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NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 �Holub (25 ha)
Rybník Holub se rozprostírá na  25 ha kata-
strální plochy. Hráz vodního díla je 340 m 
dlouhá a  zadržuje 400  000 m3 vody. Nepa-
tří zrovna k těm největším, ale co se týká je-
ho historie a následných osudů, rozhodně se 
řadí mezi ty nejzajímavější. Jindřichův Hra-
dec náležel v  období renesance k  největ-
ším městům v Českém království, a dokonce 
ještě v polovině 17. století byl po Praze dru-
hým největším. K zabezpečení chodu tak vel-
kého města a  jeho následného rozvoje bylo 
zapotřebí značných finančních prostředků. 
I zhlédli se hradečtí konšelé v panském ryb-
níkářství, které přinášelo majitelům hradec-
kého dominia nemalé peníze. Z  této příči-
ny se radní rozhodli, že požádají na přelomu 
15. a 16. století majitele panství Jindřicha IV. 
z Hradce (1442−1507) o rybníky Přibyl a Ho-
lub. Tato vodní očka se nalézala pod Pleší ho-

Rybník Holub z ptačí perspektivy, říjen 2020.

rou (Plessberg, dnes Na  Kopci 592 m n. m.) 
při cestě z  Jarošova nad Nežárkou do  Nové 
Olešné. Hospodářsky smýšlející Jindřich da-
roval roku 1506 výše zmíněné rybníky městu 
a k tomu ještě navrch některé pozemky roz-
léhající se nedaleko vsí Nová Olešná a Muti-
na. Hradečtí měšťané nemeškali a  pustili se 
roku 1506 do rozšíření svého později největ-
šího rybníku Holub. Hned den po  sv. Víto-
vi (16. června) vyjeli radní na rybník ohledá-
vat místa k  jeho rozšíření, jak zaznamenáno 
v  městských účtech: „Item jako páni (radní) 
jezdili s  p.  Štěpánem Počepickým (hejtmanem 
na  Hradci) ohledávat místa k  rybníku…“. Po-
stup stavby se řídil dle panských zásad, a tak 
na díle bylo možné potkat rybníkářského pře-
dáka se svými rybníkáři, planiči, stružníky, oh-
nivci, dřevorubci a  lamači kamene. Zároveň 
se stavbou Holuba rozjeli měšťané budová-

ní dalšího rybníku, jenž nazvali Srnec a  na-
cházel se cca 500 m pod hrází Holuba. Rybník 
Přibyl byl po roce budování Holuba rybníká-
ři prokopán a tzv. rozmetán. K tomu si měst-
ský písař r. 1507 poznamenal: „…Holub polkl 
Přibyla…“. Kdy byl rybník Holub přesně do-
budován a  prvně nasazen nelze s  přesností 
určit, ale jakýmsi vodítkem by mohl být rok 
1512. V sirotčích registrech města Jindřicho-
va Hradce objevil archivář František Teplý 
(1867−1945) k tomuto roku zmínku: „Tak zho-
tovili rybník Holub, klenot města, jenž nelítá, ale 
zlaté peří vydává.“ Jak vidno ze zprávy, rybník 
již vydával rybí bohatství a stal se pro měst-
skou pokladnu dobrým zdrojem přijmu. Měs-
to Jindřichův Hradec hospodařilo na rybníku 
Holub až do  roku 1794, kdy pro velké dlu-
hy bylo nuceno v dražbě své téměř veškeré 
rybníky prodat. 14. září roku 1794 koupil Ho-
lub od města Tomáš Schützner. V dnešní do-
bě vodní dílo náleží Velkostatku Česká Oleš-
ná, který na něm hospodaří v duchu řádného 
hospodáře. V příštím čísle navštívíme Pěněn-
ský rybník, o kterém se povídá, že byl vybu-
dován za doby Karla IV. (1313−1389).

Michal Kotyza 

Výpustné zařízení rybníku Holub, červen 2021.

 � 5. základní škola se v příštích letech dočká kompletní rekonstrukce elektroinstalace
Předmětem akce je rekonstrukce elektroinstala-
ce ve všech pavilonech 5. základní školy na sídli-
šti Vajgar, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu, 
a  dále výměna stávajících montovaných vnitř-
ních příček a provedení souvisejících úprav za-

řizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace 
na pavilonech učeben U1, U2 a MVD. Dále do-
jde k provedení systému generálního klíče. Stav-
ba je členěna do celkem 5 etap podle jednotli-
vých pavilonů, a to následovně: 1. etapa: pavilon 

centrálních funkcí CF3, 2. etapa: pavilon učeben 
U2 a spojovací chodby, 3. etapa: pavilon učeben 
U1, 4. etapa: pavilon učeben MVD (místnosti vý-
chovy − družiny a dílen) a tělocvičny T2 a 5. eta-
pa: stravovací pavilon S3. Vzhledem k tomu, že 
stavební práce lze provádět zejména v období 
hlavních prázdnin, bude každá etapa probíhat 
samostatně, a to počínaje rokem 2021.
V letošním roce bude projekt zahájen pavilonem 
centrálních funkcí za  cenu 4  800  705 Kč včetně 
DPH. Celkové náklady projektu dle smlouvy 
o dílo pak činí 47 261 407 Kč včetně DPH.
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, 
Jindřichův Hradec, technické zabezpečení Mar-
tin Horák   
Zhotovitel: L.M.electric s.r.o., Jarošovská 840, 
Jindřichův Hradec

Karel Hron
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
léto je tady a s ním i prázdniny pro děti a čas dovole-
ných pro nás dospělé. Po řadě měsíců v  lockdownu je 
to letošní léto pro nás všechny opravdovou radostí. Ko-
nečně se můžeme potkávat a žít jako dřív. Loňský rok 
ukázal, že řada lidí dá přednost před zahraniční do-
volenou poznávání krás České republiky a dá se před-
pokládat, že letos tomu nebude jinak. Věřím, že na-
še krásné město přiláká spoustu turistů. Byl bych rád, 
aby sem přijeli nejen na jeden den, ale aby u nás strá-
vili třeba celou svoji dovolenou. Určitě se tady nudit ne-
budou. Jindřichův Hradec a oblast České Kanady nabízí 
zábavu, sport i kulturu pro všechny věkové kategorie. 
Jindřichův Hradec a  jeho okolí má ale co nabídnout 
i místním. Jak dlouho jste třeba nebyli na zámku nebo 
v muzeu? Před parnými letními dny se můžete schovat 
také v  planetáriu nebo v  muzeu fotografie a  zchladit 
se přijďte do aquaparku nebo na městskou plovárnu. 
Věřím, že místní podnikatelé jsou na turistickou sezó-
nu připraveni stejně jako zaměstnanci 
města a městských organizací. Užijte si 
krásné léto, odpočiňte si a buďte s tě-
mi, které máte rádi.

Jan Mlčák 
starosta města

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Sportovní projekt na podporu onkologicky ne-
mocných dětí Na kole dětem dorazil 12. červ-
na do cíle. Cyklisté se na své cestě zastavili ta-
ké v Jindřichově Hradci. Do našeho města přijel 
peloton v neděli 6. června večer. V pondělí se 
zhruba padesátka nadšenců na  kolech v  čele 
se zakladatelem akce Josefem Zimovčákem se-
šla před osmou hodinou ráno na náměstí Míru, 
odkud společně vyrazili na další cestu. Celá ak-
ce probíhala za podpory města Jindřichův Hra-
dec a  pod záštitou starosty Jana Mlčáka. Ten 
také pátou etapu cyklotour odstartoval. Ještě 
před tím Jan Mlčák převzal od  Josefa Zimov-
čáka certifikát pro město Jindřichův Hradec 

 � Charitativní cyklotour Na kole dětem zavítala i do Jindřichova Hradce

 � Švecovy koleje budou provozovat Služby města Jindřichův Hradec. Areál nabídne dalších 240 lůžek pro turisty
Areál Švecových kolejí je tvořen částí budo-
vy patřící městu Jindřichův Hradec a částí pa-
třící Vysoké škole ekonomické. Celý areál do-
posud provozovala Vysoká škola ekonomická. 
VŠE už ale neměla zájem o  prodloužení ná-

Téměř 100 automobilových veteránů mohli 
v sobotu 5. června obdivovat lidé na jindřicho-
hradeckém náměstí Míru. Start i  cíl tady mě-
la veteránská setinová rallye Spring Classic II. 

 �Náměstí Míru patřilo veteránské rallye Spring Classic

jemného, a  tak byla radou města schválena 
výpověď smlouvy k 10. září 2021. Po řadě jed-
nání rada města schválila, že Vysoká škola eko-
nomická Praha pronajme svoji část Švecových 
kolejí za  1 Kč městu Jindřichův Hradec se zá-

za partnerství v projektu. Cyklisté v rámci cha-
ritativní jízdy projeli celou republiku a našlapali 
při tom přes 1 000 kilometrů.

V  10.00 hodin dopoledne závod odstartoval 
starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák spolu se 
senátorem a radním města Jaroslavem Chalup-
ským. Celkem 235 kilometrů dlouhá trasa auto-
mobilových veteránů pokračovala přes Novou 
Bystřici, Strmilov, Kamenici nad Lipou, Telč, Da-
čice a Slavonice zpět do Jindřichova Hradce. 
Nabité startovní pole nabídlo skvělou podíva-
nou, vždyť průměrný rok výroby všech přihlá-
šených vozidel se zastavil na  hodnotě 1974. 
Diváci se mohli pokochat legendárními i  mé-
ně známými značkami – jmenujme například 
Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, 
Porsche, Maserati, Alfa Romeo nebo Triumph. 

Zastupitelé na  svém dubnovém jednání změ-
nili praxi ve zveřejňování materiálů na zastupi-
telstva. Materiály k projednávaným bodům tak 
byly poprvé k dispozici veřejnosti na webu měs-
ta před květnovým zastupitelstvem. Důvodové 
zprávy i přílohy jsou zveřejněny v anonymizo-
vané formě pod záložkou Město − Zastupitel-
stvo města − Materiály k projednání zastupitel-
stvem. O letních prázdninách se koná vždy jen 
jedno zasedání zastupitelstva města. Letos to 
bude 25. srpna.

 �Materiály k projednání zastupitelstvem jsou zveřejňovány na webu města

Nejstarším strojem na  trati se startovním čís-
lem 1 byl Jaguar MKV saloon z roku 1949, silně 
zastoupena byla 60. a 70. léta minulého století, 
když auta vyrobená v tomto období tvořila té-
měř dvě třetiny účastníků.

vazkem, že město jako nájemce poskytne uby-
tování maximálně 130 studentům Fakulty mana- 
gementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci vždy 
v období od 10. 9. do 30. 6. každého roku. Vyba-
vení Švecových kolejí (movité věci) bude měs-
tu odprodáno za 1 Kč jako kompenzace nákladů 
za vybudování nové elektrické požární signali-
zace v celém areálu kolejí, která je v nevyhovují-
cím stavu. Kromě maximálně 130 lůžek pro stu-
denty VŠE bude zbylých zhruba 240 k dispozici 
pro ubytování turistů a dalších zájemců. Novým 
provozovatelem Švecových kolejí budou Služ-
by města Jindřichův Hradec s.r.o. 

Eliška Čermáková
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Informační středisko města Jindřichův Hradec 
bude součástí prázdninové hry s ČT, tentokrát 
s názvem „Zastav nečas!“.
Právě v našem informačním centru se od začát-
ku prázdnin dozvíš více, popř. navštiv webové 
stránky: www.zastavnecas.cz.
Informace a pravidla hry:
Co se to děje?
Na  Déčku se zbláznilo počasí! Princezna Pr-
ga brzy přišla na  kloub tomu, co se stalo: 
Stromděd Počas, který od  nepaměti košatěl 
hustým listovím, je najednou dočista holý. Pří-
rodní moudrost vepsaná do jeho listů se rozle-
těla do všech stran. 
Část listí to zaneslo až k  nám na  Zemi, a  tak 
budou na  Déčku potřebovat pomoc  – tvo-
ji pomoc. Pomůžeš listí posbírat a  vrátit zpět 
na Déčko, aby příroda přestala bláznit a počasí 
se vrátilo do starých dobrých kolejí?
Jak jim mohou děti pomoci?
Jako každý rok, děti mohou vyjet na  výlety 
po  České republice a  získávat hesla (“zelená” 
ve schránkách v přírodě, “červená” v infocent-
rech a institucích). Za každé heslo vrátí olysalé-
mu Stromdědu Počasovi jeden ztracený lístek.   
Co tedy musím udělat?
Na  stránce: www.zastavnecas.cz se registruj-
te nebo přihlaste k Déčko účtu a podle mapy 
si naplánujte tři výlety tak, aby aspoň jeden byl 
v mapě značen červenou značkou a aspoň je-
den zelenou značkou (můžete tedy absolvovat 
dva výlety na červené stanoviště a jeden výlet 
na zelené stanoviště, nebo naopak dva výlety 
na zelené stanoviště a jeden výlet na červené 
stanoviště). Na každém stanovišti získejte hes-
lo, které poté zadejte na webu: www.zastavne-
cas.cz nebo v mobilní aplikaci Léto s Déčkem.
Kolik výletů musím absolvovat?
Pro účast v soutěži minimálně tři – potřebujete 
získat hesla ze dvou stanovišť červených a jed-

