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7        Ceny za dálkové teplo nebo svoz komunálního odpadu se nezvýší.
15     Chráněné bydlení Naplno získalo ocenění ministerstva práce a sociálních věcí.

17     Kulturní dům Střelnice přichystal oblíbené adventní koncerty.
22     Tenisový talent Filip Novák sklízí úspěchy.



NA HLADINÁCH ZRCADLÍ SE …

 �Holná (245 ha)
Holná je největším rybníkem na Jindřichohra-
decku s katastrální výměrou 245 ha. Hráz vod-
ního díla zadržuje při normální hladině 5,5 mil. 
m3 vody a dosahuje téměř 400 m délky. Plocha 
celého povodí činí 33 km2. První dochovaná 
zmínka o rybníku pochází z roku 1384 a nalézá 
se ve smlouvě o dělení majetku mezi Janem 
a  Oldřichem z  Hradce. Tito bratři se „škádli-
li“ o rybník tak, že jeden chtěl peníze a druhý 
pouze ryby. Díky této rozepři vznikla výše zmí-
něná smlouva, kde se prvně píše o Holné tak-
to: „Já Oldřich z Hradce…rybník na Holnej, to-
ho sem já měl polovici a moj bratr Jan polovici, 
jehož polovice kúpil sem u něho za 300 kop pod 
takú smlúvú, že ten rybník bude moci topiti výše 
na má dva lány a na mého bratra také dva lány, 
a  ještě půl čtvrta lána lesu podle toho rybníka 
nám ostane nedílného…“. Podrobnější zprá-
vy o Holné pocházejí až z pol. 16. století. Ryb-
ník zřejmě trpěl nedostatkem vody, protože 
roku 1555 se snažil měřička Mikuláš Vrábský 

Rybník Holná z ptačí perspektivy, květen 2015.

přesvědčit majitele panství Jáchyma z  Hrad-
ce (1526–1565), že mu přivede do Holné do-
statek vody z Nežárky. Tento odvážný plán se 
nikdy neuskutečnil. Holná dále stonala na vo-
du. O vylepšení vodních poměrů na Holné se 
postaral až majitel Adam II. z  Hradce (1549–
1596), který prostřednictvím svého hejtmana 
Jana Zelendara nechal roku 1584 starou hráz 
prokopat a  postavit novou. O  tomto rozšíře-
ní rybníka se dochoval i částečný soupis veš-
kerých nákladů, ve  kterém se 14. 4. 1584 pí-
še: „…dáno Jelínkovi ze Zlukova od  nastavení 
trouby, mistru za 5 dní po 5 gr. a 22 tovaryšům 
za  10 dní po  4 ½ gr…“. Od  té doby Holná již 
nedostatkem vody tolik netrpěla a  zároveň 
se zvýšila i celková produkce vylovených ryb. 
Na ryby v rybníku dohlížel baštýř, který byd-
lel ve skromném domečku na hrázi. Obydlí se 
prvně připomíná r. 1584, kdy v  ten čas dělal 
Jan (hrnčíř z  Řečice) nová kamna. Kterak se 
Holné dařilo v průběhu 17. století mnoho ne-

víme. Ve slavatovském urbáři z roku 1654 byl 
uváděn jako kaprový rybník na tři horka (léta) 
s násadou 300 kop kapří výmětě (18 000 ks). 
Během 18. a 19. století se také Holná nechá-
vala vždy po výlovu jeden rok bez vody – pro-
bíhalo tzv. letnění rybníka. Docházelo k čiště-
ní hlubokých stok a zároveň se rybniční dno 
osévalo ovsem. Roku 1771 se vrchní úředník 
panství Herget v dopise k osévání Holné vy-
jádřil takto: „Rád bych osel Holnou, kde nabrat 
semeno?“. Roku 1843 se na rybníku prodávala 
okolním sedlákům v licitaci tráva. Z této příči-
ny byla nově obeznámena katastrální hranice 
rybníka, ke které bylo použito 1400 kusů dře-
věných kůlů. V dosavadních dějinách rybníka 
lze nalézt stopy nesnadné práce našich před-
ků, kteří za každé doby měli na paměti rybník 
Holnou zachovat a předat další generaci hos-
podářů. I proto lze neskromně říci, že vodní dí-
lo Holná patří v dnešní době k rybničním per-
lám v celé České republice.
Představením rybníka Holná se v Jindřichohra-
deckém zpravodaji loučíme s rubrikou „Na hla-
dinách zrcadlí se …“. Od  lednového vydání se 
na  této straně můžete těšit na  novou rubriku 
věnovanou zajímavým a  vzácným stromům 
ve městě a okolí.

