelnice 15. 9. 1955 3. 4. 2021

Ing. Dagmar HOLÁ Počátky 19. 9. 1944 3. 4. 2021

Zdeňka KRBOVÁ Ratiboř 3. 5. 1925 4. 4. 2021

Libuše JÍROVÁ Nová Bystřice 22. 1. 1927 5. 4. 2021

Jiří KLIMEŠ Jindřichův Hradec 12. 7. 1961 6. 4. 2021

Vladimír PROCHÁZKA Chlum u Třeboně 28. 4. 1951 6. 4. 2021

Šárka ŠŤASTNÁ Jindřichův Hradec 10. 2. 1966 7. 4. 2021

Dušan DUFEK Český Rudolec 5. 8. 1961 7. 4. 2021

Zdeněk SPRÁVKA Strmilov 9. 10. 1956 11. 4. 2021

Ondřej BARTOŠ Česká Olešná 17. 7. 1952 12. 4. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

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

O Velikonočním pondělí, v  odpoledních ho-
dinách, přijali policisté oznámení o  odstave-
ném nákladním vozidle nedaleko Jindřicho-
va Hradce, kde byl z ložné plochy slyšet hluk. 
Na místo byla vyslána hlídka jindřichohradec-
kých policistů, kteří společně s majitelem vozi-
dla po otevření zaplachtovaného návěsu zjis-
tili, že se v ložné ploše nachází dva mladíci cizí 
státní příslušnosti. Na výzvu k předložení osob-
ních dokladů reagovali špatnou angličtinou 
a předali policistům k ověření azylový doklad 
jednoho ze států Evropské unie. Strážci zákona 

zjistili, že se pravděpodobně jedná o příslušní-
ky z Blízkého Východu, kteří chtěli komuniko-
vat pouze svým domorodým jazykem.
Na místo byli dle věcné příslušnosti přizváni 
odborníci z cizinecké policie, kteří mladé muže 
zadrželi, a dále postupovali dle zákona o poli-
cii a zákona o pobytu cizinců na území České 
republiky. V  rámci Ochranného opatření Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR zadržení absolvo-
vali antigenní test (s negativním výsledkem) 
a  v  policejních databázích napříč Schen-
genským prostorem strážci pořádku ověři-

 �Nelegální migrace cizinců
li jejich první vstup na území Evropské unie.
Komplikace při správním řízení nastala, když 
lékař ve zdravotnickém zařízení u obou mla-
díků zjistil výskyt nakažlivé kožní choroby. 
Z  tohoto důvodu byly vydesinfikovány veš-
keré policejní prostory, kde se mladí muži 
pohybovali.
7. dubna policisté vydali rozhodnutí o  po-
vinnosti opustit území ČR do stanované do-
by a navrácení do země, kde požádali o azyl.

Hana Millerová
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13. května 1921
Ignát Herrmann v J. Hradci
Literární jednotě dostalo se zprávy, že nás navští-
ví miláček všeho českého lidu, oblíbený spisova-
tel Ignác Hermann. V sobotu večer bude uspořá-
dán přátelský večírek u Kadlců. Členové jednoty 
i přátelé literatury jsou vítáni. Začátek o půl 8. hod.

Vzpomínka na prof. Jakuba Hrona
Když přišel jsem r. 1894 do  Hradce Král. a  byl 
jsem představen tamnímu gym. profesoru Jaku-
bu Hronovi, stiskl mě ruku se slovy: „Vítám vás, 
krajane, z českomoravské krabatiny.“ Jakub Hron 
narodil se 4. června 1840 v Metanově v okrese 
Kamenickém n. Lipou. Na  gymnasiu jindřicho-
hradeckém studoval v  l. 1863-1865 a  na  něm 
též maturoval. Na universitě Vídeňské a Pražské 
věnoval se studiu matematiky, fysiky a  filosof. 
propedeutiky. Na  gymnasiu jindřichohradec-
kém suploval v  II. pololetí škol. roku 1870-1871 
a odtud dostal se na gymnasium v Hradci Král., 
na  němž učil do  své pense r. 1897. Zemřel 
ve svém rodišti Metanově 29. dubna a byl pocho-
ván na hřbitově v Častrově. V časopisech zvláště 
pražských uveřejněny byly zajímavé vzpomínky 
na Jakuba Hrona, jenž byl člověkem originálním 
a při tom dobrým a srdečným. V nich vypráví se 
o jeho zvláštnostech, vynálezech, různých histor-
kách z jeho života a literárních pracích, jež oplý-
vají slovy nově jím vynalezenými. Z nich nejzná-
mější stala se „Čujba v prostoru“. B.S. (Ferdinand 
Strejček)
Zájezd bulharských zemědělců do J. Hradce
Jarní hospodářské výstavy súčastní se též asi 
60 bulharských zemědělců, kteří byli pozváni mi-
nisterstvem zemědělství, aby poznali jednak stav 
našeho vyspělého zemědělství ve všech jeho vý-

6. května 1921
Školní rok
na živnostenské škole ukončen byl ve středu dne 
27. dubna po skončeném vyučování malou slav-
ností. Správa školy pokládá si za svoji povinnost 
poděkovati všem činitelům, kteří na školu náklad 
vedenou za  zájem, jejž o  školu projevili. Jsou 
to v  prvé řadě školní výbor živnost. školy, vlá-
da republiky, zemská správní komise, obchod-
ní a živn. komora v Českých Budějovicích, živn. 
společenstva a peněžní ústavy. I vyprošuje si pro 
školu další jich přízeň. 