Infocentrum bude součástí celonárodní hry s Českou televizí Déčko

noho zeleného, nebo naopak ze dvou stanovišť 
zelených a jednoho červeného.
Nemůžu najít hrad/informační centrum nebo 
potřebuji k místu další informace.
Na: www.zastavnecas.cz/mapa jsou po  roz-
kliku u  každého stanoviště uvedeny kontakt-
ní údaje. Kontaktujte prosím přímo organizaci, 
ke které máte dotaz.
Nemůžu najít schránku v přírodě.
Pokud se vám ani po pečlivé kontrole popisu 
cesty/uložení schránky nedaří schránku najít, 
je možné, že ji někdo odnesl. Prosím zavolejte 
na naši Diváckou linku ČT na číslo 2 6113 6113 
(každý den 7.30–20.00 hodin).
Co mám dělat se schránkou poté, co jsem ji 
našel?
Zapamatujte si nebo si opište heslo a  poté 
schránku opět ukryjte a zamaskujte tak, jak jste 
ji našli. Důležité je dát ji nazpět přesně tak, jak 
jste ji našli, aby ji mohli najít i  další soutěžící. 
Cestou domů můžete splnit výzvu, kterou jste 
si ve schránce přečetli.
Co bych měl vědět předem?
Pokud se chystáte na  červené stanoviště, pak 
si na: www.zastavnecas.cz/mapa kliknutím 
na  značku na  mapě ověřte otevírací dobu in-
stituce (hradu, muzea či informačního centra). 
Heslo, které potřebujete na  červeném stano-
višti získat, obdržíte vytištěné na letáku na po-
kladně instituce. Pokud se chystáte na  zelené 
stanoviště, kterým je místo v přírodě, stáhně-
te si do navigace GPS souřadnice nebo si opiš-
te slovní popis, jak schránku najít. Je-li místo 
na mapě značeno průhlednou ikonou, zname-
ná to, že je dočasně nedostupné a na odstraně-
ní problému pracujeme.
Existuje ke hře také mobilní aplikace?
Ano. Díky aplikaci Léto s  Déčkem si můžete 
ukládat získaná hesla rovnou během výletu. 
Za  odeslaná hesla získáte s  aplikací i  virtuál-

ní samolepky k  vyzdobení svých fotek. Nové 
samolepky získáte za  první tři zadaná hesla, 
z nichž aspoň jedno musí být ze zeleného a as-
poň jedno z červeného stanoviště. Aplikace ne-
ní pro hru nutná, vše lze zadávat na  webové 
stránce soutěže.
Je potřeba nějaké speciální vybavení?
Není.
Co musím splnit, abych mohl soutěžit o ceny?
Registrujte se na: www.zastavnecas.cz (pokud 
už nemáte na Déčku účet z minulosti) a zadejte 
tři získaná hesla.
Co můžu vyhrát?
Soutěžíme o 10 školních setů Baagl a knížek Pla-
neta je prga, 100 stahovacích batůžků a nákrč-
níků a 1000 antistresových hraček POP IT.
Co je to soutěž pro rodiče?
Rodiče mají svou soutěž na  sociálních sítích. 
Stačí, aby umístili na Facebook nebo Instagram 
fotografii z  putování s  hashtagem #zastavne-
cas. Vyhrát můžou balíček od  České spořitel-
ny, který obsahuje cestovní lékárničku a  hru 
Abeceda penězi. Pamatujte na  to, že váš pro-
fil na Instagramu musí být veřejný. Tím, že fot-
ku označíte hashtagem a máte veřejně dostup-
ný profil, jste automaticky zařazeni do soutěže 
a souhlasíte se zveřejněním a dalším užitím fot-
ky v této kampani.
Chci vám napsat.
Můžete využít formulář na webové stránce sou-
těže nebo e-mail deckoweb@ceskatelevize.cz.
Chci vám poslat fotku z výletu.
To budeme moc rádi, použijte prosím formu-
lář na  webové stránce soutěže. Pokud nám 
posíláte fotku e-mailem, připište prosím vý-
slovný souhlas se zveřejněním a  případným 
dalším použitím obrázku či fotky ve vysílání či 
na  webových stránkách. Bez souhlasu fotku 
bohužel zveřejnit nemůžeme.

Jana Říhová

Dění v SENIOR centru

SENIOR centrum se sídlem Růžová 30/II, Jindři-
chův Hradec informuje, že je jeho činnost v plném 
provozu. Zájemci se mohou zúčastnit různých 
skupinových volnočasových aktivit – kondičního 
cvičení, trénování paměti, práce na PC, společen-
ských a deskových her. V období letních prázdnin 
bude provoz centra plně zachován. Jeho aktivity 
budou rozšířeny o výlety za kulturou a poznává-
ním. Sraz účastníků bude vždy v kanceláři SENIOR 
centra v Růžové ulici č.30/II v 9.30 hodin. V úte-
rý 13. července 2021 v 10.00 hodin si prohléd-
neme Muzeum Jindřichohradecka. Najdeme 

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

zde stálou expozici – síň Emy Destinnové, Krýzo-
vy jesličky – největší lidový mechanický betlém 
na světě či barokní lékárnu. V přízemí na nás če-
ká výstava Rok v kuchyni Magdaleny Dobromily 
aneb Co pradědečkům chutnalo (oblečení, recep-
ty, prostírání, nádobí), a také expozice věnovaná 
Letecké bitvě nad Jindřichohradeckem. Na úterý 
20. července 2021 v 10.00 hodin je naplánová-
na návštěva Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií, kde si prohlédneme stálé expo-
zice a autorskou výstavu Dagmar Lühringová & 
Václav Novotný – Zátiší & Krajina severních Čech. 

V úterý 3. srpna 2021 v 10.00 hodin nás čeká 
seznámení s  Domem gobelínů, kde můžeme 
zhlédnout průřez tvorbou gobelínů, jejich restau-
rování, a  také výstavu tkaných výrobků. Pokud 
vlastníte Senior pas, vezměte jej na uvedené 
aktivity s sebou. Činnost SENIOR centra je pod-
pořena z rozpočtu Jihočeského kraje, dotačního 
programu Podpora služeb nedefinovaných v zá-
koně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v rám-
ci realizace projektu „Senior centrum 2021“. Přeje-
me všem pěkné léto.

Zdeňka Šindelářová
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Chcete uspořádat letní dětský tábor či sportov-
ní soustředění, ale chybí vám vhodné prosto-
ry? Město Jindřichův Hradec nabízí možnost 
pronájmu areálu dětského tábora Osika. Areál 
je vhodný zejména pro skupinové pobyty, ale 
i pro individuální rekreaci.
Dětský tábor Osika se nachází v  krajině Česká 
Kanada, v blízkosti rybníka Osika a rekreačního 
zařízení Osika. Díky své poloze nabízí možnost 
zajímavých výletů, např. na  zříceninu hradu 

Pronájem areálu „Dětský tábor OSIKA“ Landštejn, do Jindřichova Hradce, Nové Bystři-
ce, Kláštera, Starého Města pod Landštejnem, 
Slavonic a Dačic.
Kapacita areálu činí 20 postelí v celkem 10 chat-
kách, 4 postele v chatce „marodka“ a 40 lůžek 
ve  20  podsadových stanech. V  hlavní budově 
je dvoulůžkový pokoj pro personál se samo-
statným WC a sprchou. V budově je též jídelna 
a klubovna. Nově vybudované sociální zařízení 
je v samostatné budově, odděleně pro chlapce 
a pro dívky.
Stále volné termíny na rok 2021.

V  případě zájmu kontaktujte pana Holoubka 
na  e-mailu: holoubek@jh.cz nebo na  telefon-
ních číslech 384 351 164, 775 149 464. Více infor-
mací najdete na: www.jh.cz.

Každý ví, do jakého kontejneru patří papírové kra-
bice, noviny, PET lahve, kelímky od jogurtů či skle-
něné lahve. Víte ale, kam vyhodit ruličku od toa-
letního papíru či nápojový karton od mléka?
Rulička od toaletního papíru, plata od vajíček 
Ještě donedávna platilo, že tento odpad má 
skončit v popelnici na směsný odpad, jelikož má 
už velmi krátká vlákna a nešlo jej proto jako pa-
pír už dále zpracovat. Naštěstí se technologie 
stále vyvíjí, a tento odpad proto nově vhazujte 
společně s ostatním papírem do modrých kon-
tejnerů označených samolepkou PAPÍR.
Tetrapack neboli nápojové kartony od mlé-
ka, džusu apod.
Jakékoliv nápojové kartony vhazujte společně 
s  plastem do  žlutého kontejneru. Tyto kontej-
nery na sobě mají samolepku PLASTY, PET a TE-
TRAPACK. V našem městě se nápojové kartony 
třídí společně s plasty, kdy pak na třídící lince do-
jde ke konečnému dotřídění. 
Rostlinný odpad z kuchyní (bioodpad)
Jakýkoliv bioodpad – slupky, květiny, zeminu, ča-
jové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky od vajíček, 
pečivo, nať či podestýlku domácích zvířat vha-
zujte do hnědých kontejnerů označených samo-
lepkou BIOODPAD, které jsou určené pro obyva-
tele sídlišť. Umístění nádob najdete na stránkách 
města: www.jh.cz, v záložce úřad online, praktic-
ké informace – nakládání s  odpady. Nevhazuj-
te bioodpad v plastových či jiných nerozložitel-
ných obalech, zbytky jídel, maso, kosti, uhynulá 
těla zvířat či exkrementy. Bioodpad se po svozu 
zpracovává na místní kompostárně, kde se pře-
měňuje na kompost, který se následně využívá 
při péči o městskou zeleň a je rozdáván zdarma 

Víte, jak správně třídit odpad? občanům. Je proto důležité, aby vstupní mate-
riál obsahoval pouze rozložitelné části a neroz-
ložitelné zbytky plastů, skla, apod. se následně 
nedostávaly do půdy. Pro obyvatele rodinných 
či bytových domů se zahradou jsou určené ma-
lé hnědé nádoby. Nádobu dostanete zdarma 
u svozové společnosti AVE.
Olej a tuky z kuchyně
Pokud se tuky dostanou do kanalizace, značně 
ji zanáší, podporují korozi stěn a způsobují pro-
blémy na  čistírně odpadních vod. Vylité v  pří-
rodě působí problémy zvířatům a  odložené 
ve směsném odpadu prodražují tuto službu. Pro 
tento odpad jsou proto v našem městě rozmís-
těné tmavě zelené nádoby označené samolep-
kou Sběr potravinářských olejů a tuků. Do těch-
to nádob vhazujte tuky v uzavřených plastových 
lahvích (např. od pracího gelu či PET lahvích). Ne-
vylévejte tuky přímo do nádoby a nevhazujte je 
např. ve skleněných lahvích. Rozmístění nádob 
najdete opět na stránkách města: www.jh.cz.
Kovy, plechovky, konzervy
Pro kovový odpad jsou určené šedé popelnice 
označené samolepkou KOVY. Do těchto nádob 
můžete odhodit prázdné a čisté kovové obaly, ja-
ko např. plechovky od nápojů, konzervy od po-
travin, psí konzervy, kovové uzávěry od sklenic, 
drobný kovový odpad apod. Do nádob nepat-
ří kovové obaly od barev, benzínu, motorových 
olejů či jiných nebezpečných látek a znečištěné 
obaly se zbytky potravin. Tyto obaly odevzdejte 
ve sběrném dvoře U Cihelny.
Textil
Pokud potřebujete vyřadit starší a nenošené ob-
lečení, doneste je do kontejnerů na textil. Ty jsou 
rozmístěny po celém městě v počtu 33 ks. Tyto 
kontejnery jsou určeny pro menší množství tex-

tilu, pokud tedy např. vyklízíte pozůstalost či se 
do  úklidu šatníku pouštíte ve  velkém, odvezte 
textil přímo do sběrného dvora. I zde je možnost 
předat textil k charitativním účelům či ho vyho-
dit jako odpad zdarma. 
Drobný elektroodpad
Pro drobné spotřebiče slouží červené kontejne-
ry, které jsou rozmístěny na  více než 30 veřej-
ných stanovištích. Do kontejnerů můžete vhazo-
vat i vybité baterie. Pokud už ovšem máte velký 
spotřebič jako televizi, pračku či ledničku, za-
miřte do sběrného dvora U Cihelny, kde může-
te spotřebič odevzdat zdarma. Použité baterky 
můžete odevzdat rovněž ve sběrném dvoře, ale 
i na městském úřadě, v infocentru či ve většině 
obchodů, kde koupíte baterky nové. Vzhledem 
k  obsahu těžkých kovů rozhodně nevyhazujte 
baterky do směsného odpadu.
Staré léky
Nepoužitelná léčiva rozhodně nepatří do směs-
ného odpadu ani do  kanalizace. Z  léčiv se při 
působení povětrnostních podmínek a v kontak-
tu s  vodou uvolňují látky, které v  přírodě škodí 
a v případě spláchnutí do kanalizace si s těmito 
látkami neporadí ani čistírny odpadních vod. Re-
zidua z léků se následně dostávají i do pitné vo-
dy, která každému z nás teče z kohoutku. Nepo-
třebné léky proto odevzdejte ve sběrném dvoře 
nebo se zeptejte v nejbližší lékárně. Jakýkoliv od-
pad, včetně objemného a nebezpečného, může-
te odevzdat zdarma na sběrném dvoře U Cihelny.
Uvítáme i podněty od občanů. Pokud ve svém 
okolí vnímáte, že kapacita kontejnerů na třídě-
ný odpad je dlouhodobě nedostatečná či vám 
chybí nádoby na tříděný odpad úplně, můžete 
se s vaším podnětem obrátit na email: 
v.talknerova@jh.cz.  Renata Severová

Už devět let pomáhá MAS Česká Kanada o. p. s. 
rozvoji venkovského regionu. Místní akční sku-
pina nyní působí na území 67 obcí – 36 z Jind-
řichohradecka, 16 z Dačicka, 8 ze Soběslavska 
a 7 z Táborska. Z operačních programů putova-
la prostřednictvím MAS podpora nejen do ob-
cí, ale také podnikatelům, zemědělcům a nezis-
kovým organizacím v území. MAS také realizuje 
projekty Místního akčního plánu rozvoje vzdě-