Michal Kotyza a Redakční rada JH zpravodaje

 �Nový chodník v Dolní Radouni byl dokončen
V  průběhu měsíce listopadu 2021 byla dokon-
čena akce v  místní části Dolní Radouň s  ná-
zvem „Chodník Dolní Radouň“. Předmětem ak-
ce byla výstavba nového chodníku podél silnice 
III/12832 v úseku od odbočky na místní komuni-
kaci do Drahýšky po odbočku na místní komuni-
kaci k zemědělskému areálu, a to v celkové délce 

cca 630 m. Chodník se skládá ze 4 částí, jež jsou 
dány polohovým umístěním chodníku podél le-
vé či pravé strany komunikace. První a čtvrtá část 
chodníku jsou umístěny po  levé straně komu-
nikace (ve směru od Jindřichova Hradce), druhá 
a třetí část po pravé straně. V rámci stavby bylo 
realizováno také nové veřejné osvětlení. 

Výlov rybníku Holná, říjen 1904. Výlov rybníku Holná, říjen 2011.

Projektant: BLAHOPROJEKT s.r.o., 
Čechova 727, 370 01 České Budějovice 
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Pražská tř. 495/58, České Budějovice
Náklady akce: 9 372 026 Kč včetně DPH
Dotace ze SFDI: 3 236 021 Kč

Karel Hron
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zdravím vás při čtení posledního Jindřichohradecké-
ho zpravodaje v roce 2021. Vždy na konci roku se ne-
ubráníme určitému bilancování a ohlédnutí. Letošní 
rok byl rozhodně netypický a plný neznámých situa-
cí. Pocit z uplynulého roku by se dal popsat jako ne-
jistota – nejistota toho, co bude zítra nebo za týden. 
S nejistotou se museli potýkat snad všichni – od léka-
řů, přes restauratéry po organizátory kulturních ak-
cí. Protože to, co je dnes povoleno, zítra být nemusí. 
Nejistota v tomto roce však plynula nejen ze samot-
né covidové situace, ale i z toho, co se děje na nejrůz-
nějších trzích po  celém světě. Zdražily snad všech-
ny komodity, na které si jen vzpomeneme, nemluvě 
o aktuální situaci v energetice. To všechno má samo-
zřejmě dopad i  na  chod města a  jeho rozpočet. Ná-
vrh rozpočtu na příští rok byl pečlivě připraven a če-
ká na schválení zastupitelstvem města 15. prosince. 
Ceny stavebních materiálů jdou strmě nahoru, sta-
vební firmy mají málo schopných lidí, a  tak je čím 
dál tím větší problém realizovat jakoukoli investiční 
akci za přiměřenou cenu. I tak jsme se ale snažili to-
ho do rozpočtu vtěsnat co nejvíce. Největší část peněz 
půjde opět na opravy silnic a hodně financí spolkne 
také nutná intenzifikace čističky odpadních vod. 
Jsem rád, že i v této době mohu být poslem dobrých 
zpráv, protože i  když se vše zdražuje, teplo od  Tep-
lospolu v  Jindřichově Hradci se zdražovat nebude, 
možná se cena dokonce i mírně sníží, a stejně jako lo-
ni lidé zaplatí v našem městě za odpad. Současný po-
platek se daří držet řadu let (takový je alespoň návrh 
rady města, uzávěrka tohoto vydání byla ještě před 
projednáním ceny na zastupitelstvu, věřím ale, že po-
platek 500 Kč zastupitelé podpoří). Stojíme na  konci 
jednoho a na začátku nového roku a do toho s dvoj-
kou na  konci bych nám všem přál, aby-
chom jako společnost získali zpátky ten 
potřebný pocit jistoty a  bezpečí. Užijte 
si advent i  Vánoce v  klidu, s  rodinou, 
bez zbytečného stresu, a hlavně 
ve zdraví.
Jan Mlčák
starosta Jindřichova Hradce

ÚVODNÍKUDÁLOSTI Z RADNICE

Ve  čtvrtek 28. října, v  den státního svátku, se 
v Jindřichově Hradci uskutečnila tradiční vzpo-
mínková akce. Vznik samostatného českoslo-
venského státu jsme si připomněli hned na třech 
místech. Nejprve u Památníku letců na Nábře-
ží Ladislava Stehny, poté u  pomníku plukovní-
ka Švece u Švecovy koleje a hlavní pietní akt se 
konal u památníku v Mertových sadech. Právě 
na  posledním zmíněném místě pronesl projev 
starosta města Jan Mlčák a slavnostní chvíli do-
plnil svým zpěvem Pěvecký sbor Smetana. Při 
příležitosti oslav 103. výročí vzniku Českosloven-
ska předali zástupci Československé obce legio-

 �Vznik samostatného československého státu jsme oslavili i v Jindřichově Hradci

nářské starostovi Janu Mlčákovi pamětní medai-
li pro město Jindřichův Hradec za dlouhodobou 
vynikající podporu činnosti Československé ob-
ce legionářské. 

Pozor na  změnu dopravního značení v  ulicích 
28. října a Zborovská. V těchto ulicích dosud pla-
tila přednost zprava, nově ale přednosti upravu-
jí dopravní značky. Přednost zprava se v těchto 
ulicích neosvědčila, a proto bylo obnoveno do-
pravní značení hlavní silnice a přednosti v jízdě 
tak, aby to odpovídalo skutečnému provozu 
v daném místě, a to i vzhledem k provozu auto-
busů MHD. V ostatních ulicích dál platí přednos-
ti zprava. Děkujeme řidičům za dodržování do-
pravního značení. 