Májový oheň
Sdružení Svazu junáků – skautů v J. Hradci při-
pravilo v sobotu 30. dubna slavností májového 
ohně sobě i  obecenstvu opravdu pohádkový 
večer, na  který všichni účastníci mile vzpomí-
nají. O  6. hod. večerní procházela městem stu-
dentská hudba, provázená četou skautů v kroji. 
Přesně o 7. hodině vyšel od Hospodářské školy 
skautský průvod s hudbou studentskou v čele, 
za  ní starosta míst. sdružení ředitel Dr.  F. Hoff-
meister…, dále dudácká hudba v národních kro-
jích a konečně za vedení okres. zpravodaje Svazu 
J. Šimánka naše skautské oddíly s vlajícím prapo-
rem. Za řízných zvuků studentské hudby a rázo-
vitých staročes. melodií dudáckých prošel prů-
vod městem a přes most pod klášterem zahnul 
k návrší svatojakubskému, kde na palouku, vrou-
beném šumícím hájem pod tmící se ve večerním 
šeru skupinou mohutných vejmutovek v kruhu 
rozestoupili se skauti kolem připravené hranice 
a za nimi množství obecenstva. A již zaplály ko-
lem dokola pochodně a zazněla trubačská fanfá-
ra vojenské hudby, zvěstující zahájení slavnosti. 
Spolek rodinných zahrádek
svolává na tuto středu o 8. hod. večer restaurant 
pana Kadlce na  mimořádnou valnou hromadu 
s programem: Návrh na přijetí členství ve Svazu. 
Právo hlasovací mají jen ti členové, kteří zápisné 
2 K a příspěvek roční 6 K v Jednotě Záložné ne-
bo spolkov. pokladníku Šlejchertovi před valnou 
hromadou zaplatí. 

První květnové zprávy v týdeníku Ohlas od Nežárky reflektovaly dění z konce dubna. Obšírný příspěvek byl věnován 
májovému ohni, který připravili junáci a skauti v předvečer prvního květnového dne. Literární historik, zdejší rodák 
a přispěvatel Ohlasu od Nežárky Ferdinand Strejček věnoval vzpomínku zesnulému Jakubu Hronovi Metánovskému, 
svéráznému podivínu, pedagogovi, vynálezci, spisovateli a tvůrci roztodivných českých novotvarů, který se stal jed-

ním z hlavních předobrazů Járy Cimrmana. Jakub Hron se narodil a zemřel v nedalekém Metánově a v průběhu svého života byl studentem i pedagogem 
též na jindřichohradeckém gymnáziu. Historickou událostí byla také oslava sloučení zdejšího ostrostřeleckého sboru s Tělocvičnou jednotou Sokol 5. květ-
na 1921 v sále na Střelnici, které se od té doby říkalo sokolská Střelnice.

POHLEDY DO HISTORIE

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

rob. odvětvích, jednak aby seznámivše se s naši-
mi zemědělci, stali se nositeli myšlenky slovan-
ského sbratření. 
20. května 1921
Při svatbě
p.  K. Macháčka, rotmistra, se sl.  Emičkou Bed-
nářovou, dcerou obchodníka – vybráno ve pro-
spěch míst. sirotků 110 Kč. Za vzácný dárek – ro-
hlíček trochu větší, než vídáváme – asi 130 cm 
dlouhý, p.  Křesťánkem věnovaný – vydraženo 
89 Kč, jež doplněny na  100 Kč a  věnovány těm 
nejubožším ve Vincentinum v Břevnově u Prahy, 
stíženými nezhojitelnými nemocemi. 
Oslava sloučení
měšťanského sboru ostrostřeleckého s Tělocvič-
nou jednotou Sokol v J. Hradci, uspořádaná dne 
5. května 1921 v sále na Střelnici, byla vzácným 
a  jedinečným projevem jednomyslnosti a  bra-
trského souladu mezi oběma zúčastněnými or-
ganisacemi, které mužným a  sebevědomým 
rozhodnutím splynuly pod jediným společným 
heslem, pod praporem sokolským… pod jed-
nou domácí střechou historicky památné budo-
vy Střelnice, která i pod sokolskými perutěmi dá-
le ponese svůj prastarý název na památku dávné 
minulosti. 