 �MAS Česká Kanada pomáhá rozvoji venkova od roku 2012
lávání (MAP) a  projekt Neformální vzdělávání 
v České Kanadě.
Z  Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) podpořila MAS svými výzva-
mi projekty bezpečné dopravy či infrastruk-
tury ve  vzdělávání. Město Jindřichův Hradec 
s podporou 1 524 000 Kč z IROP realizovalo re-
konstrukci křižovatky Miřiovského – Pražská – 
Gymnazijní a s dotací 1 900 000 Kč vybudovalo 

stezku pro chodce a cyklisty v Radouňce. Škola 
v Popelíně například získala dotaci 1 499 000 Kč 
na  modernizaci kreativní dílny a  založení pří-
rodní zahrady. V  Nové Bystřici se díky dotaci 
1 647 000 Kč podařilo rekonstruovat dílny v zá-
kladní škole.
Další podpora putovala prostřednictvím MAS 
do  regionu České Kanady z  Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (OPZ).        (Pokračování na str. 6)
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 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Venkovní i vnitřní bazény. Dva vzájemně propo-
jené komplexy skýtají v  létě zábavu v horkých 
i  chladných dnech. Na  poměry Jihočeského 
kraje unikátní bazénový komplex v Jindřichově 
Hradci má totiž co nabídnout za každého poča-
sí. Obyvatelé i návštěvníci našeho města a okolí 
jsou tak ve výhodě oproti ostatním: nemusí sle-
dovat počasí. Venkovní aquapark získal v regio-
nální anketě prestižního deníku titul „Nejkrás-
nější venkovní koupaliště“ v  Jihočeském kraji. 
Je netradičně kaskádovitě řešený a byť se jed-
ná o umělé koupaliště, návštěvníky si získá svým 
citlivým a přirozeným zasazením do přírodního 
koutu na okraji rybníku Vajgar. 
Vedle relaxačního bazénu s  vodními atrakce-
mi, divokou řekou a toboganem zde návštěvní-
ci objeví i bezpečné dětské brouzdaliště se sklu-
zavkami. Pro sportovní radovánky je vyhrazeno 
pískové hřiště a herní park s lanovkou a dětským 

Prázdninové vodní radovánky neovlivní počasí

hřištěm. Občerstvení nabízí kiosky a „Bistro nad 
Vajgarem“ na terase, z níž se otevírá exkluzivní 
výhled na starobylé město.
Venkovní pokladna skýtá levnější vstup, což pla-
tí i pro držitele permanentních čipů z řad stálých 
návštěvníků. Ti nemusí čekat u  pokladny a  sa-
mi si přes turnikety procházejí. Venkovní po-
kladna, jež umožňuje využívání pouze venkov-
ní části bazénového komplexu, je otevírána jen 
ve dnech s letními teplotami.
Vstup pro milovníky komfortu
Návštěvníci, kteří si vstupenku zakoupí ve  ves-
tibulu krytého bazénu, získávají oproti tomu 
mnohem širší paletu služeb a  podstatně vyšší 
komfort. 
Za  jedno vstupné mohou využívat jak vnitř-
ní bazény s  vodou nahřátou až do  30 stupňů 
Celsia, tobogan, vířivky a  dětskou skluzavku, 
tak rovněž získávají možnost libovolně prochá-

zet do venkovního areálu. Vstup do části pod 
širým nebem je uzavřen pouze v případě deště 
nebo chladu.
Vnitřní bazény i  venkovní aquapark, jehož 
provoz se řídí počasím, jsou veřejnosti o let-
ních prázdninách přístupné denně od 10.00 
do 20.00 hodin. Podmínky pro vstup v souvis-
losti s onemocněním covid-19 stanovují mimo-
řádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Aktuální informace získáte na: bazen.jh.cz, Face-
booku „Bazén Jindřichův Hradec“ nebo telefon-
ním čísle 384 321 236 (recepce). 

Marcela Kůrková

Prostory městského hřbitova po úpravách zeleně 
v rámci první etapy revitalizace.Městský hřbitov před zahájením revitalizace zeleně.

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město Jindřichův Hradec v květnu zahájilo po-
stupnou proměnu hřbitova. Jedná se o  plá-
novanou revitalizaci zeleně v celém jeho are-

Městský hřbitov prochází první etapou revitalizace zeleně

álu. Návrh je rozdělen do několika etap, první 
z nich bude realizována v letošním roce. V prů-
běhu května byly provedeny úpravy v  mís-

tech před obřadní síní, těsně u hlavního vstu-
pu na  hřbitov. Dosud travnatý pozemek byl 
nahrazen trvalkovými záhony a  doplněn ně-
kolika stromy. Cílem této úpravy bylo přede-
vším  odclonění frekventované komunikace 
a parkoviště od areálu hřbitova. Tomu má na-
pomoci i hustá výsadba tisů, která lemuje stá-
vající oplocení oddělující hřbitov od parkoviš-
tě. Jakmile vzejde nově založený trávník, bude 
prostor doplněn novými lavičkami a  vznikne 
tak klidové místo nejen pro účastníky smu-
tečních obřadů, ale i  pro návštěvníky hřbito-
va. První etapa bude kompletně ukončena až 
na podzim letošního roku, kdy budou dosáze-
ny cibuloviny. Návrh i samotnou realizaci zajiš-
tuje Ing. Markéta Kollmannová z Plavska.

Ivana Nováková

Společnost Podané ruce například získala 
4 495 000 Kč na pracovní a motivační program 
v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlý-
ně a společnost RESIDENT 2000 mohla s po-
mocí dotace z OPZ ve výši 4 052 000 Kč realizo-
vat terénní odlehčovací službu. Svět Fantazie 
v Roseči zase díky podpoře 2 556 000 Kč z OPZ 
zaměstnal 16 lidí s mentálním handicapem.
Zemědělci a  podnikatelé mohli také žádat 
o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV). 
Zemědělci nejčastěji žádali o  dotace na  stro-
je a zařízení – traktory, minirypadla či naklada-
če. Jockey Club Malý Pěčín například mohl díky 
podpoře 217 800 Kč korun z PRV rozšířit nabíd-
ku rekreačních služeb na Dačicku o jízdy kočá-
rem, Pivovar Popelín s dotací 855 000 Kč pořídil 
nové technologie do pivovaru a penzion Vever-
čí Dvůr provedl s podporou 2 244 000 Kč sta-

vební úpravy na  rozšíření ubytovací kapacity. 
Podpořených projektů ale bylo mnoho a o ně-
kterých z nich přineseme informace v následu-
jících vydáních zpravodaje.
Místní akční skupina také zajišťuje partnerství 
mezi veřejnou správou, podnikateli a  nezis-
kovými organizacemi za  účelem rozvoje ven-
kovských oblastí. MAS pomáhá zlepšovat kva-
litu života ve  venkovských oblastech, posílení 
ekonomického prostředí a zhodnocení přírod-
ního a  kulturního dědictví. V  novém progra-
movém období 2021–2027 bude také možné 
z  operačních programů realizovat investiční 
projekty, jako například nákup zemědělských 

a jiných strojů, ale také obnovu kulturních pa-
mátek, knihoven, budování ubytovacích kapa-
cit a infrastruktury v cestovním ruchu, obnovu 
hasičských zbrojnic a zdrojů požární vody, bez-
pečnost v dopravě, modernizaci škol a školek, 
infrastrukturu pro sociální služby, zadržování 
vody v krajině a další.
Kancelář MAS Česká Kanada sídlí v 1. patře ad-
ministrativní budovy v  Pravdově ulici 1113/II 
v Jindřichově Hradci. Informace nejen o aktu-
álních vypsaných dotačních výzvách naleznete 
na webové stránce: www.masck.cz.

Marie Hazuková
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Uloženou pokutou a  podepsaným uzná-
ním dluhu (se závazkem uhradit způsobe-
nou škodu ve  výši 9  995 Kč) uzavřeli strážní-
ci událost z  30. dubna  letošního roku, kdy 
na  sídlišti Hvězdárna došlo k  opakovanému 
rušení nočního klidu a  poškození čtyř skle-
něných výplní  autobusové zastávky  MHD 
v  ulici Na  Točně. Provedeným šetřením by-
lo zjištěno, že osobou odpovědnou za  ruše-
ní nočního klidu a  poškozenou zastávku je 
muž (25 let) z okresu Jindřichův Hradec, kte-
rý byl na  návštěvě u  svého bratra v  domě 
č.p. 60.  Devadesát minut po  půlnoci vyšel 
muž z bytu na balkón a postupně odpálil tři 
kusy zábavné pyrotechniky, které odhodil 
na  veřejné prostranství pod balkónem. Ná-
sledně opustil dům a procházel se sídlištěm. 
Během této cesty odpálil dalších šest kusů 
zábavné pyrotechniky, přičemž tu poslední 
odhodil přímo do  přístřešku autobusové za-
stávky v  ulici Na  Točně. Odpálená pyrotech-
nika uvolnila energii a tlaková vlna poškodila 
čtyři skleněné výplně, jež se rozložily na ma-
lé krystaly. Zbytky pyrotechniky, která byla 
zajištěna pod domem č.p. 60 i  u  autobuso-
vé zastávky a  způsob, jakým byly poškoze-

 �Výpis z událostí

ny skleněné výplně, tak jednoznačně vylučují 
použití střelné zbraně.  
----------------------------------------------------------
21. května
V pátek, krátce po šesté navečer, vplul jako Chá-
ron do služebního života naší jednotky gondo-
liér (38 let) s  trvalým pobytem v  Lodhéřově, 
dlouhodobě se však zdržující v řečišti ulic okres-
ního města. Po procházce budovami místní ne-
mocnice, což je jeho záliba, se z ničeho nic zje-
vil ve vestibulu urgentního příjmu, kde si hodlal 
užít kouřového dýchánku z posbíraných nedo-
palků. V tom mu sice ještě recepční zabránil, ale 
tomu, co následovalo, již čelit nedokázal. V ná-
valu vzteku vytrhl destruktor otvorem ochran-
ného skla recepce základnovou radiostanici 
a mrštil s ní o podlahu silou odpovídající jeho 
duševního rozpoložení, což pro přístroj zname-
nalo konec vysílání. Po útěku z areálu nemocni-
ce byl po krátkém pátrání dopaden na parko-
višti Kauflandu, kde pokračoval v protiprávním 
jednání. Po  provedení dechové zkoušky s  vý-
sledkem 3,28 ‰ byl muž s  ohledem na  jeho 
stav, kdy bezprostředně ohrožoval jiné osoby 
a majetek, přepraven do protialkoholní záchyt-
né stanice. Celý příběh pak bude mít dohru 
u správního orgánu městského úřadu. 
27. května
Houbová sezóna zatím jen nesměle ťuká 
na  dveře, ale podcenit přípravy se nevyplácí. 
Na to patrně pamatoval Včelničák (56 let), který 
se ve čtvrtek v Lidlu rozhodl pro koupi čtyř zaví-
racích nožíků v prodejní ceně cca 100 Kč za kus. 
Než však došel k pokladně, jeho plán zazname-

nal drobné trhliny a jeho podivné počínání ne-
uniklo bystrému zraku detektiva, čehož si pán 
nejen že nevšiml, ale ke  všemu vůbec netušil, 
že jeden nožík, který se po cestě k pokladnám 
trošku okatě zatoulal do kapsy jeho kalhot, ne-
bude ve  finále stát uvedenou prodejní sumu, 
ale že se prodraží o dalších 1000 Kč, a  to kvůli 
pokutě za přestupek krádeže, za který byl hlíd-
kou kolegů po projednání na místě ohodnocen.
----------------------------------------------------------
Láhev růžového ginu, dvě desítky Braníku, 
na kamenné zídce potravinová dóza s desítkami 
palic marihuany, vedle stojící sklenice s nasáčko-
vaným materiálem stejného původu a další pro-
priety spojené s užíváním tohoto kuřiva, včetně 
malé vodní dýmky Bonga; tak nezvyklou scené-
rii, kterou dokreslila přítomnost dvou chlapců 
(15 a 16 let) na prostranství před hrobkou koste-
la svatého Jakuba, spatřila hlídka kolegů v pátek 
krátce po osmé večer. Po zjevném překvapení, 
a to na obou stranách, přišla řada na vysvětlo-
vání, které znělo jako z ohrané vinylové desky. 
Alkohol koupil neznámý pán, a  to ostatní na-
šli přímo na místě. Vzhledem k věku obou mla-
distvých a množství nalezeného materiálu byli 
chlapci převezeni na služebnu, kde doznali uži-
tí zjištěné návykové látky. Po provedení decho-
vých zkoušek na  přítomnost alkoholu a  testů 
na  přítomnost tetrahydrokanabinolu byli mla-
díci předáni přivolané hlídce Obvodního oddě-
lení Policie ČR pro důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu přechovávání omamné 
a psychotropní látky a jedu.

Luboš Müller, Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

Podezřelý muž měl 25. května v  nočních ho-
dinách, notně pod vlivem alkoholu, telefonic-
ky oznámit z  nezjištěného místa v  Jindřicho-
vě Hradci na tísňovou linku 158, že za chvilku 
vyletí do vzduchu Letiště Václava Havla. Údaj-
ně tam měl umístit plastickou trhavinu. Hro-
zil, že všechny zabije, včetně policistů s tím, že 
má u sebe střelnou zbraň, kterou již údajně za-
bil několik lidí. Jindřichohradečtí policisté ihned 
začali po  podezřelém muži intenzivně pátrat. 
Jejich snaha byla úspěšná a přibližně 45 minut 
od  telefonátu byl na  chodbě jednoho z  byto-
vých domů v Jindřichově Hradci vypátrán a po-
licisty vyzván k prokázání totožnosti. Avšak čty-
řem zasahujícím mužům zákona začal vulgárně 

 �Muž hrozil trhavinou na letišti v Praze, hajloval a vyhrožoval policistům zabitím
nadávat a  vyhrožovat zabitím s  tím, že prý je 
„Adolf Hitler". Své výhrůžky opakoval i po mar-
né výzvě, aby svého protiprávního jednání 
zanechal. Poté, co byl téhož dne několik mi-
nut před 23. hodinou podezřelý muž policisty 
z  OOP J. Hradec omezen na  osobní svobodě, 
neboť neuposlechl opakované výzvy, aby zane-
chal svého protiprávního jednání a byla mu při-
ložena pouta, měl začít opakovaně na veřejné 
chodbě bytového domu vykřikovat nacistický 
pozdrav, čemuž byli na chodbě přítomni právě 
čtyři policisté a v bytě tři další osoby. Nacistický 
pozdrav měl muž vykřikovat i po dobu eskorty, 
následně i na OOP Jindřichův Hradec a po pro-
buzení následujícího dne okolo 10. hodiny ta-

ké na protialkoholní stanici v Českých Budějo-
vicích. 26. května po ukončení pobytu na PZS 
České Budějovice byl podezřelý muž zadržen 
a  eskortován na  OOP Jindřichův Hradec. Poli-
cejní komisař služby kriminální policie a vyšet-
řování vydal usnesení o zahájení trestního stíhá-
ní uvedeného muže pro podezření ze spáchání 
hned tří trestných činů, a  to „šíření poplašné 
zprávy“, „projev sympatií k  hnutí směřujícímu 
k potlačení práv a svobod člověka“ a „vyhrožo-
vání s cílem působit na úřední osobu“, které si 
podezřelý muž převzal. Po výslechu obviněné-
ho policejní komisař podal podnět na  vydání 
návrhu na vzetí muže do vazby. 28. května byla 
vazba příslušným soudem uvalena. 