 � V ulicích 28. října a Zborovská už neplatí přednost zprava

Deklarace o  spolupráci mezi městem Jindři-
chův Hradec a Fakultou managementu Vysoké 
školy ekonomické v Praze je nejen výsledkem 
spolupráce na  zpracování Strategického plá-
nu rozvoje města Jindřichův Hradec na obdo-
bí 2021–2025, ale především formalizací vztahů 
a  záměru naplňovat cíle strategického doku-
mentu města a  Strategického záměru Fakul-
ty managementu VŠE na  období 2021–2025. 
Fakulta managementu VŠE má v  Jindřichově 
Hradci  již dlouhou tradici od roku 1991. Velký 
potenciál skýtá spolupráce s fakultou na řešení 
rozvojových problémů / projektů města a regi-
onu (sběr dat, datová analýza...). Již nyní probí-

 �Rada města schválila Deklaraci o spolupráci mezi městem a Fakultou managementu
há příprava konkrétních projektů, které by obě-
ma partnery mohly být realizovány. Například: 
Jak přežít ve světě informací – Seznamte se se 
světem informací a naučte se v něm pohybo-
vat (cílová skupina – senioři); Po stopách slav-
ných osobností managementu v regionu; Pod-
pora začínajících podnikatelů prostřednictvím 
spolupráce s fakultou; Systém participace měs-
ta Jindřichův Hradec na rozvoji profesního stu-
dijního programu školy. Připravováno je za-
pojení fakulty do  realizace studie revitalizace 
sídliště Vajgar (příprava sběru dat, FM VŠE mů-
že na základě dat provést výzkum atd.).

Eliška Čermáková

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 
11. listopadu, a to u příležitosti konce první svě-
tové války. V Jindřichově Hradci se v 11.00 hodin 
konal pietní akt v režii 44. lehkého motorizova-
ného praporu na městském hřbitově. Za město 
položil věnec u památníku věnovanému pad-
lým hrdinům místostarosta Jindřichova Hradce 
Miroslav Kadeřábek. Válečné veterány připomí-
nají květy vlčího máku, které pokrývaly hroby 
vojáků padlých na západní frontě a staly se pro-
to symbolem tohoto svátku. V České republice 
žije ještě asi 188 bývalých vojáků a  odbojářů 
z období 2. světové války, 17 veteránů protiko-
munistického odboje a zhruba 15 717 novodo-
bých válečných veteránů. 

 �Den válečných veteránů připomněla pieta na městském hřbitově
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 �ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nepřeberné množství aktivit nabízí 3. ZŠ

V měsíci říjnu byli žáci 3. ZŠ pozváni do nové-
ho planetária v  Jindřichově Hradci ke zhléd-
nutí pořadu „Ze Země do  vesmíru“ nebo 
pořadu „Vesmírné přátelství“. Dále pak ab-
solvovali projektové odpoledne zaměřené 
na osobnost Jana Amose Komenského, které 
bylo součástí týdne knihoven. Žáky 8. roční-
ků navštívily pracovnice úřadu práce a poho-

vořily o  volbě povolání, na  což dne 21. října 
navazovala Burza škol pořádaná Jihočeskou 
hospodářskou komorou, kde žáci získali infor-
mace o možnostech dalšího studia. V nabíd-
ce byly i  další projekty, např. Máme rádi na-
še město, Po stopách dopravy v regionu, Dny 
první pomoci nebo exkurze ZD Zdešov. Ze 
sportovních aktivit mohli žáci 1. až 3. ročníků 

absolvovat s trenéry kurz bruslení. Též se ko-
nalo okresní kolo přespolního běhu, kde žáci 
postoupili do krajského kola, v němž chlapci 
opět vybojovali 1. místo. Více informací včet-
ně fotodokumentace naleznete ve  školním 
časopise Šíma na: www.3zsjh.cz.

Kateřina Kubíčková

 �ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

4. ZŠ se věnuje nadaným a mimořádně nadaným žákům

4. ZŠ je partnerskou školou nadačního fondu 
QIIDO, který je patronem programu péče ur-
čeného nadaným a mimořádně nadaným dě-
tem. V  rámci měsíce září se pracovníci QIIDO 
účastnili náhledů vyučování prvňáčků, kde by-
la provedena první nominace nadaných žáků. 
Ve  spolupráci s  rodiči se následně uskutečni-