Přátelský večírek rodáků z J. Hradce a okolí v Praze
Rodáci z Jindř. Hradce a okolí (Bajgar) sejdou se 
po  dlouhé řadě let poprvé ku přátelské schůz-
ce v pondělí dne 23. května kolem 8. hod. večer 
v restauraci u Pokorných. 
27. května 1921
Nová pro Čechy zmije (Vipera Ursinii Bp.) v našem okolí
Zmije tato, která často pokládá se za odrůdu naší 
zmije obecné, žije v Dol. Rakousích, odkud přes 
Novou Bystřici až k nám zasahuje.
-------------------------------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohradecka: 
objednávejte e-mailem nebo telefonicky: 
behalova@mjh.cz, 384 363 661
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

V  současné nelehké době je mnoho z  nás 
v souvislosti s koronakrizí vystaveno velkému 
stresu. I kvůli němu může docházet k domá-
címu násilí. Řádky níže přibližují příběh ženy, 
která byla vystavena dlouholetému domácí-
mu násilí ze strany svého manžela. Našla v so-
bě však odvahu tuto situaci řešit, obrátila se 
na  Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím, které paní Daně pomohlo 
vymanit se z kruhu domácího násilí. 
Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně na-
padal, vyhrožoval jí, ponižoval, několikrát 
do  roka jí uštědřil facku do  obličeje. V době 
nouzového stavu se však situace vyhrotila, 
manžel vzal na paní Danu nejprve nůž, se kte-

 � Začarovaný kruh domácího násilí. Příběh paní Dany…
rým jí vyhrožoval zabitím, následně po ní házel 
nádobí, čímž jí způsobil zranění, která si vyžá-
dala lékařské ošetření. Paní Dana situaci dříve 
neřešila, měla z manžela strach, poslední inci-
dent ji však vyděsil natolik, že přivolala Policii 
ČR. Ta manžela vykázala na deset dní ze spo-
lečného obydlí. Paní Dana poté navázala spo-
lupráci s  Intervenčním centrem (dále jen IC). 
Pracovnice centra s ní sepsala návrh na před-
běžné opatření, které prodlužuje dobu zákazu 
styku manžela paní Danou, a soud jej schválil. 
V době trvání předběžného opatření pak žena 
docházela do IC, kde jí bylo poskytováno od-
borné  sociální  poradenství, právní poraden-
ství, krizová intervence a další služby. Paní Da-

na se nakonec rozhodla pro podání návrhu 
na rozvod a odstěhovala se k synovi. V součas-
né době je již rozvedená a řeší pouze vypořá-
dání společného jmění manželů.  
I v tuto náročnou dobu jsme tu pro vás. Inter-
venční centrum pro osoby ohrožené do-
mácím násilím poskytuje bezplatně své služ-
by v rámci celého Jihočeského kraje. Najdete 
nás v  Českých Budějovicích, ve  Strakonicích 
a  v  Táboře. Jestliže nebudete moci přijet vy 
za námi, je možné domluvit osobní schůzku 
v místě vašeho bydliště. Jestliže potřebujete 
pomoci, obraťte se na nás na telefonním čís-
le: 603 281 300. 

Marie Forejtníková

KVĚTEN 2021 |  11www.jh.cz



Jana Vojáčková a  Hana Pácaltová 
s  připraveným výtvarným materiá-
lem pro seniory.

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)

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)

Zeewa
kočka, do 1 roku, kastrovaná
Zeewa je hodná kočka, je zvyklá na kon-
takt s lidmi, vymazlená od dětí z lokality, 
kde žila. Je čistotná a zvyklá i na ostatní 
kočky. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec)

Viktorka
kočička, narozena cca 10 /2020
Budoucí kastrace je podmínkou adopce.
Viktorka je hodné a vymazlené kotě. Roz-
hodně někde musela být s  lidmi. Jedno 
očičko se jí zřejmě ani nevyvinulo a druhé 
buď špatně nebo došlo k jeho poškození 
neléčením. V době, kdy se dostala k nám, 
bylo bohužel již příliš pozdě, abychom ho zachránili. V tuto chvíli 
má tedy pravé oko vyoperované a je zcela slepá. Nicméně je to ob-
rovský mazel s vůli podnikat vše jako normální kočička. V bytě mů-
že prožít plnohodnotný život. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Mimoň
kocourek, nar. cca začátek 10/2020, kastrovaný
Na záchod chodí předpisově a baští vše, 
co se mu naservíruje. Je divočejší, nevy-
žaduje kontakt. Potřebuje mnoho trpěli-
vosti, aby si na něj zvykl, učí se přes hra-
ní a jídlo. Udělal veliký pokrok, ale lidem 
stále nevěří. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec) 

Zewa
kočka, do 1 roku, kastrovaná
Zewa je hodná kočička, která je zvyklá 
na  kontakt s  lidmi. Je vymazlená od  dě-
tí z lokality, kde žila. Je zvyklá i na ostatní 
kočky a je velmi čistotná.
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