POLICIE ČR

Začínají letní prázdniny a mnoho žáků školou povinných zůstává samo doma. Jindřichohradecká policie jako každoročně v tuto dobu upozorňu-
je rodiče: Víte, co ve svém volném čase a s kým dělají vaše děti? Buďte obezřetní a poučte své děti o možných rizicích nejen v dopravě, ale rovněž 
o rizicích při koupání v neznámé vodě či jak se zachovat, pokud se dítě ztratí v rozsáhlém lesním porostu! Svými dobře míněnými radami a pouče-
ními předejdete možnému zranění vašich dětí, která mají v některých případech, nejen o letních prázdninách, fatální následky! 

Hana Millerová

Prevence:

 �Rodiče, víte, kde a s čím si hrají vaše děti?
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 � V uplynulých dnech jsme si připomněli dvousté výročí 
narození jindřichohradeckého probošta Viléma Platzera
V letošním roce si připomínáme dvousté výročí 
narození vzácného kněze a později i jindřicho-
hradeckého probošta P. Viléma Platzera. Naro-
dil se 23. června roku 1821 na Šimanově dvoře 
u Stráže nad Nežárkou v německy mluvící rodi-
ně. Ta se později přestěhovala do Jindřichova 
Hradce, kde Vilém vystudoval gymnázium.
Po  ukončení studií v  Jindřichově Hradci ode-
šel do Českých Budějovic, kde studoval filozo-
fii a bohosloví, a kde byl 8. srpna roku 1844 vy-
svěcen na kněze. Poté byl jmenován kaplanem 
v Jindřichově Hradci, kde se díky působení obro-
zeneckého lékaře Josefa Procházky Devítského 
naučil česky a seznámil se s jeho vlasteneckými 
aktivitami, směřujícími k oživení národní kultury. 
Během svého působení vystřídal několik far-
ností na Jindřichohradecku. Byl jmenován ad-
ministrátorem v  Hůrkách a  po  krátkém poby-

tu v Jindřichově Hradci byl ustanoven farářem 
v  Blažejově. Odtud byl přeložen do  Nového 
Etynku (dnešní Nové Včelnice), kde byl díky své 
angažovanosti nejen v církevním, ale i ve veřej-
ném životě jmenován čestným občanem.
V roce 1879 se stal 21. jindřichohradeckým pro-
boštem a vůdčí osobností místního veřejného 
dění. Jako duchovní se aktivně podílel na čes-
kém národním životě. Navzdory skutečnosti, že 
sám pocházel z německé rodiny, se výrazným 
způsobem zasloužil o probuzení českého živlu 
a  národního uvědomění v  Jindřichově Hrad-
ci. Německé obyvatelstvo tvořilo ve městě nad 
Vajgarem pouze menšinu, ale až do druhé po-
loviny 19. století měl Jindřichův Hradec spíše 
německý ráz.
P.  Vilém Platzer se zapojil i  do  zemské a  ce-
lostátní politiky. V  letech 1861−1880 byl po-

slancem Českého zemského sněmu a v letech 
1870−1885 byl poslancem Říšské rady. V  této 
době se také zasadil o  vybudování železniční 
tratě z Mezimostí (dnešního Veselí nad Lužnicí) 
přes Jindřichův Hradec do Horní Cerekve. 
Tento velice činorodý kněz působil také ja-
ko předseda Hospodářského spolku, byl čle-
nem okresního zastupitelstva a později se stal 
i jeho starostou. V srpnu roku 1868 patřil mezi 
81 signatářů státoprávní deklarace českých po-
slanců, kteří odmítli centralistické směřování 
státu a kteří se tímto způsobem snažili hájit čes-
ké státní právo. Čeští poslanci v té době prakti-
kovali politiku pasivní rezistence, při níž bojko-
tovali práci zemského sněmu.
Probošt Platzer byl za své přínosné aktivity pro 
město Jindřichův Hradec rovněž jmenován je-
ho čestným občanem. Tohoto významného 
ocenění se mu dostalo i v rodné Stráži nad Ne-
žárkou. 
Vilém Platzer zemřel náhle 27. října roku 1888 
v  Jindřichově Hradci. Po  církevních obřadech 
byl za velké účasti obyvatelstva a významných 
osobností církevního, politického, městského 
i kulturního života uložen k poslednímu odpo-
činku na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice. 
Jeho hrob je jedním z mála, jenž se na tomto 
bývalém pohřebišti dochoval dodnes. Nalez-
neme jej u východní stěny presbytáře kostela. 
Kamennou náhrobní desku zdobí výčet titulů 
a nejvýznamnějších aktivit zesnulého probošta 
a národního buditele P. Viléma Platzera.
Jsem přesvědčen, že i v dnešní době má ohléd-
nutí za touto významnou osobností jindřicho-
hradecké historie svůj smysl. Je nesmírně důle-
žité připomínat si odkaz našich předků z doby 
formování vlasteneckého hnutí a jejich úsilí při 
obnově národní kultury a svébytnosti v obdo-
bí habsburské monarchie. Velmi mne těší, že 
jméno P. Viléma Platzera se objevilo také v kni-
ze „Nezapomenutelné osobnosti v historii Jin-
dřichova Hradce. Nepochybně si to zaslouží …
Použitá literatura a zdroje:
1. Nezapomenutelné osobnosti v historii měs-

ta Jindřichův Hradec (autoři: František Für-
bach, Štěpánka Běhalová, vydalo město Jin-
dřichův Hradec v roce 2015)

2. Wikipedie
3. Osobní archiv L. Holického

Ladislav Holický
Portrét P. Viléma Platzera.

Zdroj: Muzeum Jindřichohradecka 
Hrob Viléma Platzera na  hřbitově u  kostela Nej-
světější Trojice v Jindřichově Hradci.

 � Projevujeme úctu zemřelým
28. 2. 2021 a od 11. 5. 2021 do 8. 6. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Jan ŘEHÁK Člunek 31. 12. 1939 28. 2. 2021
Rudolf NOVOTNÝ Příbraz 17. 2. 1944 11. 5. 2021
Jan KREISEL Jindřichův Hradec 23. 5. 1950 13. 5. 2021
Ludmila BOSÁKOVÁ Stajka 24. 7. 1930 14. 5. 2021
Josef VOMASTEK Jindřichův Hradec 29. 12. 1942 14. 5. 2021
Kristina ŠOJSLOVÁ Okrouhlá Radouň 6. 7. 1926 18. 5. 2021
Josef KOUBÍK Nová Bystřice 9. 12. 1932 18. 5. 2021
Ing. Jan HOUŠKA Stráž nad Nežárkou 12. 11. 1942 24. 5. 2021
Jana VOTRUBOVÁ Nová Včelnice 1. 4. 1944 27. 5. 2021
Boleslav FUČÍK Jindřichův Hradec 7. 11. 1947 27. 5. 2021
Zdeněk MAREK Jindřichův Hradec 15. 6. 1946 28. 5. 2021

Stanislav MATĚJKA Jindřichův Hradec 24. 2. 1940 30. 5. 2021
Věra FRÜHAUFOVÁ Jindřichův Hradec 3. 12. 1938 30. 5. 2021
Dáša SUCHÁ Jindřichův Hradec 17. 7. 1950 31. 5. 2021
Vladislav KUČERA Heřmaneč 7. 3. 1960 31. 5. 2021
Vlastimil DRBOHLAV Nová Včelnice 27. 10. 1958 1. 6. 2021
Stanislav HOLICKÝ Libořezy 12. 8.1959 1. 6. 2021
Marie KUBŮ Počátky 18. 8. 1948  2. 6. 2021
Marie OPRŠÁLOVÁ Jindřichův Hradec 17. 3. 1936  3. 6. 2021
Hana MAXOVÁ Jindřichův Hradec 2. 11. 1937 4. 6. 2021
Eva ŠENOLTOVÁ Jindřichův Hradec 18. 5. 1953 6. 6. 2021
Libuše PĚKNÁ Budislav 13. 10. 1928 6. 6. 2021
Hana NESHYBOVÁ Roseč 1. 11. 1955 7. 6. 2021
Marie SVITÁKOVÁ Rosička 10. 7. 1932 8. 6. 2021
Jaroslav KUBŮ Bednáreček 31. 3. 1939 8. 6. 2021

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Údaje v rubrice „Projevujeme úctu zemřelým“ jsou uváděny se souhlasem pozůstalých. Hana Palusková, Michal Žoudlík
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ve dnech červencových. Při slavnosti dne 6. čer-
vence prosloví slavnostní řeč pan uč. Švehla, je-
hož oddané a  neúmorné práci podařilo se od-
krýti Kozí hrádek i staré Sezimovo Ústí a naplniti 
museum táborské památkami dob husitských, 
které by byly jinak zanikly beze stopy.

Divadlo
Za  spolupůsobení sleč. Růženy Pohorské zahájí 
sl. Marie Matoušková dne 13. července svá před-
stavení. K účelu tomu vybrána tříaktová hra J. Pa-
trného „Ostříž“ s vzácným hostem paní Růženou 
Naskovou, heroinou Národního divadla v  úloze 
titulní. Autor této hry nadchnut zářivým uměním 
paní Naskové vkouzlil do své hry veškery složky 
umění, jimž dáma ta na naší první zemské scéně 
dominuje: všechny stupnice citů, nádherný zjev, 
melodický orgán. 

Schůzka Bajgaru
Dne 15. června konala se druhá schůzka Bajga-
ru v restauraci Měšťanské besedy, Vladislavova ul. 
Praha II. O vrůstajícím zájmu našich rodáků svěd-
čila obrovská účast, takže prostorné místnosti re-
staurační jen stěží všechny návštěvníky pojaly. 
Večírek zahájil pan univ. Prof. Dr. Ondřej Schrutz 
delším proslovem. Na to pan vrchní rada Em. Pic-
ka přečetl pozdravný telegram starosty J. Hradce 
p. Ot. Bistřického.

8. července 1921
Výstavka modelu Husova pomníku
a  jiných prací mistra J. V. Duška byla zahájena 
ve středu dne 6. července v gymnasiu. Již první 

1. července 1921
Veřejné cvičení Sokola
V neděli 19. června uspořádala těl. Jednota „So-
kol“ v J. Hradci své veřejné cvičení na prostran-
ném vojenském cvičišti, kam s průvodem sokol-
ským, vedeným hudbou vojenskou, dostavilo se 
množství obecenstva. Tentokráte zřízena i  pro-
stranná vyvýšená tribuna, která se všem účastní-
kům velice zamlouvala, podávajíc pěkný přehled 
zejména při vystoupení větších skupin cvičeb-
ních. Cvičení samo podávalo pestrou a poutavou 
směs nejrůznějších cvičebních odvětví od pros-
tých, ale roztomilých dětských tanečků a hravých 
rytmických prvků až k vrcholným cvikům vyško-
lených družstev členstva. 

Výbor pro postavení pomníku Husova
v J. Hradci, v němž jsou zastoupeni zástupcové 
všech místních korporací a  spolků se starostou 
města p. O. Bistřickým v čele, vzal na sebe pořá-
dati společnou oslavu památky Husovy v  Jindř. 
Hradci. V předvečer dne 5. července bude dle sta-
ré tradice české pálena hranice na mýtině „u Ja-
kuba“, při níž promluví mistr. J. V. Dušek, z jehož 
ruky vzešel návrh sochy Husovy, kterou pozná 
naše občanstvo ve  výstavce prací pana Duška 

První červencová čísla týdeníku Ohlas od Nežárky informovala o ukončení školního roku na jindřichohradeckých 
školách. Letní počasí nadále lákalo na výlety, které se konaly pěšky nebo vlakem do vzdálenějších míst. V té době bylo 
zvykem vypravovat zvláštní výletní vlaky i po zdejší úzkorozchodné trati, například do Nové Bystřice. Občané města 
se podíleli na veřejné a společenské činnosti, pracovali v tradičních i nově vzniklých spolcích a sdruženích. Oblibu si 

držel místní Sokol, Klub českých turistů, ale příznivce získávala i nově vzniklá zájmová i hospodářská uskupení – filatelisté, včelaři, zahrádkáři a další. Po-
čátkem července vrcholila činnost výboru pro postavení Husova pomníku, který uspořádal Husovu slavnost a výstavku prací sochaře J. V. Duška, autora 
návrhu Husovy sochy. V Praze se sešel na druhé schůzce spolek jindřichohradeckých rodáků Bajgar.

POHLEDY DO HISTORIE

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

den těšila se výstavka zájmu obecenstva a pořa-
datelstvo doufá, že mravní a finanční úspěch bu-
de veliký − vždyť obohacuje se i touto výstavkou 
hřivna sbíraná pro postavení důstojného pomní-
ku Mistrovi. 

Co přinese Lido-bio
Od 8.−11. t. m. úchvatné drama v 6 dějstvích ze 
života podloudníků „Ven ze sněhových vánic“. 
Film tento honosí se nejen napínavým dějem, 
ale skvostnými snímky a fotografiemi. Od 12.−14. 
července přijde na řadu zfilmovaný ruský román 
Dostojevského „Bratři Karamazovi“. Je to sensač-
ní drama, které ve  všech světových kinemato-
grafech docílilo toho největšího úspěchu. 