Kotlíkové dotace v roce 2022

Na  jaře roku 2022 se předpokládá otevření 
dalšího kola kotlíkových dotací na  výměnu 
kotlů 1. a 2. emisní třídy napojených na otop-
nou soustavu domácnosti – ústřední vytápě-
ní. Kotle 1. a  2. emisní třídy by od  1. září 
2022 neměly být dále provozovány. Jed-
ná se o prohořívací nebo odhořívací topidla 
s ručním přikládáním, zplynovací kotle již tře-
tí třídu splňují.
Využití dotací bude možné na pořízení kotle 
na biomasu, a to jak pelety s automatickým 
přikládáním, tak kusové dřevo s  ručním při-

kládáním nebo tepelné čerpadlo, u  těchto 
zdrojů tepla se předpokládá maximální vý-
še dotace 130 000 Kč (95 % nákladů). Dále bu-
de možná výměna starého kotle za plynový 
kondenzační kotel s dotací ve výši 100 000 Kč 
(95 %).
O  dotaci bude moci žádat vlastník nebo 
spoluvlastník nemovitosti, a  to rodinné-
ho nebo bytového domu, bytové jednotky 
nebo trvale obývaného rekreačního ob-
jektu v Jihočeském kraji. Nárok na kotlíko-
vou dotaci budou mít domácnosti splňující 
jeden z níže uvedených předpokladů:
• Žadatel a  všichni členové jeho domác-

nosti pobírají ke  dni podání žádosti 
o podporu starobní důchod nebo inva-
lidní důchod 3. stupně. Příjmy této do-
mácnosti nebudou sledovány.

• Žadatel je nezletilý nebo student den-
ního studia do  26 let. V  případě spo-
luvlastnictví RD, trvale obývané stav-
by pro rodinnou rekreaci nebo bytové 
jednotky v bytovém domě jsou i ostat-
ní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti 
denního studia do 26 let. Příjmy této do-
mácnosti nebudou sledovány.

• Žadatel v  období od  1. ledna 2020 
do  doby podání žádosti pobíral dávky 

Střípky z dění v 1. MŠ 

V  1. MŠ se v  měsíci říjnu děti zúčastnily tzv.  
projektových dnů v Domě gobelínů.  Součás-
tí „Tvoření v  Domě gobelínů“ byla prohlídka 
prostor s výkladem, děti mohly zhlédnout fil-
mový dokument „Ovečky“ a dozvědět se zá-
kladní informace o  zpracování vlny. Během 

Činnosti v podzimních měsících probíhající v 1. ZŠ

Kromě klasického vyučování jsou v  1. ZŠ za-
řazovány i  prožitkové formy výuky. Zásady 
bezpečnosti probrala s  prvňáčky přímo pa-
ní policistka. V  rámci prvouky vyrazili prv-
ňáčci do  přírody. Počasí jim přálo, proto si 
vedle poznávání stromů, jejich listů a  plodů 

zopakovali i  naučená písmena, která skládali 
z kaštanů. Druháci si vyzkoušeli práci s nový-
mi konstrukčními stavebnicemi Geomag, které 
najdou využití v hodinách matematiky a geo-
metrie. Třeťáci prožili zajímavou hodinu s ha-
dy, kdy školu navštívili rodiče jednoho z žáků 

se svými mazlíčky. A  v  neposlední řadě měli 
páťáci možnost vystoupat všech 153 schodů 
věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dozvě-
děli se zajímavosti z historie věže i věžních ho-
din, které poté díky ochotě Mgr. Petry Davido-
vé pomohli natáhnout. 

tvoření si pak prakticky vyzkoušely provlé-
kání papírových kroužků, vázání a  proplétá-
ní vlny. Projektové dny jsou součástí projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií v  rámci 
OP VVV prostřednictvím výzvy Šablony III vy-
hlášené MŠMT. 

lo setkání čtyř dětí s psychologem. Do celého 
procesu ještě vstoupí Pedagogicko-psycholo-
gická poradna v J. Hradci. Završením bude cí-
lené a podrobné doporučení škole, jak s žákem 
pracovat, aby bylo jeho nadání správně rozví-
jeno. Více o projektu se lze dozvědět na: www.
qiido.cz nebo: www.4zsjh.cz.
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Úpravy Václavské ulice

V  polovině listopadu došlo k  fi-
nálním úpravám Václavské uli-
ce.  Po  rekonstrukci inženýrských 
sítí a povrchů v ulici došlo i k rekon-
strukci zeleně. Většina původních 
travnatých ploch je nově nahraze-
na záhony s  výsadbou stromů, tr-
valek a  cibulovin. Nové výsadby 
v ulici zajistí snížení prašnosti, hlu-
ku a  zvýší záchyt exhalací. Kromě 
toho bude ulice i  po  celý rok es-
teticky atraktivní, neboť jsou vý-
sadby navrženy tak, aby byly celo-
ročně zajímavé. Realizaci výsadeb 
zajistila firma Zahradní architektu-
ra Tábor s.r.o., za vysoutěženou ce-
nu 537 000 Kč bez DPH.

Ivana Nováková

v hmotné nouzi nebo příspěvek na byd-
lení (není nutné, aby dávky nebo příspě-
vek pobíral po celou dobu). Příjmy této 
domácnosti nebudou sledovány.