Motto: „Pamatujte – ke  šťastnému životu 
potřebujete jen velmi málo.“ 

(Marcus Aurelius)
„Trvá to dlouho, trvá to dlouho…“, tak si prozpěvuje sólista skupiny Oboroh 
v písni o potopě světa a jejích následcích. Havran vyslaný na výzvědy se ne-
vrátil. Až po nějakém čase se vrací holubice a v zobáčku přináší zelenou snít-
ku. Maličká větvička značí velikou naději. Tak s dobrovolníky, kolegy a klienty 
Otevřených Oken hledáme větvičky naděje. Hledáme a nalézáme. Drobné 
nápady pro potěchu nazýváme „Střípky pro radost“. A z nich skládáme ob-
rázek naděje. V obrázku nacházíme třeba pilné ruce dobrovolnice Vlasty Ko-
ciánové, které namalovaly 120 velikonočních přáníček pro izolované seni-
ory v pobytovém zařízení. Dalším střípkem jsou skládanky z papíru, které 
senioři vytvořili podle nápadů jiné dobrovolnice – Hany Pácaltové, a to pro 
děti do DD Čtyřlístek v Kamenici nad Lipou. A děti na oplátku seniorům na-
malovaly hezké obrázky. Oba světy propojila koordinátorka Jana Vojáčková. 
A dalším střípkem přispěli klienti Sociálně terapeutické dílny Okénko pod 
vedením milých kolegyň Marušky Koutné, Ivety Stiltennové, Adély Kolářové 
a Dagmar Hauserové. Vytvořili embosovaná poděkování a brože – kytičky 
pro zdravotníky na covidových odděleních Nemocnice Jindřichův Hradec. 
Jejich pracovní dny jsou opravdu perné! To vypětí v koncentrovaném zápa-
se o životy si těžko dokážeme představit. Drobnosti předal náš milý táboro-
vý dobrovolník Matěj Hruška. Díky zdravotnímu či mentálnímu stavu řady 
našich klientů či zaměstnanců nemůžeme být v „první bojové linii“. Ale mů-
žeme pochopit únavu, vyčerpání, osamělost a sociální skomírání. Nemůže-
me je vyřešit. Můžeme však přispět alespoň malinko k jejich zmírnění. Stří-
pek je jen střípek. Ale když se zaleskne na slunci, může jeho paprsek dodat 
krásu a energii. Střípek malé radosti tedy posíláme z Otevřených Oken i vám, 
milí čtenáři! Ať vás obklopují co nejvíc zelené snítky, značící, že každé poto-
pě, každé pandemii, každé svízeli bude jednou konec. A až skončí, ať potká-
me někoho, kdo bude mít spolu s námi důvod se usmívat!

Drahomíra Blažková

 � Střípky pro radost

Dobrovolnice Vlasta Kociánová s ručně malovanými přáníčky pro seniory.

Klientky Sociálně terapeutické díl-
ny Okénko s  drobnostmi, které při-
pravily pro zdravotníky covidových 
oddělení nemocnice v  Jindřichově 
Hradci. Těch drobných balíčků bylo 
celkem 100. 
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V  květnu 2020 probíhala celostátní výzva 
Do práce na kole, do které jsme se jako zaměst-
nanci Farní charity Jindřichův Hradec aktivně 
zapojili. Cílem této akce bylo na  jeden měsíc 
používat jízdní kolo, koloběžku nebo jakou-
koliv jinou formu bezmotorového prostředku, 
včetně chůze a běhu, místo běžného motoro-
vého prostředku na dopravu do práce.
Výzva měla nejen přispět k  ekologii a  udrži-
telnosti na planetě, ale především k dobročin-
nosti. Díky všem 177 soutěžícím, kteří se do té-
to výzvy zapojili a v součtu zdolali 25 305 km, 

 � Loňská výzva Do práce na kole podpořila záměry Farní charity Jindřichův Hradec
jsme získali na  podporu činnosti Farní cha-
rity Jindřichův Hradec od  Nadačního fondu 
rozvoje města Jindřichův Hradec krásných 
40 000 Kč! Rok pomalu uplynul a my bychom 
vám chtěli oznámit, jak jsme s darem naložili.
Finanční dar jsme použili k realizaci tří zámě-
rů. Do  sociálně slabých rodin jsme nakoupi-
li didaktické a komunikační pomůcky slouží-
cí ke vzdělávání a rozvoji dětí (např. motoriky, 
smyslového vnímání či komunikace). Další 
část peněz byla použita na  profesionalizaci 
sociálního pracovníka v oblasti krizové inter-

vence. Osob přicházejících v krizi na pracovi-
ště charity je mnoho a  odborné vzdělávání 
sociálních pracovníků je důležité pro pocho-
pení a  orientaci v  životě člověka. A  v  nepo-
slední řadě se nám loňská akce natolik líbila 
a  motivovala  k  pohybu, že jsme se rozhod-
li za poslední část peněz pořídit pro zaměst-
nance charitní jízdní kolo jako dopravní pro-
středek po Jindřichově Hradci. Nově nás tak 
můžete potkávat nejen jako řidiče auta, ale 
i jako řidiče jízdního kola. 

Jitka Smrčková

Spolek Zikaron zve v sobotu 22. května 2021 ve 14.00 hodin na Zakostelecké náměstí. Připomeneme si květnový transport jindřichohradecké-
ho židovského obyvatelstva do Terezína a dalších koncentračních táborů. Na setkání zazní jména obětí i modlitba za zemřelé.

Marta Leblová

 � Vzpomínkové setkání u Památníku obětem šoa
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VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

V  našem novém videu pokračujeme v  popi-
sování vesmírných fenoménů, které může-
me pozorovat u  nás 
na  hvězdárně  našimi 
dalekohledy, přičemž 
se zaměřujeme pře-
devším na jejich fyzic-
ké parametry, struktu-
ru  a  popřípadě na  to, 
jak vznikají  a  vyvíje-
jí se.  Posledně  jsme si 
představili Krabí mlhovinu, která je krásným 
příkladem zbytku supernovy.  
Aktuální díl se zaměří na  Galaxii v  Androme-
dě,  nejvzdálenější objekt pozorovatelný  pou-
hým  okem,  sousední galaxii naší Mléčné drá-
hy.  Zároveň se podíváme, jak se náš kout 
vesmíru bude vyvíjet  v  následujících několika 
miliardách let. 