Klub turistů
pořádá za vedení lesního rady p. W. Maresche tu-
to neděli vycházku do Bechyně. 
Krádež slepic
Měst. zahradník p.  Čech přechovával v  kurníku 
u svého bytu dvě slepice, z nichž měl radost, že 
mu pravidelně vajíčka snášely. Dne 1. t. m. večer 
shledal však, že mu někdo obě slepice ukradl.
-------------------------------------------------------------------
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  pátek a  v  sobotu 11.–12. června 2021 se 
v Jindřichově Hradci uskutečnilo výjezdní za-
sedání grémia Českého svazu letectví, které 
zaštítilo Muzeum Jindřichohradecka ve spo-
lupráci s Klubem historie letectví Jindřichův 
Hradec a  Leteckým muzeum Deštná. Český 
svaz letectví sdružuje sedmnáct organizací 
a do našeho města zavítali hosté zastupující 
čtrnáct z nich na Moravě a v Čechách.
Akce byla zahájena v pátek odpoledne návště-
vou likérky Fruko Schulz, což předseda svazu 
Václav Vašek úsměvně komentoval slovy, že „to 
je pro bývalé vojenské letce mnohem poučnější, 
než návštěva květinářství“. Poté se účastníci gré-
mia přesunuli do Leteckého muzea Deštná, kde 
přítomné přivítal starosta Deštné David Šašek 
a  následně absolvovali komentovanou dvou-
hodinovou prohlídku v podání Vladislava Buri-
ana a Radka Nováka.

 � Český svaz letectví jednal v Jindřichově Hradci
V sobotu 12. června v 9.30 hodin bylo v konfe-
renčním sále Muzea Jindřichohradecka zahá-
jeno jednání grémia. Hned v úvodu přítomné 
pozdravil starosta města Jan Mlčák. Během 
čtyři hodin si přednesené příspěvky poslech-
lo bezmála čtyřicet účastníků akce. Hlavní re-
ferát přednesl neoficiální „král MiG-29“ plk. v. 
v. Václav Vašek, legenda československého 
vojenského letectví ze 70. až 90. let minulé-
ho století. Následujících šest referátů připo-
mnělo či představilo zajímavá a  aktuální té-
mata z  leteckého života v  České republice, 
např. vyhodnocení nového formátu Aviatické 
pouti Ing. Jana Kašpara v Pardubicích, renovaci 
letounu Beta opět poletí, vznik projektu Juni-
or pilot klub a další. Odpolední blok pokračo-
val komentovanou prohlídkou v  doprovodu 
historika muzea Vladislava Buriana v  expo-
zici „Letecká bitva nad Jindřichohradeckem 

– 24. 8. 1944“ v  Muzeu Jindřichohradecka. 
Na  závěr akce uctili přítomní památku jedi-
ného českého válečného pilota z  Jindřicho-
va Hradce plk. Rudolfa Zimy u pamětní desky 
na jeho rodném domě čp. 7/I na náměstí Mí-
ru a  malým pietním aktem u  Památníku let-
ců. Za všechny přítomné položili Václav Vašek 
a  Vladislav Burian k  památníku kytici s  čes-
kou trikolorou. Dvoudenní program výjezd-
ního grémia přítomní ukončili minutou ticha 
za všechny zesnulé válečné spojenecké letce. 
Dění během obou dnů zasedání dokumento-
val Pavel Kofroň z Jindřichohradecké televize, 
reportáž byla odvysílána v  polovině června 
letošního roku.  

Vladislav Burian, Muzeum Jindřichohradecka,
člen grémia Českého svazu letectví z. s. 

Foto: Magda Tymešová, Vladislav Burian

Členové výboru Českého svazu letectví s několika dalšími účastníky grémia v expozici Letecká bitva nad Jindřichohradeckem - 24. 8. 1944 a u Památníku letců 
na nábřeží Ladislava Stehny. V tmavě modré košili (čtvrtý zprava) legenda čs. vojenského letectví a předseda svazu plk. v. v. Václav Vašek.  

Jsem moc rád, že vás i v letošním roce mohu po-
zvat na  Zpívání nad Nežárkou. Ze známých 
důvodů jsme se všichni obávali, že ani v létě ži-
vá muzika nikde nezazní. Ale teď pevně věříme 
v obrácenou kartu a těšíme se na setkání s vámi 
na vlnách dobré muziky.
Tím nejvzácnějším hostem, nebo chcete-li hvěz-
dou programu, bude ASONANCE. Kapela, která 
patří již téměř k  legendám české folkové hud-
by, a navíc, kdo má rád irskou muziku, jistě ví, že 
nic lepšího si přát nemůže. VE  ČTVRTEK V  PĚT 
není termín koncertu, ale název folkové kapely, 
u které se můžete těšit na pohodovou, ale přes-
to energickou muziku z vlastní dílny. O této ka-
pele je stále více slyšet. A kdo ji náhodou ještě 
neznáte, tak minimálně už víte, který den a v ko-
lik hodin mají zkoušky. STANDA HALÁČEK je po-

 �Nad Nežárkou se bude zpívat i letos
hodový písničkář, jenž se svým hraním snaží roz-
dat radost všem, kdo si ho poslechnou a během 
chvíle zjistíte, že jste naladěni na  stejné notě. 

Na Zpívání nesmí chybět X-TET. Vokální skupina, 
která s  pořádáním těchto komorních festivál-
ků v Jindřichově Hradci začala. Letos oslaví své 
15. narozeniny. K  tomuto výročí si pro vás při-
pravila nejen pár novinek v repertoáru, ale také 
spoustu písní v nových aranžích s nástrojovým 
doprovodem.
Společně s hlavním organizátorem festivalu měs-
tem Jindřichův Hradec, díky kterému se Zpívání 
nad Nežárkou letos uskuteční, se na  vás bude-
me těšit v sobotu 17. července 2021 od 17.00 
hodin na nádvoří Muzea fotografie a moder-
ních obrazových médií v  Jindřichově Hrad-
ci. V  případě nepříznivého počasí v  KD Střelni-
ce. Předprodej vstupenek na: www.kultura.jh.cz, 
v pokladně KD Střelnice nebo přímo na místě. 

Štěpán Štrupl
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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)

Mikeš
kocour, cca 12–15 let, kastrovaný 
Mikeš je vděčný mazel. Zvládá společnost 
ostatních kočiček i  pejska (v  posledním 
domově měl za kamarády právě kočičky 
a pejska). Je slepý a pravděpodobně i hlu-
chý, jelikož nereaguje ani na vysavač, a ta-
ké velice hlasitě mňouká, což většinou 
hluché kočičky dělají, protože se nesly-
ší. Záchůdek používá v pohodě, doma si vybere svoje místo a z něj 
postupně prozkoumává okolí a vrací se zase zpět. Hledáme pro něj 
nový domov v bytě, kde se nebude dít mnoho velkých změn, aby si 
přes svůj handicap užil ještě spokojený kočičí život.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Zaira
kočka, cca 2 roky, bude kastrována
Zaira je úžasná kočička. Je čistotná, hod-
ná, mazlivá a trochu „ukecaná“. Je zvyklá 
i na ostatní kočky. Hledáme pro ni domov 
s  bydlením uvnitř, ale s  přístupem ven 
k další kočičce.
Kontakt pro zájemce - 775 390 034 (Jindřichův Hradec)

Punk
kocourek, cca 0,5 roku, kastrovaný
Kocourek je zatím plachý, syčí, seká a o kon-
takt nestojí. Uvidíme, zda se ho podaří pře-
svědčit, že člověk je fajn. S  ostatními ko-
čičkami vychází zřejmě dobře, protože se 
narodil v kolonii koček. Je čistotný. Při pří-
jmu měl nemocné očičko, ale to se již zdá být v pořádku.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)

Buchtička
kočka, cca 1–2 roky, kastrovaná
Kočička je plachá, zatím o kontakt nestojí. 
Vhodná jako „myšilovka“.
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 
(Jindřichův Hradec) 

Manka
kočka, cca 6 let, kastrovaná
Manka se již nechá opatrně pohladit a vzít 
do náruče. Určitě bude vděčná za klidněj-
ší domácnost. Je hluchá. Nyní, když už se 
rozkoukala, tak si začíná i hrát. Při hře je 
ale pomalá a těžkopádná, a jako by nevi-
děla dobře na dálku, míček se jí vždycky 
nějak ztratí. 
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: “Chceš-li být šťasten jed-
nu hodinu, najez se. Chceš-li být 
šťasten jeden rok, ožeň se. Chceš-
li být šťasten celý život, pořiď si 
zahrádku!“               (Autor neznámý)
Průpovídka o těch správných zdro-
jích štěstí byla jedním z oblíbených 
životních hesel mého tatínka. Prav-
dou je, že většina složitých rodin-
ných komunikací byla zakopána 
do kompostu, zaryta do záhonů, za-
dupána do  cestiček. Plody zahrád-
ky byly vždy nádherné. Od  exklu-
zivních rajčat po  nádherná jablka. 
Stromy i byliny se měly u nás na za-
hrádce moc dobře. A my děti také. 
Žádné výbušné scény se nekonaly, 
zahrádka vše uklidnila.
Jedním z  dlouholetých okňáckých 
snů byla zahrádka. Alespoň kousek 
půdy, kde bychom s  klienty mohli 
zažít zkušenost péče o rostliny, vě-
domé pozorování přírodních cyklů, 
naslouchání ptačím hlasům, trochu 
se zpotit při kopání a  rytí. To jsou 
všechno veliké hodnoty. Protažení 
těla a zklidnění duše. Klienti Chráně-
ného bydlení Okénko tuto možnost 
mají, ale klienti sociálně terapeutic-
kých dílen ji neměli. V centru měs-
ta najít kousek půdy, ke kterému by 
snadno doputovali i lidé na vozíčku 
a mohli si něco málo zahradničení 
zkusit, to není snadné. 
Sny se mají snít s nadějí, že se jed-
noho dne zhmotní. Tak jako se kdy-
si slovo stalo tělem, tak se i v sou-
časnosti může sen stát skutečností. 
Malý kousek od sociálně terapeutic-
kých dílen Okénko se nachází nád-
herný kus zahradnického světa 
– Krafferova zahrada. Místo se zají-
mavou historií a velikým potenciá-
lem. Místo, které může vydat nád-
herné ovoce, a  to podle toho, kdo 
na něm hospodaří. Mnozí z našich 
klientů mají na toto místo moc hez-
ké vzpomínky. „S  Martinem to tu 
bylo fajn,“ pravila naše klientka Pe-
tra, když zavzpomínala na  své za-
hradnické praxe v Trvalkové školce 
Florianus. Bývalý nájemce Martin 
Charvát měl pro speciálně pedago-
gickou práci pochopení a ve Floria-
nu umožnil praxe studentů praktic-
ké školy. A mnozí z nich se na toto 
krásné místo vrátili, neboť jim to 
umožnil současný nájemce – Ateliér 
ZA MÁK. S Janem Makovičkou a Mi-
chaelou Zudovou je velmi příjemná 
komunikace. Díky jejich otevřenosti 
se zrodila zajímavá spolupráce. Má-
me možnost s klienty toto nádher-
né místo navštěvovat. Trochu pra-
covat, trochu se radovat a  trochu 
vymýšlet nové projekty. Protože za-

 � Chceš-li být šťasten...

Petra a  Maruška upravují cestičku 
v zahradě.

Chvíle inspirace v rámci akce 
"Víkend otevřených zahrad".

jímavých míst je v  této nádherné 
zahradě opravdu mnoho. Někte-
rá již září krásou barevných rostlin, 
některá ještě budou potřebovat 
mnoho péče. Leč i to, co již fungu-
je, dává velké potěšení zraku, čichu 
i  srdci. Jedním z  prvních projektů, 
které chceme v  tomto zajímavém 
prostředí realizovat, bude SWAP – 
výměna věcí v komunitě lidí, kte-
ří nechtějí žít jenom konzumním 
způsobem života a  podporují fi-
losofii udržitelného a ekologické-
ho životního stylu. Ten první, kte-
rý chceme uskutečnit 29. července 
od  15.00 do  18.00 hodin, bude 
zaměřen na  výměnu dámského 
a  pánského oblečení, kabelek, ba-
tohů a bot od velikosti 35 výše. Ja-
ko bonus zde bude hrát živá hudba, 
budou zde kreativní dílničky pro dě-
ti, k mání bude i drobné občerstve-
ní. Kdo máte chuť se zapojit, můžete 
nosit čisté a pěkné věci (takové, kte-
ré byste sami nosili), od 12. červen-
ce do  Sociálně terapeutických dí-
len Okénko, Pražská 104. V dílnách, 
které jsou otevřeny ve  všední dny 
od 8.00 do 15.00 hodin, věci roztří-
díme, uspořádáme, pověsíme na ra-
mínka a 29. července budou na své 
nové majitele čekat právě v prosto-
rách Krafferovy zahrady. Budeme 
se moc těšit na všechny dárce, příz-
nivce i zájemce o zpestření jednoho 
zdánlivě všedního dne.