• Domácnost je tvořena osobami včetně 
seniorů a dětí, jejich průměrný čistý pří-
jem na jednoho člena domácnosti v ro-
ce 2020 nepřevýšil 170  900 Kč. Příjmy 
této domácnosti musejí být za všechny 
členy domácnosti doloženy se zohled-
něním těchto podmínek:

1. Domácnost tvoří výhradně osoby, které 
mají v  dotčené nemovitosti trvalé byd-
liště, a dále ostatní osoby, které s žada-
telem trvale bydlí. V  případě, že osoba 
s trvalým bydlištěm bydlí ve skutečnosti 
jinde, poskytne čestné prohlášení a pří-

jem této osoby se do příjmu domácnos-
ti započítávat nebude. Počet členů domác-
nosti je rozhodný k  datu podání žádosti 
o podporu.

2. Do  příjmů se započítávají veškeré příjmy 
člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, 
samostatné výdělečné činnosti, pronájmů, 
veškeré typy důchodů, dávky nemocenské, 
peněžitá pomoc v mateřství, dávky státní 
sociální podpory, podpora v nezaměstna-
nosti, rodičovský příspěvek, dávek v hmot-
né nouzi atp.

3. Příjmy nezletilých dětí a  studentů do 
26 let, kteří studují v denním studiu, se uva-
žují ve výši 0.

Žádost o  dotaci bude podávána výhradně 
elektronicky přes webovou aplikaci s  ná-

sledným povinným doručením listinné verze 
na Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích.
Krajský úřad provádí v současné době předregis-
traci zájemců o kotlíkové dotace, protože na zá-
kladě zaregistrovaného počtu zájemců bude Ji-
hočeskému kraji stanovena částka, o  kterou si 
bude moci požádat. Dotazníky k  vyplnění (ne-
jsou závazné) jsou k dispozici na webových strán-
kách: https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
V případě, že by zájemci o předregistraci nemě-
li přístup k počítači, je možné kontaktovat pra-
covníky odboru životního prostředí MěÚ J. Hra-
dec, kteří po  dohodě s  vyplněním dotazníku 
rádi pomohou. Kontaktní osoby: Markéta Kost-
ková, tel. č.: 384 351 293, Ivana Nováková, tel. č.: 
384 351 280.  

Během prosince startuje i dvouměsíční sběr la-
hví na školách. Z nich poté specializovaná fir-
ma Purum z Plané nad Lužnicí vyrobí tiskovou 
strunu do  3D tiskáren, která bude následně 
použita na tisk sochy. Se sběrem lahví pomů-
že firma FCC Dačice. Partner projektu PETMAT 
z. ú. podle vítězného návrhu vytvoří 3D model 
sochy, kterou „rozporcuje“ na  jednotlivé dí-

ly. Na  speciálně vytvořené webové stránce si 
pak školy budou moci vybrat kousky skulptu-
ry, které budou tisknout, a získají k nim potřeb-
ná tisková data.
Při akci budou během února naplno využity 
3D tiskárny, které školy získaly začátkem ro-
ku z projektu MAP Dačice II. Technickou pod-
poru zajistí PETMAT, který pro školy připra-
vil workshopy k 3D tisku a recyklaci a pomůže 
i při možných technických problémech. V břez-

Unikátní dvoumetrová 3D tištěná socha, vy-
robená z  recyklovaných PET lahví, vznikne 
ve školách na Jindřichohradecku. Žáci základ-
ních škol navrhnou podobu sochy, nasbíra-
jí plastové lahve na výrobu tiskového materi-
álu a s pomocí pedagogů ji i po  jednotlivých 
dílech vytisknou na  3D tiskárnách. Díky pro-
jektu 3Dění tak děti získají představu o cirku-
lární ekonomice, kdy budou sledovat celý pro-
ces přeměny plastového odpadu v konečnou 
podobu sochy. Umělecká instalace vznikne 
v rámci projektu MAP Dačice II, který realizuje 
MAS Česká Kanada o.p.s.
Během listopadu žáci základních škol v  Dači-
cích, Slavonicích, Českém Rudolci, Studené, Bu-
díškovicích, Dešné, Velké Lhotě a Starém Hob-
zí vytvořili výtvarné návrhy, jak by skulptura 
na téma Život v kostce mohla vypadat. Během 
prosince si jejich díla mohou zájemci prohléd-
nout na  infocentru Dačice, na  facebookové 
stránce MAP Dačice II a  na  webové stránce: 
www.petmat.cz. Tam všude také mohou hlaso-
vat pro návrh, který se jim nejvíce líbí.