 �Hvězdárna a planetárium v Jindřichově Hradci pokračuje v popisování vesmírných fenoménů
V současné době je bohužel, vzhledem k vlád-
ním mimořádným opatřením, provoz hvězdárny 
i planetária omezen, nicméně náš YouTube ka-
nál se snaží zájemcům představit různé vesmír-
né objekty alespoň na teoretické úrovni. V násle-
dujících seriálech se zaměříme i na jiná témata, 
jako je pozorovací technika, astronautika a další 
témata z oblasti astronomie i dalších přírodních 
věd. Kromě videí disponujeme rovněž instagra-
movým účtem (na adrese instagram.com/hvez-
darnajh) plným zajímavostí. 
Ihned po  rozvolnění opatření, až se budeme 
moci opět osobně vidět, uskutečníme první 
projektový den, na kterém budou mít návštěv-
níci možnost na vlastní kůži zažít různé vědec-
ké experimenty, odborné přednášky i  bohatý 
doprovodný program.  
Více informací najdete na: www.vkcjh.cz

Jitka Čechová

Ve středu 21. dubna se v našem městě usku-
tečnily oslavy 100. výročí vzniku YMCA v Čes-
koslovensku.
V tento den v roce 1921 byla v Československu 
založena samostatná YMCA – stalo se tak z ini-
ciativy T. G. Masaryka na  základech vytvoře-
ných pozvanými americkými sekretáři.
Náplň jednotlivých aktivit se během stoleté 
historie trochu proměnila, ale hodnoty, na kte-
rých YMCA stojí, stále přetrvávají. Jako tehdy, 
i dnes je cílem aktivit YMCA nejen kvalitně na-

 � YMCA slaví 100 let
plnit volný čas dětí a mladých lidí, podpořit je 
v  objevování vlastních talentů, ale i  vytvořit 
jim bezpečný prostor pro přátelství a  spolu-
práci s druhými a předat jim hodnoty, na kte-
rých stojí demokratická společnost.
Současná situace nám nedovolila větší oslavy, 
ale rozdávanými dárky a letáčky jsme chtěli dát 
vědět, co vše YMCA v našem městě dělá. Pořá-
dá letní tábory, provozuje YMCA centrum s na-
bídkou kroužků, sportů a  aktivit pro všechny 
věkové kategorie, pod svými křídly má pěvec-

ký sbor Jakoubek, organizuje mnoho jednorá-
zových akcí ve městě a pomáhá, kde je třeba.
K připomenutí práce YMCA vlála 21. dubna ce-
lý den vlajka YMCA i na balkóně jindřichohra-
deckého městského úřadu, děkujeme za to!
Mottem oslav 100 let YMCA v Československu 
je „Objevovat, na čem skutečně záleží“. Chce-
me to promýšlet v práci YMCA i ve svých živo-
tech a zveme k tomu také vás všechny.

Hana Nosková
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KULTURNÍ SERVIS

 � Kulturní dům Střelnice informuje

Kulturní dům Střelnice ve  spolupráci s  Ochot-
nickým souborem J. K. Tyl z  Kardašovy Řečice 
přinese divákům unikátní možnost zhlédnout 
z pohodlí domova videonahrávky z jejich diva-
delních představení. Od pondělí 3. května bu-
de každý týden k dispozici vždy do neděle jedna 
divadelní hra v  podání Ochotnického souboru 

Divadelní představení přímo k vám domů tentokrát s Ochotnickým souborem J. K. Tyl z Kardašovy Řečice

J. K. Tyl z Kardašovy Řečice, a to na youtube kaná-
lu KD Střelnice Jindřichův Hradec. Během květ-
na vám nabídneme tato divadelní představení: 
Naši furianti, Babička v trenkách, Vodníci v Řečici 
(pohádka), Na správné adrese a Klíče na neděli. 
Navazujeme na sérii uvádění záznamů divadel-
ních představení Divadelní společnosti Jablon-

ský, které jsme divákům přinášeli jako náhradu 
za živá divadelní představení od února. Podrob-
né informace o zveřejňování titulů záznamů di-
vadelních her sledujte na facebookové stránce 
(facebook.com/kdstrelnice.jh), nebo na  strán-
kách: www.kultura.jh.cz.  

Adéla Blažková

s ohledem na opatření vyhlášená v souvislosti s šířením nemoci covid-19 nebylo možné v době uzávěrky Jindřichohradeckého zpravodaje upřesnit jaká-
koliv divadelní či filmová představení a koncerty v měsíci květnu. Aktuální informace o tom, kdy bude kulturní nabídka obnovena, stejně jako od kdy a ja-
ké filmy bude kino Střelnice promítat, najdete na: www.kultura.jh.cz nebo na: www.kino.jh.cz. 