Drahomíra Blažková
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Od  konce května 2021 probíhají v  Nizoze-
mí poblíž malé obce Nieuwe Niedorp, leží-
cí asi 60 kilometrů severně od Amsterdamu, 
terénní práce spojené s  vyzdvižením vra-
ku letounu 311. československé bombardo-
vací perutě RAF Wellington Mk. IC „KX-T“ 
(T2990). Stroj s  šestičlennou osádkou veli-
tele F/Sgt Viléma Bufky byl sestřelen během 
návratu na svoji mateřskou britskou základ-
nu RAF East Wretham po bombardování ně-
meckých Brém. Wellington se stal 23. červ-
na 1941 v čase 2:13 cílem útoku německého 
stíhače Bf 110 od 4./NJG I. Sestřel přežil pou-
ze kapitán letounu Vilém Bufka, který se za-
chránil na padáku. Dalších pět členů osádky 
zahynulo. Hořící stroj i s těly letců se zabořil 
do měkké půdy za farmou rodiny van Eeten 
a zde zůstal po celých osmdesát let.   
Možná si kladete otázku, proč se o  tomto vý-
zkumu zmiňuji v  Jindřichohradeckém zpravo-
daji. Důvodů je hned několik. Společně s mý-
mi kolegy z  Klubu historie letectví Jindřichův 
Hradec jsme místo dopadu uvedeného stro-
je navštívili během našich zahraničních expe-
dic hned dvakrát. Dokonce jsme měli to štěs-
tí, že jsme se setkali s pamětníky této válečné 
tragédie, rodinou pana van Eetena, které po-
zemek během války patřil. Z archivních doku-
mentů i  z  jejich vyprávění vyplývá, že letoun 
byl po dopadu zabořen tak hluboko, že se ani 

 � V Nizozemí vyzvedli po osmdesáti letech československý válečný letoun
Němci nepokoušeli vrak během války vytáh-
nout a těla z trosek vyprostit. Nestalo se tak ani 
po válce. Wellington „KX-T“ proto zůstal po do-
bu osmdesáti let společným hrobem našich 
letců. Avšak kolika? 
Vilém Bufka ve  své knize Bombardér T-2990 se 
odmlčel předpokládá, že z  hořícího stroje vy-
skočil nejen on, ale ještě dva další členové je-
ho osádky. My jsme v Evropě vyhledali a zdo-
kumentovali všechny hroby čs. válečných letců 
z období 1939−1945, a hroby dvou předpoklá-
daných letců Bufkovy osádky jsme nikde v Nizo-
zemí nenašli. Němci spojenecké letce respekto-
vali i po jejich smrti. Lze tudíž předpokládat, že 
jejich těla by byla pohřbena na nějakém jiném 
pietním místě v okolí Nieuwe Niedorpu. Domní-
vám se proto, že ve vraku budou nalezeny těles-
né ostatky celkem pěti našich letců. (V polovině 
června nastal při výkopech problém se silným pří-
tokem spodní vody do zapažené sondy. Byl proto 
změněn postup výzkumu za využití dohledávání 
nálezů rozplavováním přes kovové síto).  
Výzkum je prováděn na  přání holandské vlá-
dy a se souhlasem Velvyslanectví České repub-
liky v  Nizozemí. Výkopy provádí nizozemská 
armáda pod dohledem vynikajícího historika 
a znalce československého letectva v RAF Roe-
la Rijkse. Na velice pečlivých a dlouhých přípra-
vách se podílelo také několik badatelů z České 
republiky či Francie. Jeden náš kolega z  Ná-

měště nad Oslavou např. vyhledával kontakty 
na současné rodiny zesnulých letců Jana Hejny, 
Viléma Konštackého, Aloise Rozuma, Leonar-
da Smrčka a Karla Valacha. Ne u všech se po-
dařilo rodinné příslušníky najít, ne všichni dali 
souhlas s výzkumem tohoto hromadného vá-
lečného hrobu, jak je toto místo od roku 1990 
zaneseno do oficiálního nizozemského sezna-
mu válečných hrobů. Již během války jej zdo-
bil prostý dřevěný kříž, doplněný později o dře-
věnou desku se jmény pěti našich letců. V roce 
1989 obecní zastupitelstvo Nieuwe Niedorpu 
pozemek vykoupilo a upravilo do podoby dů-
stojného válečného hrobu. 
Jako dlouholetý archeolog a  historik Muzea 
Jindřichohradecka se zkušenostmi z výzkumů 
válečných letounů jsem byl v souvislosti s akcí 
v Nizozemí rovněž osloven a měl jsem možnost 
se k ní vyjádřit. Osobně bych tento výzkum ne-
prováděl, a naopak místo zachoval i nadále ja-
ko hromadný hrob. Nizozemská strana se však 
rozhodla jinak. Jaké výsledky výzkum přinese, 
možná včetně určení DNA letců, budeme prav-
děpodobně vědět již v  průběhu tohoto léta. 
Hlavním však nadále bude, aby i po vyzdvižení 
těl našich aviatiků z  „třistajedenáctky“ zůstala 
jejich pieta zachována. 

Text: Vladislav Burian
Foto: Vladimír Vondrka (Expedice Zwolle 2000), 

archiv Klub historie letectví Jindřichův Hradec

Pietní místo s  pamětní deskou nad hromadným 
hrobem čs. letců v  troskách Wellingtonu Mk.IC 
„KX-T“ v Nieuwe Niedorpu, červen 2000.

Autor článku během rozhovoru s  pamětníky 
válečné tragédie našich letců rodinou van Eeten. 

Pamětní deska nad hromadným hrobem našich 
letců v obci Nieuwe Niedorp, červen 2000.

Děti z  Jindřichohradecka  mohou v  týdnu 
od 12. do 16. července zažít týden plný zá-
bavných a  současně naučných aktivit pod 
hlavičkou projektu Young Caritas při Diecé-
zní charitě České Budějovice. Young Caritas 
se zaměřuje mj. na neformální vzdělávání dě-
tí a mládeže v podobě hravých projektových 
dnů,  v  jejichž rámci experti na  konkrétní té-
mata předávají dětem znalosti z nejrůznějších 
oborů.
„V pondělí děti čeká ochutnávka čaje a poznává-
ní jiných (čajových) kultur, v úterý se mohou těšit 
na  výlet do  Kaprouna s  odborníkem na  krajinu 
České Kanady. Ve středu se naučíme, jak se cho-
vat k živočichům kolem nás a ve čtvrtek si zkusíte 

 � Týden s Young Caritas v Jindřichově Hradci
vytvořit podcast se zkušenou moderátorkou. Celý 
týden pak zakončíme kreativním výtvarným tvo-
řením,“  prozrazuje k  programu Václav Peltan, 
koordinátor Young Caritas České Budějovice.
Všechny aktivity pro děti jsou bezplatné dí-
ky podpoře Evropské unie a  MŠMT. Rodi-
če mohou děti přihlašovat na jednotlivé dny, 
jejichž kapacita je 15 dětí. Sraz účastníků je 
vždy na  adrese: Archiváře Teplého 1306/II 
(prostory Farní charity Jindřichův Hradec). 
Přihlášky a  dotazy můžete směřovat na  tel. 
č.: 737  163  475 nebo e-mail:  youngcaritas@
dchcb.charita.cz. Více informací najdete v při-
loženém plakátu.

Jitka Smrčková
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Hvězdárna a  planetárium prof.  Františ-
ka Nušla je opět otevřena a nabízí návštěvní-
kům bohatý program zaměřený na  astrono-
mickou tématiku a přírodní vědy. V planetáriu 
se mohou návštěvníci těšit na programy s od-
borným výkladem lektorů a nevšední zážitek 
ze sférické projekce, kterou každý z  progra-
mů doprovází. Pozorování denní i noční ob-
lohy z nově zrekonstruované kopule, je možné 
za příznivých podmínek a zájemci o tento pro-
gram se mají opravdu 
nač těšit. Lektoři hvěz-
dárny a  planetária se 
i  nadále věnují i  tvorbě 
zajímavých vzděláva-
cích videí, které prezen-
tují na  svém YouTube 
kanálu. V současné do-
bě se v tomto směru vě-
nují popisu vesmírných fenoménů, kupříkla-
du Galaxii v Andromedě nebo Krabí mlhovině 
a dalším.
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel 
zve návštěvníky celý měsíc červenec na  ko-
mentované prohlídky s  průvodcem s  mož-
ností vyzkoušení tkaní, mimo pondělí vždy 
od 10.00 hodin do 12.00 hodin dopoledne 
a  od  13.00 hodin do  17.00 hodin odpoled-
ne. Ke zhlédnutí je také rozšířená výstava tka-
ných výrobků a  tapiserií účastníků kurzů.  Po-
slední víkend měsíce probíhá kurz tkaní 
tapiserií pro pokročilé pod vedením zkuše-

né lektorky paní Milevy Müllerové v sobo-
tu 31. 7. a v neděli 1. 8. 2021. Těšíme se na již 
v  letošním roce třetí oblíbené odpolední tvo-
ření, a to nejen pro děti, ale i pro kreativní do-
spělé. Tvořivé dílny pro děti s odměnou při-
vítají účastníky 23. července v době od 13.00 
do 18.00 hodin.
Největším lákadlem letošní výstavní sezony 
v  Muzeu fotografie a  moderních obrazo-
vých médií je bezpochyby výstava význam-
ného českého sportovního fotografa Jiřího 
Vojzoly, která je prezentována pod názvem 
Sportovní fotografie Jiřího Vojzoly. Výsta-
va je doslova přehlídkou fotografického umě-
ní ze sportovního prostředí a návštěvníci, kteří 
si tuto výstavu nenechají ujít, se mohou kochat 
fotografiemi světoznámých českých i zahranič-
ních sportovců v nejrůznějších etapách své ka-
riéry, nechybí zde ani unikátní fotografie, které 
má fotograf možnost zachytit hledáčkem třeba 
i pouze jednou za život.
Ve  čtvrtek 24. června se v  Muzeu fotografie 
uskutečnila společná vernisáž dvou výstav, 
které jsou zaměřené především na  historic-
kou fotografii. První výstava se věnuje dílu jin-
dřichohradeckého fotografa a  malíře Bohda-
na Václava Lišky a je představena pod názvem 
„Ateliér Liška: Jindřichův Hradec 1883–
1935“. Výstava prezentuje tohoto významné-
ho místního fotografa a  jeho dílo v co možná 
největší šíři a  zaměřuje se i  na  tvorbu dalších 
místních fotografů, kteří v  Jindřichově Hrad-

ci působili mezi lety 1877–1935. Druhá ze zmi-
ňovaných výstav nazvaná „Fešandy ze šuplí-
ků II. Sudek, sochy, jižní Čechy“ představuje 
významného českého fotografa Josefa Sudka, 
jako fotografa uměleckých děl. Výstava pre-
zentuje fotografie, které autor vytvořil od dru-
hé poloviny dvacátých až do sedmdesátých let 
20. století. Ve výběru fotografií pro výstavu bu-
de do značné míry zohledněna jihočeská linka.

Jitka Čechová

CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ POBOČKA VAJGAR

Dospělé oddělení Dětské oddělení Hudební oddělení, 
Internet – čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení

Pondělí zavřeno zavřeno zavřeno    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin zavřeno

Úterý 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin zavřeno zavřeno

Středa 8.00–15.00 hodin 8.00–15.00 hodin 8.00–15.00 hodin zavřeno    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin

Čtvrtek 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin zavřeno zavřeno

Pátek 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin 8.00–17.00 hodin    9.00–11.00 hodin
12.00–17.00 hodin zavřeno

V průběhu prázdnin je sobotní provoz na centrálním pracovišti pozastaven. Tomáš Dosbaba

 �Městská knihovna informuje o prázdninové otevírací době
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KULTURNÍ SERVIS

 �Kulturní dům Střelnice zve na koncerty, kinematograf  
a komentované procházky městem

Kinematograf bratří Čadíků je společností s pěta- 
dvacetiletou historií, která má vybudovanou 
pozici oblíbeného a široce vyhledávaného kul-
turně-filmového charitativního projektu. Hlavní 
náplní činnosti společnosti je projekt Filmové lé-
to, v jehož rámci se v letních měsících rozjíždě-
jí do desítek měst v České i Slovenské republice 
projekční vozy vybavené projektory, které zde 
po několik dnů promítají především české filmy. 
Místem konání jednotlivých projekcí jsou tyto 
letní filmové projekty Kinematografu zcela cha-
rakteristické – jedná se především o veřejná pro-
stranství (náměstí, nádvoří, louky), kde projekce 
probíhají pod širým nebem.

Kinematograf Bratří Čadíků bude promítat v létě i v Jindřichově Hradci

V  Jindřichově Hradci bude Kinematograf 
promítat v parku pod gymnáziem ve dnech 
19.–22. července vždy od 21.30 hodin a pro 
pohodový letní večer se budou promítat násle-
dující filmy: 19. 7. Meky (dokumentární / živo-

topisný, Česko / Slovensko), 20. 7. 3Bobule (ko-
medie, Česko), 21. 7. Havel (drama, životopisný / 
Česko) a 22. 7. Mlsné medvědí příběhy (animo-
vaný / rodinný / povídkový).

Ivana Bačáková

Město Jindřichův Hradec zve na letní koncer-
ty, a to ve středu 14. července od 20.00 ho-
din vystoupí v parku pod gymnáziem kape-
la Fast Food Orchestra. Nomádi tuzemských 
i  zahraničních dálnic, Fast Food Orchestra 
rozváží reggae a ska rytmy po klubech i  fes-
tivalech již od roku 1998. Poslední z diskogra-
fie devíti desek nese název Vezmu tě s sebou. 
Největší devizou kapely jsou však živá hraní, 
při kterých s oblibou vtahují diváky do děje.  
Dalším lákadlem na středeční letní podvečer 

Letní koncerty o prázdninách opět rozšíří kulturní nabídku ve městě

bude koncert skupiny Spolektiv 28. čer-
vence od 19.00 hodin v atriu Muzea fotogra-
fie a MOM (vstupné 100 Kč). Kapela se vždy tě-
ší na okamžik, kdy mezi kapelou a posluchači 
přeskočí pomyslná jiskra a oběma směry za-
čne proudit neskutečná energie. S  nadše-
ním pak rozehrají všechny hudební nástroje 
a společně s posluchači si znovu a znovu pro-
žívají texty svých písní. Snaží se, aby koncerty 
byly pro posluchače příjemným zastavením 
času, s  kvalitní autorskou muzikou a  texty 

k  zamyšlení. V  pátek 30. července na  ná-
městí Míru od 17.00 hodin vystoupí kape-
la Jindřichohradecký Big Band na  letním 
koncertě. V  sobotu 31. července se bude 
konat letní koncert skupiny Organum také 
od 17.00 hodin na náměstí Míru. V neděli 
1. srpna bude v  Jindřichově Hradci slav-
nost Porcinkule a od 10.00 hodin vystoupí 
na letním koncertě na náměstí Míru skupi-
na Jazzika a Magdalena Jungwirthová.