 �Školy na Jindřichohradecku vytvoří na 3D tiskárnách unikátní sochu z recyklátu
nu se pak budou jednotlivé díly kompletovat 
do  konečné podoby a  socha bude za  účasti 
všech zapojených slavnostně odhalena.
Projekt MAP neboli Místní akční plán rozvo-
je vzdělávání na  Jindřichohradecku a  Dačic-
ku realizuje MAS Česká Kanada o.p.s. od roku 
2016. Na něj v roce 2018 navázal projekt MAP 
II. Školám kromě významné a  pravidelně ak-

tualizované dokumentace MAP, která mapuje 
potřeby ve  vzdělávání v  regionu, přináší také 
další možnosti. Věnuje se podpoře inkluzivní-
ho vzdělávání, matematické a  čtenářské gra-
motnosti. Podporuje spolupráci mezi školami 
navzájem i  s  dalšími organizacemi, informuje 
o  dění ve  vzdělávání, realizuje řadu worksho-
pů, přednášek a seminářů nejen pro pedagogy, 
ale také pro rodiče a veřejnost. 

Marie Hazuková
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 �ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

 � SLUŽBY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

V  sobotu 4. prosince v  ranních hodinách 
se v  prostorách bazénu uskuteční plavecká 
část Mikulášského aquatlonu, který již tra-
dičně pořádá jindřichohradecký triatlonový 
klub TCV Jindřichův Hradec. Zrušeno tak bu-
de Sobotní koupání pro děti do 1 roku s rodi-
či. V prosinci lze Sobotní koupání pro děti do 
1 roku, které je díky podmínkám v jindřichohra-
deckém městském bazénu unikátní nabídkou 
v  rámci celé České republiky, využít v  termí- 
nech 11. a 18. prosince (9.00–10.00 hodin).  
V sobotu 4. prosince se odehraje zmíněný Mi-
kulášský aquatlon a 25. prosince bude bazén 
pro veřejnost uzavřen. 
Vánoční dárek, který potěší, lze v  průběhu 
prosince, a dokonce ještě i v předvečer Štěd-
rého dne pořídit přímo v  prostorách pla-
veckého bazénu. Kdykoliv v  otevírací době 
(6.30–21.00 hodin) až do  pondělí 23. prosin-
ce (23. 12. otevírací doba 10.00–20.00 hodin) 
je ve vstupní recepci možné zakoupit jak pla-
vecké brýle nebo některou z  plaveckých po-
můcek, tak i  dárkový poukaz pro dospělého 
na  vstup na  2 hodiny do  bazénu nebo dár-
kový poukaz v  hodnotě 300, 500 a  1000 Kč, 
který obdarovanému umožní dobít si kredit 
na elektronickém čipu – permanentce. Pokud 
čip, nazývaný lidově „hodinky“, obdarovaný 
nemá, není lepší nápad, než mu je v  recepci 
přímo zakoupit (170 Kč + 500 Kč kredit). Tento 
dárek zprostředkuje možnost navštívit bazén, 
venkovní aquapark či saunu za zvýhodněnou 
cenu a bez stání fronty u pokladny a skýtá svo-
bodu v  podobě volby  délky pobytu dle mo-
mentální situace a nálady. 
Běžný provoz potrvá v letošním roce v pla-
veckém bazénu do  středy 22. prosince. 
V  tento den také pro letošní rok skončí 

V bazénu si lze zaplavat i pořídit vánoční dárek

všechny kurzy Plavecké školy Jindřichův 
Hradec pořádané pod hlavičkou městské-
ho bazénu. Od  čtvrtka 23. prosince bude 
platit prázdninová otevírací doba 10.00–
20.00 hodin. Zavřeno zůstane jen 24. pro-
since a  25. prosince, v  neděli 26. prosince 
se sváteční dveře otevřou od 13.00 hodin. 
Od 27. do 30. prosince může veřejnost vyu-
žít služby bazénu od 10.00 do 20.00 hodin, 
na silvestra 31. prosince od 10.00 do 15.00 ho- 
din. Sauny budou v prosinci otevřeny denně 
od  13.00 do  21.00 hodin, zavřeny zůstanou 
ve dnech 24., 25. a 31. prosince. 

I  v  prosinci budou v  prostorách bazénu po-
kračovat pořádané kurzy výuky plavání pro 
základní a  mateřské školy. Na  snímku jsou 
děti z mateřské školy v Jáchymově ulici. Své 
hodiny plavání zakončily v  listopadu. Tato 
školka patří mezi stálé návštěvníky městské-
ho bazénu, který si v  těchto dnech připomí-
nal 30 let existence. Obrázky zaslané k jubileu 
malými výtvarníky nejen z Jindřichova Hrad-
ce budou v těchto dnech vystaveny v prosto-
rách bazénu.  

Marcela Kůrková

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární 
či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k re-
cyklaci. Ne všichni ale víme proč a jaký je je-
jich další osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze 
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před rtutí, která je v  těchto vý-
robcích v malém množství obsažena. V jedné 
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen životní prostře-
dí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálo-
vé využití, jež u  zářivek a  dalších světelných 
zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. 
Využitím recyklovaných materiálů při další 
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Proč se recyklují nefunkční zářivky a jiná elektrozařízení?