Jiří Kubát, Čestmír Frühauf

Vážení návštěvníci Kulturního domu a kina Střelnice,
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Muzeum Jindřichohradecka se chystalo v no-
vé sezóně otevřít již v  dubnu. Všichni mu-
zejníci pracují na  tom, aby bylo možno zpří-
stupnit muzeum veřejnosti ihned, jak to bude 
možné. Již máme připravenou výstavu Rok 
v kuchyni Magdaleny Dobromily aneb co pra-
dědečkům chutnalo v  jezuitském semináři. 
V minoritském klášteře pokračuje interaktivní 
výstava pro rodiny s dětmi Tradice jedné hra-

 � Jindřichohradecké muzeum je na otevření připraveno
nice, kterou jsme prodloužili z loňského roku 
a v konferenčním sále máme novou výstavu 
Město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea. 
Na přelom května až června chystáme výsta-
vu současného výtvarníka Patrika Proška, kte-
rý pochází z Českých Budějovic a žije v Praze. 
Věnuje se land artu – staví v  přírodě a  v  in-
teriérech instalace z  nejrůznějších materiálů 
a  ty posléze dokumentuje. Jeho výstava bu-

de umístěna v  křížové chodbě minoritského 
kláštera, přilehlých kaplích a  v  rajském dvo-
ře. O  květnových víkendech by měla být ta-
ké zprovozněna po zimní přestávce městská 
vyhlídková věž. V muzeu vše běží a chybí nám 
jen návštěvníci. Posíláme jako ochutnávku fo-
tografie z nové výstavy o kuchyních a kuchař-
kách. Těšíme se na vás. 

Pavla Míchalová

Hospodyňský kurz v Žirovnici (do Muzea Jindřichohradecka zapůjčila Ivana Pečtová).

Jana Fedrová při oblékání kuchařky.
Ukázka z instalace výstavy ve výstavní síni V jeziut-
ském semináři na Balbínově náměstí.

Recept na hovězí svíčkovou z Domácí kuchařky Mag- 
daleny Dobromily Rettigové ze sbírek Muzea Jind-
řichohradecka.

Vyobrazení kuchyně v díle Jana Amose Komenské-
ho Svět v obrazech.
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Tajemství staré bambitky je jednou z nejú-
spěšnějších českých pohádek posledních let. 
Téměř přesně po deseti letech vzniká její vol-
né pokračování, které bude na rozdíl od prv-
ního filmu směřovat do  kin. Režisér Ivo Ma-
charáček začal natáčet 8. dubna a  premiéra 
Tajemství staré bambitky 2 je plánována na 
9. prosince 2021.
V pohádce Tajemství staré bambitky 2 se vra-
cí tým z původního úspěšného příběhu. Reži-
sér Ivo Macharáček, scenárista Evžen Gogela, 
a také většina hereckého obsazení. Svou roli 
si zopakují Ondřej Vetchý jako Karaba, Tomáš 
Klus a Kamila Janovičová jako Jakub a Anička, 
tentokráte už v královských rolích, a Miroslav 
Vladyka s  Jiřím Lábusem v  postavách zlotři-
lých rádců Ference a Lorence. Znovu uvidíme 
i Petra Štěpánka jako kuchaře Frita nebo ge-
nerála Otmara Brancuzského. Nové postavy 
vytvářejí Veronika Khek Kubařová jako králov-
na Julie, Valentýna Bečková, která si zahraje 
malou princeznu Johanku, Markéta Plánková 
se objeví jako Juliina komorná Hermína. No-
vou posilou je také Václav Noid Bárta, který si 
nejen zahraje podkoního Václava, ale postará 
se také o hudbu a písničky. Ty už jsou hotové 
a natočené. Natáčení v Jindřichově Hradci 
bude probíhat do 18. května a zámek bu-
de proto veřejnosti zcela uzavřen. Dalším 
krásným českým zámkem, kde film částečně 
vznikne, je Mníšek pod Brdy. 

Tomáš Krajník

 � Zámecké prostory obsadí do poloviny května filmaři

KVĚTEN 2021 |  17www.jh.cz



SPORT

Jan Vaněk s cenou „Král triatlonu“.

Jan Vaněk se svými svěřenci na závodu Českého poháru v Karlových Varech.

Nejlepší triatlonový trenér mládeže v  Čes-
ké republice roku 2020. Tak odborná veřej-
nost ohodnotila Jana Vaňka, hlavního trenéra 
a předsedu klubu TCV Jindřichův Hradec. Vítěz-
ství v prestižní anketě Král triatlonu je pro měs-
to nad Vajgarem symbolicky korunováno sku-
tečností, že uznávaný kouč ve stejné kategorii 
triumfoval již počtvrté.
Držitel trenérské licence s  nejvyšším meziná-
rodním statutem, jenž několik let vedl žákov-
skou reprezentaci triatlonu, položil před 29 roky 
v  rodném Jindřichově Hradci základní ká-
men klubu TCV, který dlouhodobě patří k nej- 
úspěšnějším v  České republice. Jan Vaněk 
oslaví 21. května 70. narozeniny.