Ivana Bačáková

Kulturní dům Střelnice zve všechny zájemce, 
kteří mají zájem o  důkladnější poznání města, 
na  komentované procházky nazvané Za  hu-
debními poklady Jindřichova Hradce. Pro-
cházky se uskuteční v posledním červencovém 
týdnu, tj. v pondělí 26., v úterý 27. a ve čtvrtek 
29. července, vždy od  16.00 a  18.00 hodin. 
Certifikovaní průvodci městem Věra Kubáto-
vá, Martin Musil a  jejich hosté přiblíží účastní-
kům procházek nejvýznamnější hudební osob-

Vydejte se s námi za hudebními poklady Jindřichova Hradce

nosti a  hudební tradice a  zavedou je na  místa 
ve městě spjatá s hudbou, která nejsou běžně 
přístupná. Jedná se například o prostory pod zá-
meckým hudebním pavilonem rondelem, kůr 
proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a další místa.
Vstupenky na procházky budou k dispozici v po-
kladně kulturního domu Střelnice a on-line na: 
www.kultura.jh.cz.

Jiří Kubát
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 � Inspirace z České inspirace 

TŘEBOŇ
16.–17. 7.
Historické slavnosti Jakuba Krčína 
s  bohatým kulturním programem 
na  náměstí a  v  městském parku se 
závěrečným ohňostrojem na  rybní-
ku Svět

KUTNÁ HORA
25.–28. 7.
Kinematograf bratří Čadíků 
– promítání českých filmů v českých 
městech pod širým nebem

CHEB
23.–24. 7.
Letní bláznění 
– festival pouličního divadla a nové-
ho cirkusu v Krajince

TELČ
30. 7.–15. 8.
Prázdniny v Telči a Parní léto 
– koncerty, kocouří scény, pohádky, 
divadla, výstavy. Jízdy parní vlakem. 
Závody dračích lodí.

LITOMYŠL
2. 7–27. 8.
Toulovcovy prázdninové pátky 
(18.–19.30 hodin)

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 7.–30. 9.
Letní soutěžní hra 
pro rodiny s dětmi a lvem Gustíkem. 
Do Hradce a na Hradecko Gustík po-
zve každé děcko!

KINO
STŘELNICE

červenec 2021 www.kino.jh.cz

1.+ 3. 7. 17:00
CRUELLA
Komedie / USA
1. + 3. 7. 20:00
MATKY
Komedie / Česko
2. + 4. + 6. 7. 17:30
ČERVENÝ STŘEVÍČEK 
A 7 STATEČNÝCH
Animovaný, Dobrodružný / Jižní Korea
2. + 4. + 7. + 10. 7. 20:00
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: 
ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
Horor, Mysteriózní / USA
6. + 8. 7. 20:00
ZEMĚ NOMÁDŮ
Drama / USA, Německo
7.  + 9. 7. 17:30
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Akční, Komedie / USA
8. + 10. + 13. 7. 17:30
+ 15. + 17. 7. 17:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Rodinný, Komedie / USA
9. + 14. 7. 20:00
11. 7. 17:30
GODZILLA vs. KONG
Akční, Sci-Fi, / USA
11. 7. 20:00
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Akční, Komedie / USA
13. + 15. + 17. + 20. + 23. 7. 20:00
BLACK WIDOW
Akční, Dobrodružný / USA
14. + 16. + 18. 7. 17:30
DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný, Komedie / USA
18. + 21. 7. 20:00
SPIRÁLA STRACHU: SAW POKRAČUJE
Horor, Krimi / USA
20. + 22. + 24.+ 27. 7. 17:30
RAYA A DRAK
Animovaný, Dobrodružný / USA
21. 7. 17:30
16. + 22. + 24. 7. 20:00
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Česko
23. + 25. 31. 7. 17:30
27. 7. 20:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Dobrodružný, Rodinný / Česko
25. + 28. + 30.7. 20:00
ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD
Akční, Komedie / USA
28. + 30. 7. 17:30
SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Rodinný, Animovaný / USA
29. 7. 17:30
MAXINOŽKA 2
Animovaný, Rodinný / Belgie, Francie
29.  + 31. 7. 20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie / Česko

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI SE OD ČERVNA 
DO KONCE SRPNA NEKONAJÍ.

Předprodej vstupenek na www.kino.jh.cz, 
prostřednictvím mobilní aplikace BudíCheck 

nebo v pokladně KD Střelnice.
Změna programu vyhrazena.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webo-
vých stránkách 
www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová

Výstava prací vizuálního umělce Patrika Proška se 
koná v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného uli-
ci v prostorách minoritského kláštera a kostela sv. 
Jana Křtitele od 26. června 2021 do 6. ledna 2022. 
Autor se zabývá neinvazivním uměním ve  veřejném 
prostoru. Vybraná místa hrají při vytváření jeho umě-
leckých projektů zásadní roli. Ať se jedná o  přírodní 
či příměstské teritorium nebo galerijní prostory, Pro-
škovy zásahy vždy respektují prostředí, přičemž hlav-
ní důraz je kladen na vykonání uměleckého činu a je-
ho pomíjivost. „Pomíjivost vnímám jako jedinou trvalou 
hodnotu, která ovlivňuje vše, co v  životě děláme a  také 
způsoby, jak to děláme,“ sděluje Patrik Proško. 

Koncept výstavního projektu má několik rovin. V pro-
storách křížové chodby minoritského kláštera bude 
ve  fotografické podobě představeno přes 50 umě-
leckých intervencí, které autor vytvořil na  svých vý-
pravách do  různých částí světa. Tato linie má přinést 
do jižních Čech vůni dálek a svobody, která lidem v do-
bě pandemie chyběla. Fotografie jsou prezentovány 
v  různých formátech a  adjustacích, vsazené mimo ji-
né i do tvarosloví gotických kleneb a výklenků. Výstava 
obsahuje i několik instalací a soch, které vznikly přímo 
pro prostor muzea. „Jsou to světelné site specific instala-
ce z  muzejního mobiliáře v  interakci s  nástěnnými mal-
bami, variabilní sochy z  malovaných železných plechů 
a tzv. vrstvenou linií příběhu, která se rozprostírá od křížo-
vých chodeb až po kazatelnu kostela, socha z polystyre-
nu, která prorůstá do prostoru na gotickém sloupu a tem-
po i příkrý ráz celé výstavy udává kinetická železná socha 
umístěná na centrálním místě klášterního dvora,“ popi-
suje autor výstavy. 
Součástí výstavy bude i odhalení iluzivně anamorfního 
pomníku Tomáše Krýzy, tvůrce největšího pohyblivé-
ho lidového betlému na světě. Tento portrét je vytvo-
řen ze dvou tisíc různých artefaktů.

Martina Machartová

Muzeum Jindřichohradecka vás zve 
na výstavu nazvanou HIC ET NUNC Patrika 
Proška aneb výstava dělaná na míru
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Pro úspěšnost představení nočních prohlídek 
Defenestrace, které se poprvé dávalo na  vý-
ročí významné historické události v roce 2018, 
se tvůrci představení rozhodli pro pokračová-
ní nazvané „O té ohavné rebelii“. Výpravnou 
a působivou formou předvede divadelní spo-
lečnost události prvních let Třicetileté války, te-
dy období zvaného také Válka česká. Zámek se 
bude muset bránit obležení armádou generá-

 �Na zámku bude v červenci k vidění ohavná rebelie i Robinson Crusoe
la Henry Duvala de Dampiérre. Diváci budou 
svědky holdu stavovské šlechty Fridrichu Falc-
kému v císařské kapli, poradě generálů v před-
večer bitvy na Bílé hoře i části bitvy samotné. 
Nevynechá se drancování Prahy ani poprava 
vůdců rebelie na  Staroměstském náměstí ru-
kou samotného kata Mydláře. Posledně zmí-
něná událost má v  letošním roce výročí 400 
let. Představení je provedeno velmi realisticky 

a není vhodné pro děti do deseti let. Účinkuje 
více než 30 herců z šermířských a divadelních 
skupin Jindřich, Sígři, Vendeta a  také taneční 
soubor Campanello. Představení se dávají 9., 
10., 16. a  17. července. Srpnová představení 
se konají 6. a 7. 8. Koupi nebo rezervaci vstupe-
nek je nutné provést on-line. Odkazy a další in-
formace naleznete na stránkách zámku: www.
zamek-jindrichuvhradec.cz. 

V  posledních dnech července přivítá jindři-
chohradecký zámek herce, hudebníky a zpě-
váky Divadla Na  Maninách. 30. července 
ve  20.00 hodin se hraje představení Mla-
dí a  neklidní. Šárka Vaňková, Andrea Holá, 
Alžběta Bartošová, Marianna Polyaková a dal-
ší vytvoří show plnou hudby, zpěvu a  tan-
ce. V  repertoáru koncertu jsou nejkrásnější 
melodie popové hudby. 31. července rov-
něž ve 20.00 hodin se pořádá muzikálové 
představení Robinson Crusoe. Známý pří-
běh spisovatele Daniela Defoa se dočká i své 
původní české muzikálové podoby. Předsta-
vení se v obou dnech budou konat na III. zá-
meckém nádvoří. Předprodej vstupenek za-
jišťují pořadatelé. Pro více informací navštivte 
jejich stránky: www.divadlonamaninach.cz. 

Tomáš Krajník

Lukáš RANDÁK

Jana RYBNÍČKOVÁMarianna POLYAKOVÁAndrea HOLÁ Šárka VAŇKOVÁ

Alžběta BARTOŠOVÁ Martin SCHREINER

neklidníaMladí
17.6.2021 20:30h amfiteátr Boskovice
18.6.2021 20:00h zámek Třeboň
22.7.2021 20:00h zámek Sychrov
30.7.2021 20:00h zámek Jindřichův Hradec
14.8.2021 20:00h amfiteátr Mikulov

Prodej vstupenek: www.divadlonamaninach.cz

Hudební příběh dle Daniela Defoa

Více informací na www.divadlonamaninach.cz

21.5.2021 od 19 h Divadlo Na Maninách
19.6.2021 od 20 h Třeboň
  2.7.2021 od 20 h Hospital Kuks
24.7.2021 od 20:30 h Sychrov
25.7.2021 od 19 h Mělník
31.7.2021 od 20 h Jindřichův Hradec
13.8.2021 od 20 h Mikulov
14.8.2021 od 20:30 h Opočno

Daniel Hůlka
Šárka Vaňková

Elis Ochmanová
Marian Roden
Josef Vágner

Miroslav Hrabě

Hudba: Zdeněk Hrubý
Libreto: Ivan Hubač

Texty: Jan Krůta
Režie: Václav Knop

Choreografie: Tomáš Kuťák
Producent: KVArt Production s.r.o.
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Také letos nabídne město Jindřichův Hra-
dec všem příznivcům opery pod širým ne-
bem jedinečný a  neopakovatelný zážitek. 

 �Při letošní opeře se můžete v zámeckých kulisách těšit na Prodanou nevěstu
Ve  spolupráci s  Agenturou Croce Vratislava 
Kříže bude v sobotu 21. srpna od 20.00 ho-
din na III. nádvoří Státního hradu a zámku 

Jindřichův Hradec uvedena opera Bedřicha 
Smetany Prodaná nevěsta. Představení se 
uskuteční v podání orchestru, sboru a baletu 
Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V režii 
Jakuba Hliněnského se v hlavní roli předsta-
ví sólistka opery sopranistka Ivana Veberová 
jako Mařenka, která právě za roli Mařenky zís-
kala divadelní cenu Thálie pro rok 2014. Jeníka 
ztvární Amir Khan, slovenský tenorista, sólis-
ta Slovenského národního divadla a  také vy-
studovaný lékař. V roli Kecala vystoupí Zdeněk 
Plech a  v  roli Vaška Tomáš Kořínek. Orchestr 
diriguje Jiří Štrunc.  
Prodaná nevěsta je komická opera o  třech 
dějstvích popisující různé charaktery lidí 
na venkově zasazené do příběhu Jeníka a Ma-
řenky, jejichž lásce není přáno kvůli zaběhlým 
konvencím. Opera měla premiéru v roce 1866 
v  Prozatímním divadle v  Praze a  v  roce 1909 
byla zásluhou slavné pěvkyně Emy Destinno-
vé uvedena v Metropolitní opeře v New Yorku.
Představení se uskuteční za  každého počasí. 
Vstupenky budou k dispozici v pokladně Kul-
turního domu Střelnice a on-line: na www.
kultura.jh.cz.
Realizaci představení podpořila J&T Banka a.s.

Jiří Kubát
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SPORT

Oblíbený závod dračích lodí pořádá spolek Va-
jgarská saň z.s. ve spolupráci s Českou asociací 
dračích lodí v sobotu 17. července. Závod se za-
počítává do žebříčku národního poháru dračích 
lodí, české národní ligy a Dragon Boat Grand Prix.
Zázemí pro účastníky závodu a diváky bude za-
jištěno v rekreačním areálu Chaty Ratmírov (bý-
valý Slovan) na  břehu Ratmírovského rybníka, 
kde bude po celý den k dispozici i občerstvení. Je 
zde možnost zapůjčit si různá šlapadla, lodičky či 
paddleboardy. Celý den bude zakončen živou 
hudbou k poslechu a tanci.
Závod je otevřený veřejnosti a mohou se do ně-
ho hlásit skupiny závodníků smíšených posá-
dek (vždy minimálně 6 žen),  dámských posá-
dek a v kategorii do 18 let. Dále bude vyhlášena 
kategorie FIRMA, která závodí současně v kate-
gorii MIX či ŽENY, je ale hodnocena i zvlášť, bo-
duje zároveň v Národní lize firemních posádek 
– na základě podepsané smlouvy o reklamě a vy-
stavené faktury.