Zpětným odběrem a  ekologickou recykla-
cí osvětlovacích zařízení se od roku 2005 za-
bývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, 
který tyto služby zajišťuje i  pro naše město. 
Obyvatelé Jindřichova Hradce mohou ne-
jen nefunkční světelné zdroje, ale i další elek-
trozařízení, zdarma odevzdávat ve  sběrném 
dvoře v ulici U Cihelny, nebo v elektroobcho-
dě při nákupu nových. 
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné 
zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k eko-
logické recyklaci, díky které jsou z  nich pro 
opětovné použití získávány druhotné surovi-
ny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz 
a další kovy se mohou znovu použít v kovo-
výrobě, z  recyklovaných plastů jsou vyrábě-
ny např. zatravňovací dlaždice či plotové díl-

ce a sklo se používá jako technický materiál. 
Prostřednictvím EKOLAMPu se v  roce 2020 
recyklovalo 587 tun použitých světelných 
zdrojů a  téměř 3  000 tun malých a  velkých 
elektrozařízení. Díky EKOLAMPu se podařilo 
opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech 
sebraných elektrozařízení. To je dobrá zpráva 
pro životní prostředí naší země.
Bohužel, stále mnoho českých domácností ne-
recykluje a menší elektrozařízení včetně úspor-
ných žárovek hází do  komunálního odpadu. 
Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné lát-
ky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě 
vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkční-
mi zářivkami a  dalšími elektrozařízeními do-
čtete na: www.ekolamp.cz.
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Zimní termíny svozu bioodpadu

Město Jindřichův Hradec informuje své obča-
ny, že i tuto zimu bude probíhat svoz bioodpa-
du z hnědých nádob o objemu 120 l nebo 240 l, 
které mají k dispozici obyvatelé rodinných či by-
tových domů se zahradou, a  dále kontejnerů 
o objemu 1100 l, které jsou umístěné na sídliš-
tích na veřejných stanovištích.
Bioodpad bude v  zimních měsících svezen 1x 
měsíčně v těchto termínech:
prosinec 2021: 6.–8. 12. 2021
leden 2022: 17.–19. 1. 2022
únor 2022: 14.–16. 2. 2022

Jednotlivé svozy budou realizovány ve  stejných 
dnech (tzn. pondělí, úterý, středa) tak, jak jsou ob-
čané zvyklí z pravidelného svozu podle harmono-
gramu. Svoz bude zahájen už v ranních hodinách, 
nádoby tak musí být ke svozu přistaveny nejpoz-
ději v 6.00 hodin ráno v den svozu.
Harmonogram svozu bioodpadu je umístěn 
na webové stránce města: https://www.jh.cz/cs/
mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-ma-
jetku-mesta/nakladani-s-odpady.html  (v zálož-
ce praktické informace – nakládání s odpady).
Co se týká svozu bioodpadu v zimních měsících, 

dovolujeme si upozornit občany, že kvalita ob-
sloužení nádob závisí i na povětrnostních pod-
mínkách. Může nastat situace, kdy se za  velmi 
nízké venkovní teploty a vysoké vlhkosti biood-
padu v nádobě nemusí podařit vysypat celý ob-
sah nádoby. V  tomto případě občané nádobu 
uklidí a přistaví ji na další plánovaný termín svo-
zu. Od března 2022 do listopadu 2022 pak bu-
de probíhat svoz bioodpadu opět v  intervalu 
1x za 14 dní vždy v lichém týdnu.
O  nádobu na  bioodpad si mohou zažádat 
u  společnosti AVE CZ odpadové hospodářství 
obyvatelé rodinných a  bytových domů se za-
hradou. Pro obyvatele sídlišť Vajgar, Hvězdár-
na a  U  Nádraží jsou určené hnědé kontejnery 
umístěné na několika stanovištích separované-
ho odpadu. 
Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává 
velmi cenná surovina, která se na místní kom-
postárně v areálu Služeb města Jindřichův Hra-
dec přeměňuje na kompost. Ten je dále využí-
ván jako hnojivo na území města, díky čemuž 
se do půdy vrací potřebné živiny. 
Apelujeme na občany, aby do nádob vhazo-
vali pouze bioodpad, pro který jsou nádo-
by určené a  nevhazovali nežádoucí odpa-
dy jako skleněné, kovové či plastové obaly 
a  jiné nerozložitelné odpady či zbytky jí-
del. Do nádob je možné vhazovat bioodpad 
ve speciálních kompostovatelných sáčcích. 
Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, po-
máháte nám tak bioodpad lépe zpracovat. 