Kluby, trenéři, sportovní novináři a členo-
vé výboru České triatlonové asociace vám 
již počtvrté udělili titul Mládežnický trenér 
roku. Co to pro Vás znamená?
Je to titul pro mě, ale já to chápu především ja-
ko výraz ocenění práce celého našeho klubu 
s mládeží. Mám z toho samozřejmě radost.
Jak se podle trenéra s  nejvyšší kvalifikací 
rodí úspěch ve sportu?
Je třeba mít jasný cíl, ale ještě důležitější je ces-
ta, která k němu vede. Především pak ta cesta 
musí být naplněna radostí, kterou sport přiná-
ší. Nesmí být zkratkovitá a nelze na ní nic opo-
menout. V opačném případě totiž do cíle ani 
nemusíte dojít.
Vy jste známý svým názorem, že triatlonový 
klub by si měl triatlonisty vychovávat sám, 
ne je přejímat z jednotlivých specializací.
Ano, je to tak. Zkrátka jakmile začne dítě sporto-
vat, ve své hlavě by již mělo být triatlonistou. Prá-
vě tam někde totiž začíná ta již zmiňovaná cesta. 
Současně zdůrazňuji, že cíle v podobě těch nej-
vyšších triatlonových úspěchů lze dosáhnout je-
dině pod vedením zkušených trenérů. I když to 
možná na první pohled vypadá jinak, bez vyso-
ce odborného vedení to opravdu nejde.
Vy osobně máte v práci s mládeží dlouho-
dobé zkušenosti. Co říkáte diskusím o tom, 
do jaké míry by měl v žákovských sportov-
ních kategoriích hrát roli výkon?
Ve  všech příručkách, učebnicích a  na  všech 
přednáškách se uvádí, že s  ohledem na  jed-
notlivé přípravné etapy nesmí být předčasný 
tlak na vysokou výkonnost mládeže. Nicméně 
ve všech sportech je hodnocení mládeže zalo-

 � Jan Vaněk: Vítězem sám nad sebou
ženo právě na výkonu... To je poněkud rozpor 
a vlastně takový pomyslný boj, který chtě ne-
chtě svádíme. Nicméně podle mého názoru 
je nezbytné vychovávat mládež v tom, že ne-
ní důležité a rozhodující vyhrávat v 10, 12 nebo 
14 letech, ale že veškerá příprava musí maximál-
ně citlivě směřovat k tomu, že sportovec bude 
vyhrávat v 18 nebo 20 letech jako dospělý.
Dobře víte, o čem mluvíte, protože od mlá-
dežnických kategorií jste vychoval dva 
současné úspěšné reprezentanty České re-
publiky, a to Františka Lindušku a Ivetu Fai-
raislovou. Pomyslnou odměnou za  to pro 
Vás bylo i  získání nejvyšší triatlonové tre-
nérské licence s  nejvyšším mezinárodním 
statutem. Je to tak?
Ano, protože výchova nejméně dvou repre-
zentantů je vedle například desetileté praxe 
trenéra I. třídy opravdu jednou z  podmínek 
pro získání licence Mistrovské trenérské třídy.  
V  České republice ji mají udělenu jen tři lidé 
a mě samozřejmě lichotí, že patřím mezi ně.
Ještě zpátky k výkonu v žákovských kate-
goriích. V době, kdy děti i rodiče chtějí jen 
úspěch, se možná zapomíná, že i  prohra 
děti učí…
S  tím, bohužel, musím souhlasit. Pro toho, 
kdo je akcelerován tréninkem nebo biologic-
ky, může být v určitém věku vyhrávat relativ-

ně snadné. Bez toho, aby se naučil prohrávat, 
se ale k  nejvyšším sportovním metám nikdy 
nedostane. Zvládnutí umění prohrávat je jed-
ním ze zásadních kroků k nejlepšímu možné-
mu výkonu.
Co by tedy podle Vás mělo být tou hlavní mo-
tivací pro závodníka, který stojí na startu? Ří-
ká se, že triatlon je tak těžký sport, že vítě-
zem je vlastně každý, kdo závod dokončí.
Podle mého názoru je potřeba, aby dal každý 
do  závodu maximum získaných dovedností, 
a to podle svého nejlepšího svědomí. Smyslem 
musí být podat maximální výkon sám za sebe, 

protože výkonnost těch ostatních, tedy chce-
te-li výsledky závodů, ovlivnit nikdo nedoká-
že. V cíli by tak každý měl být především vítě-
zem sám nad sebou. Není až tak důležité, zda 
skončím první nebo desátý, ale to, že mám ze 
svého výkonu dobrý pocit, že se ve spolupráci 
s trenérem poučím z chyb a dál budu na sobě 
pracovat. K tomu se své svěřence snažím vést.
Asi nelze pochybovat o tom, že triatlon je 
finančně náročnější než jiné sporty…
Jelikož jde o kombinaci tří sportů, tak i finanč-
ní náročnost z pohledu klubu je logicky trojná-
sobná.  V tom to má triatlon těžší než ostatní. 
Vedle členských příspěvků je tak pro zajištění 
chodu klubu naprosto nezbytné získávat dal-
ší peníze z grantů a dotací. Velmi si vážíme to-
ho, že hlavním sponzorem a podporovatelem 
je naše rodné město Jindřichův Hradec, které 
symbolicky ve žluto modrém provedení repre-
zentujeme po  České republice v  našich dre-
sech a závodních kombinézách.
Příští rok oslaví klub, který jste osobně za-
ložil, úctyhodných 30 let existence. Co Vám 
v této souvislosti dělá největší radost?  
Vedle úspěchů našich závodníků skutečnost, 
že máme velmi kvalitní trenérský tým, v  je-
hož popředí stojí trenéři II. třídy Stanislav Tri-
pes, Tomáš Vaněk a  Jakub Rada, následovaní 
početnou skupinou trenérů III. třídy. Všichni 