 �Na Ratmírovském rybníku se uskuteční čtvrtý ročník Vajgarské saně 
Posádka má 20 pádlujících plus jednoho bubení-
ka. Pojede se sprint na 200 m a v případě dosta-
tečného zájmu posádek i závod na 1000 m.
V  plánu je složení juniorské posádky do  18 let 
i z jednotlivých zájemců, hlaste se předem na e-
mail:  info@vajgarskasan.cz. V den závodu bude 
v případě volných míst možno tuto posádku ješ-
tě doplnit.
Startovné pro dospělé posádky je 6000 Kč, pro 
juniorské posádky je to 1000 Kč, kategorie FIRMA 
má startovné stanoveno na 10 000 Kč. Dračí lodě 
s profesionálním kormidelníkem zajišťuje pořa-
datel. Další informace získáte na: info@vajgarska-
san.cz nebo na telefonu: 602 441 813 (předseda 
spolku Jaromír Semotán). Přihlášky lze podat ta-
ké elektronicky.
Ubytování: Možnost ubytování v  chatkách či 
vlastních stanech přímo v  místě konání závo-
du – v případě zájmu kontaktujte provozovate-
le kempu na: info@chatyratmirov.cz či telefonu: 
723 628 583.

Parkování: Přímo v místě závodu bude vyhra-
zen prostor pro parkování.
Občerstvení: Občerstvení v  místní restauraci 
a ve stáncích v areálu závodu.

Předběžný časový harmonogram:
9.00–11.00 hodin
možnost tréninkových jízd přihlášených posá-
dek (pokud bude mít některá z posádek zájem, 
lze domluvit individuálně trénink i v týdnu před 
samotným závodem)
10.00 hodin
porada kapitánů
11.00 hodin
zahájení závodů
18.00 hodin
předpokládaný konec závodů a  vyhlášení vý-
sledků
19.00 hodin−???
volná zábava, živá hudba

Petr Houška

10. července 2021 od  18.00 hodin se v  kostele sv. Jana Křtitele 
v Jindřichově Hradci uskuteční Koncert k poctě Zuzany Růžičkové 
(1927–2017) a Viktora Kalabise (1923–2006), dvou významných osob-
ností úzce spjatých s  Jindřichovým Hradcem. Zuzana Růžičková byla 
světově uznávaná cembalistka a  pedagožka, její manžel Viktor Kala-
bis hudební skladatel, muzikolog a zakladatel mezinárodní rozhlasové 
soutěže Concertino Praga. Koncert, na němž se představí dva význam-
ní interpreti − houslista Leoš Čepický a violoncellista Michal Kaňka, bu-
de složen z děl J. S. Bacha, N. Paganiniho, B. Martinů a Viktora Kalabi-
se. Tento tradiční koncert se uskuteční v rámci Jihočeského komorního 
festivalu a ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Podporu festi-
valu věnovala Hudební nadace Zuzany Růžičkové a  Viktora Kalabise, 
Státní fond kultury, město Jindřichův Hradec, Nadace Život umělce, 
OSA a Jihočeský kraj. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Kristina Nouzovská Fialová

 �Při červencovém koncertu zavzpomínáme 
na Zuzanu Růžičkovou a Viktora Kalabise
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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: PŮSOBIL JAKO VARHANÍK A VÝZNAMNÝ HUDEBNÍK VE MĚSTĚ
Výherkyní se stává: Božena Eliášová z Jindřichova Hradce. Blahopřejeme.  Redakční rada JH zpravodaje

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

PANNY MARIE) 
NA NÁMĚSTÍ MÍRU 

POCHÁZÍ
Z LET 1764–1766 A ...

BENÁTSKÝ
CESTOVATEL

VÝCHODNÍ
ZEMĚ SADA TĚLOVÝCH.

LÉKAŘSTVÍ
OZN. PRO
AMPÉR

MĚKKÁ
POJIVOVÁ

TKÁŇ
I TAKHLE ŘEKA

V MAROKU

INICIÁLY
HERCE

KRAUSE

OZN. PRO
RADIO-

AKTIVITU
(EMAN)

PŘÍSTAV
A LÁZNĚ

NA KRYMU

SOVUSLÝ
POROST
STROMŮ

3. ČÁST 
TAJENKY

1. ČÁST 
TAJENKY

OZN. PRO
LUMEN

JM. SPISOV.
BRADBURYHO

DRAVÝ
PTÁK

FILIPÍN.
SOPKA

ÚTOK

KAINŮV
SYN

PLOŠNÁ
VÝMĚRA

NAPLNĚNÝ

HROMADA
HLUŠINY
Z TĚŽBY

KONSTRU-
KCE

STŘECHY
POHODNÝ

SLITINA
ŽELEZA

A HLINÍKU

JÁKOBŮV
BRATR

JEV

UMĚLÁ
HMOTA

KANADSKÝ
ZPĚVÁK

ŽLUTO-
HNĚDÁ
BARVA

AMERICKÝ
SPISOVATEL

Č. MALÍŘ
(JOSEF)

UNIKNUTÍ

STAROŘEC.
BŮH LÁSKY

HLUBOKÉ
ŽEN. HLASY

JMÉNO
FENKY

OZN. OPLE-
NOVÉHO VOZU

VLNĚNÁ
TKANINA

MAGNE-
TISMUS
(ZAST.)

NEKOVOVÝ
PRVEK

SEVERO-
VÝCHOD

ŽEN. JMÉNO
26. 7.

MALÝ
HLODAVEC

SPZ
ŠUMPERK

TRAMVAJ
(ANGL.)

BODAVÝ
SPOLEČEN.

HMYZ

4. ČÁST 
TAJENKY

SPORTOVCI

ČERNÁ
BARVA

OZN. PRO
SINUS

AKADEMIE
VĚD

ZÁSTUP

SPZ
PRIEVIDZA

IZRAELSKÝ
PROZAIK

DECIMETR

DŽEZOVÝ
STYL

ZNAČKA
VYSAVAČŮ

SPZ RIMAV.
SOBOTA

HLASITÝ
DOUŠEK

CHEM. ZN.
POLONIA

OTEC
(KNIŽ.)

LITR

NEROZHOD-
NĚ V ŠACHU

ELAMSKÁ
BOH. ZEMĚ

DÁLKOVÉ
STUDIUM

OZN. NAŠICH
LETADEL

ŘASA

DRUH
PALIVA

KLAVÍR

OBYDLÍ

ŘÍM. ČÍSL.
1500

CHEM. ZN.
KRYPTONU

POVRCHOVÝ
DŮL

MLUVA

ŠIKMO

ÚDAJNĚ

VTIPNÉ
RČENÍ

OBEC V OKR.
JIČÍN

KLUB
ATLETŮ

JIHO-
EVROPAN

DĚTSKÝ
POZDRAV

ŠEVCOVSKÉ
LEPIDLO

INIC. ZPĚV.
KRYLA

ČÁSTI
ÚST

POVZDECH

NÁPOVĚDA: 
EZAU, DRALO, OZ,

BONMOT, PET, POLO, 
ENOCH, LAU, TUŘ, ANKA,

JALTA, RAY

OZNAČ.
PRO

POLOMĚR

MAZLÍČEK
(ANGL.)

ŘÍM. ČÍSL.
500

HRDLO

CHEM. ZN.
UHLÍKU

OSTRÝ
PŘÍZVUK

CHEM. ZN.
KYSLÍKU

2. 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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          1. 8. LETNÍ KONCERT – JAZZIKA A MAGDALENA 
 JUNGWIRTHOVÁ – NÁMĚSTÍ MÍRU
       13. 8.   LETNÍ KONCERT – PAVLÍNA JÍŠOVÁ A BABABAND 
 – ATRIUM MUZEA FOTOGRAFIE A MOM
       21. 8.   BEDŘICH SMETANA „PRODANÁ NEVĚSTA“ – OPERA
 NA STÁTNÍM HRADU A ZÁMKU J. HRADEC
       25. 8.   LETNÍ KONCERT – KRAUSBERRY – ATRIUM MUZEA
 FOTOGRAFIE A MOM
       28. 8. MĚSTO DĚTEM

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na srpen

1.–31. 8.  JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRADEC – NOVÁ BYSTŘICE
1.–31. 8.  JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRADEC – KAMENICE NAD LIPOU
         1. 8.  ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ O SLAVNOSTI PORCINKULE – KOSTEL SV. KATEŘINY
         1. 8.  VÝSTAVA AUTO A MOTO VETERÁNŮ – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC (PARKOVIŠTĚ)
  3.–4. 8.  POHÁDKA O ČARODĚJNICI XSÍXSÁŘE – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC (DIVADELNÍ SÁL)
          6. 8.  NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
    6., 7. 8. O TÉ OHAVNÉ REBELII ANEB PŘÍBĚH O VÁLCE ČESKÉ – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
         8. 8.  KVARTETO MARTINŮ – ZÁMECKÝ RONDEL
        11. 8.  ČECHOMOR – STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK J. HRADEC
        14. 8.  VIGILIE SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
       15. 8.  KVARTETO MARTINŮ – ZÁMECKÝ RONDEL
       15. 8.  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – KOSTEL NANEBVZETÍ PANNY MARIE
       20. 8.  TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ – DŮM GOBELÍNŮ
       21. 8.  XXVIII. SETKÁNÍ ČS. VÁLEČNÝCH A POVÁLEČNÝCH LETCŮ – MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA
       24. 8.  VÁNOCE V AQUAPARKU 
       29. 8.  ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ O SVÁTKU UMUČENÍ SV. JANA KŘTITELE

Více informací naleznete na webových stránkách města 
Jindřichův Hradec www.jh.cz, v sekci Kalendář akcí.

1.−31. července
JÍZDA PARNÍM VLAKEM JINDŘICHŮV HRA-
DEC - KAMENICE NAD LIPOU
Rezervace jízdenek na: 
http://jizdenky.jhmd.cz
JHMD

1. července
100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ 
OBCE LEGIONÁŘSKÉ A 104. VÝROČÍ BITVY 
U ZBOROVA
Pripomínková akce
Náměstí Míru

2. července
NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Další prohlídky v termínech 
9., 16., 23. a 30. 7.
Kostel sv. Jana Křtitele

2. a 3. července, 
21:30 hod., 18:00 hod.
"PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ 
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH"
Divadlo na zámku - DS Jablonský
III. nádvoří Státního hradu a zámku 
J. Hradec

3. července
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Náměstí Míru

3. července, 20:00 hod.
SVÁTEČNÍ KONCERT ŽESŤOVÉHO SOUBORU 
TRUMPET TUNE
Kostel sv. Jana Křtitele

9. července
O TÉ OHAVNÉ REBELII ANEB PŘÍBĚH 
O VÁLCE ČESKÉ
Další prohlidky v termínech 
10., 16. a 17. 7.
Státní hrad a zámek J. Hradec

ČERVENEC 2021
Kulturní kalendář

10. července, 18:00 hod. 
KONCERT 
K POCTĚ ZUZANY RŮŽIČKOVÉ 
A VIKTORA KALABISE
Kostel sv. Jana Křtitele

12. července, 20:00 hod.
VEČERNÍ TOULKY BÁJNÝM HRADCEM/
O ŽENÁCH
Další toulky v termínech
13., 15. a 20. 7.
Státní hrad a zámek J. Hradec

13. a 15. července, 
18:00 - 22:00 hod.
CHŮDADLO DO KLOBOUKU
Zábavné odpoledne na náměstí Míru

14. července, 20:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Fast Food Orchestra
Park pod gymnáziem

17. července, 11:00−18:00 hod.
IV. ROČNÍK VAJGARSKÉ SANĚ
Oblíbený závod dračích lodí
Ratmírovský rybník

17. července, 17:00 hod.
ZPÍVÁNÍ NAD NEŽÁRKOU
Účinkují: 
Standa Haláček, Ve čtvrtek v pět, 
X-tet a Asonance
Atrium Muzea fotografie a MOM

19.−22. července, 21:30 hod.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
19. 7. Meky, 20. 7. 3Bobule, 21. 7. Havel,
22. 7. Mlsné medvědí příběhy
Park pod gymnáziem

23. července
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Dům gobelínů

26. , 27. a 29. července, 
16:00 a 18:00 hod.
ZA HUDEBNÍMI POKLADY 
JINDŘICHOVA HRADCE
Komentované prohlídky města
Státní hrad a zámek J. Hradec

28. července, 19:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Spolektiv
Atrium Muzea fotografie a MOM

29. července, 15:00 - 18:00 hod.
OKNOSWAP
Prodejní výstava chráněných dílen 
Otevřená Okna v prostorách Kraffe-
rovy zahrady

30. července, 17:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Jindřichohradecký Big Band
Náměstí Míru

30. července, 20:00 hod.
MLADÍ A NEKLIDNÍ
Muzikálové písně
Státní hrad a zámek J. Hradec

31. července, 17:00 hod.
LETNÍ KONCERT
Organum
Náměstí Míru

31. července, 20:00 hod.
ROBINSON CRUSOE
Muzikál
Státní hrad a zámek J. Hradec

Probíhající výstavy:

DAGMAR LÜHRINGOVÁ & VÁCLAV NOVOTNÝ 
− ZÁTIŠÍ & KRAJINA SEVERNÍCH ČECH 
− Muzeum fotografie a MOM 
− Výstava potrvá do 3. 10. 2021  

SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE JIŘÍHO VOJZOLY 
− Muzeum fotografie a MOM 
− Výstava potrvá do 3. 10. 2021

ROK V KUCHYNI MAGDALENY DOBROMILY 
ANEB CO PRADĚDEČKŮM CHUTNALO 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
Balbínovo náměstí
− Výstava potrvá do 5. 9. 2021

"KRYSÁCI" − VÝSTAVA K ANIMOVANÉMU 
VEČERNÍČKU 
− Stará radnice 
− Výstava potrvá do 31. 10. 2021 

TRADICE JEDNÉ HRANICE 
− Muzeum Jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC VE SBÍRKÁCH 
MUZEA − DOLNÍ NÁMĚSTÍ 
− Muzeum Jindřichohradecka 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

VÝSTAVA TKANÝCH VÝROBKŮ A TAPISERIÍ 
− Dům gobelínů

PATRIK PROŠKO − HIC ET NUNC 
− Muzeum jindřichohradecka, 
Štítného ulice 
− Výstava potrvá do 6. 1. 2022

UMĚNÍ KORÁLKŮ 
− Obchodně-medicínské centrum
sv. Florián