na sobě pracují, dále se vzdělávají. Skutečnost, 
že klub nestojí a nepadá s jedním člověkem, je 
pro jeho současnost i budoucnost velmi důle-
žitá. Naším společným cílem je udržet u triat-
lonu co nejvíce svěřenců a vytvořit jim takové 
podmínky, aby se ve svém klubu a při trénin-
cích cítili dobře a u sportu zůstali. Samozřejmě, 
že každý trenér chce vychovat sportovce, který 
dosáhne těch nejvyšších úspěchů. Ze své zku-
šenosti ale dobře vím, že je to opravdu hodně 
dlouhá cesta.

 Marcela Kůrková
Foto: Tomáš Vaněk
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DO JINDŘICHOVA HRADCE
JEZDIL NA LETNÍ BYT ČESKÝ
SPISOVATEL KAREL ČAPEK.

V LÉTĚ ROKU 1923 BYL 
HOSTEM VÝLETNÍ 

RESTAURACE RUDOLFOV,...

RODOVÝ
SVAZ

24
HODIN

JMÉNO
MC´BAINA

V HUDBĚ
(PIANO)

UMĚLÝ
TUK

ČISTÍCÍ
PRÁŠEK

PÁDOVÁ
OTÁZKA

CHEM. ZN.
KYSLÍKU SEN 100 m2 LITR VRKOČ

RUKOPIS
KRÁLOVÉ-
DVORSKÝ

1. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN.
CHROMU

ČERVENÝ
(NĚM.)

ZMRZLÁ
VODA

FILIPÍNSKÝ
OSTROV

A SICE

ČERNÝ
ZPĚV. PTÁK

OBYVATEL
EVROPSKÉHO

OSTROVA

DOHROMADY

12
MĚSÍCŮ

OPAK
PRAXE

3. ČÁST 
TAJENKY HROB KILO-

VOLT

BŮH
OCHRÁNCE

STÁD

SPZ
KROMĚŘÍŽ

POBŘEŽNÍ
PLAVIDLO

SPOTŘEBNÍ
DRUŽSTVO

ÚMRTÍ
(MN. Č.)

VRCHOL

OZN. JASU
(NIT)

POSVÁTNÝ
BROUK

HRDLO

HAROLD
LLOYD

ZN. ČES.
VYSAVAČŮ

MOUČKA
KURKUMY

NĚMECKÁ
ŘEKA

PŘEDCHŮDCE
KLAVÍRU

MOCENSKÉ
ORGANIZACE

CHEM. ZN.
SÍRY

OBCHODNÍ
DŮM

STARŠÍ
SKAUT

PRÁVO
(LATIN.)

KANADSKÝ
ZPĚVÁK

SLEVA PŘI
PLACENÍ

POPLETA

OZN. NAŠICH
LETADEL

JESTLIŽE
(SLOV.)

AKADEMIE
VĚD

TOPINKA

A TAK
PODOBNĚ

RAŽENÁ
CHODBA

BOTY

NÁVOD

KMENY

OZN. PRO
VÝKON
(KŮŃ)

SPISOVÁ
ZNAČKA

MYS

2. ČÁST 
TAJENKY
DRUHÁ
TRÁVA

BAVLNĚNÁ
TKANINA

OHRAZENÝ
LES

OZN. PRO
POLOMĚR

ŠPÁDOVÁ
KARTA

DĚJSTVÍ

ŽLUTO-
HNĚDÁ
BARVA

BŮH LÁSKY

OBUV

ŘÍM. ČÍSL.
549

JEDNA
(ANG.)

OBTÍŽNÝ
HMYZ

RUSKÝ
SOUHLAS

METR

PAPÍR
NA STĚNU

DECH.
NÁSTROJ
S MĚCHEM

ČÁST VÍDNĚ

TA I ONA

JM. HERCE
JIRÁKA

NEUKÁZ-
NĚNÝ
DAV

INICIÁLY
HERCE

PRACHAŘE

HEYERDA-
HLŮV VOR

TYP AUTA
FORD

STŘEDOVĚKÁ
FRANC. MINCE

RÁDIO
VATIKÁN

BARVA NA
VAJÍČKA

OBOROVÁ
NORMA NÁPOVĚDA: 

ROVER, IUS, ONE, LIVR,
CHOTÁR, PORO, ANKA,

ISAR, LAA, ROT

TUNA

DRUH
KOBERCE

CHEM. ZN.
DRASLÍKU

OBECNÍ
POZEMKY

MPZ
KOMBODŽA

MANIOK
SEVERO-
AMERICKÝ

STÁT

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.