Renata Severová

Předběžné (zálohové) ceny dálkového 
tepla se odběratelům společnosti Tep-
lospol a.s. pro rok 2022 zvyšovat nebu-
dou. Proti jejich letošní úrovni se ceny v řadě 
lokalit naopak i nepatrně sníží. Dost možná 
tak bude cena tepla pro vytápění a ohřev vo-
dy jednou z mála položek, které v nadchá-
zejícím období nezdraží. Ceny pro rok 2022 
projednalo a schválilo představenstvo akci-
ové společnosti na  svém říjnovém zasedá-

 � Teplospol a.s. dálkové teplo zdražovat nebude!
ní. Nové ceníky obdrželi odběratelé standardní 
formou do  konce listopadu roku 2021. Záro-
veň budou dostupné i na webových stránkách 
společnosti: www.teplospol.cz. Existuje navíc 
reálný předpoklad, že výsledné (konečné) ce-
ny tepla za rok 2021 budou nižší než ty před-
běžné. Komplexně mohou odběratelé od spo-
lečnosti očekávat, že v rámci vyúčtování obdrží 
opět zajímavé cenové přeplatky (vratky). Ten-
to fakt rozpočty zákazníků v současné nelehké 

době posílí. Ceny dálkového tepla udržuje 
společnost na  přijatelné úrovni dlouhodo-
bě (cca 8 let) jako důsledek své hospodářské 
odpovědnosti a rozumného ekonomického 
a finančního chování (optimální nákladovos-
ti, investičních aktivit apod.).
Všem děkujeme za spolupráci, přejeme klidné 
prožití vánočních svátků a do nového roku pak 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Milan Kučera

 �ODBOR FINANČNÍ

Od 1. ledna 2022 začne platit nová vyhláška 
o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství. Vyhláška musela být 
upravena, protože došlo ke změně legislativy. 
Zásadní ale je, že pro poplatníky se ne-
mění výše poplatku, která je stejně jako 
v  minulých letech 500 Kč. Skutečné nákla-

Obyvatelé města by za odpad měli příští rok platit stejně jako letos

dy na sběr, třídění a odstranění odpadu jsou 
na  jednoho poplatníka 657 Kč, rozdíl kom-
penzuje město ze svého rozpočtu. Maximál-
ní výše nového poplatku je nyní v  zákoně 
stanovena na 1 200 Kč za kalendářní rok. Vy-
hláška zohledňuje také některé legislativní 
změny v osvobození od poplatku. Výše po-

platku 500 Kč na poplatníka je návrh rady 
města a v době uzávěrky tohoto čísla ješ-
tě nebyla vyhláška schválena zastupitel-
stvem, předpokládáme ale, že zastupitelé 
návrh radních podpořili. Vyhláška je v  pl-
ném znění vyvěšena na úřední desce. 

Gabriela Dvořáková
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situace, a  přepravním prostorem prolétla nad 
hlavami pasažérů skleněná láhev vína, která se 
na konci své balistické křivky roztříštila jako „Mo-
lotovův koktejl“. Řidič navíc inkasoval kopanec 
do  nohy a  úder pěs-
tí do  hlavy. Po  krát-
kém útěku, a  poté, 
co skončil neurvalec 
v  náruči zasahujících 
kolegů, bylo v  je-
ho dechu odhaleno 
1,64 ‰ a  v  doplňujících svědeckých výpově-
dích také to, že před nečekaným extempore sti-
hl vcelku nevybíravě fyzicky napadnout další tři 
osoby. Vzhledem k  povaze tohoto představení 
byla celá věc po zadokumentování předána or-
gánům činným v trestním řízení, a to pro pode-
zření z trestného činu výtržnictví. 
5. listopadu
Na troud vyprahlé chuťové pohárky vlákaly v pá-
tek po  poledni do  nastražených sítí detektiva 

POLICIE ČR

Jelikož je myslivecká sezóna v plném proudu, 
kontrolují  jindřichohradečtí policisté z  Od-
boru služby pro zbraně a bezpečnostní ma-
teriál  myslivce před započetím honu.  V  so-
botu 6. listopadu v  dopoledních hodinách, 
za slunečného počasí,  takto policisté zkont-
rolovali střelce z mysliveckého spolku na Tře-
boňsku.   

 �Kontroly honů pokračují

Muži zákona kontrolovali, zda  mají mysliv-
ci v pořádku potřebné doklady jako zbrojní 
průkaz, průkaz zbraně a  lovecký lístek. Dále 
kontrolovali, zda myslivci nepožili alkohol. 
Při kontrole před započetím honu poli-
cisté vybrali náhodně 4 myslivce, kteří se 
podrobili dechové zkoušce, zda nejsou 
ovlivněni alkoholem. 

V tomto roce policisté zkontrolovali prozatím 
8 honů, a to včetně již uvedeného. Podzim-
ní kontroly probíhají prozatím zcela bez zá-
vad dle veškerých aktuálně platných hygie-
nických opatření. Namátkové kontroly honů 
budou policisté provádět až do konce letoš-
ního roku.

Hana Bílková Millerová

4. listopadu
Pro níže uvedenou událost jsou nejvýstižněj-
ší verše „světem kráčí, v  ruce kyj, říkejme mu 
Divobij“. Krátce před osmou hodinou navečer 
skončil vskutku neslavně další z výletů cestova-
tele (27 let) z Rokycanska, jehož patrně upoutal 
vcelku poklidný tep života našeho města, kte-
rý tu a  tam naředí svou nezkrotnou rétorikou. 
Ve čtvrtek to ale v lince městské hromadné do-
pravy drobet přehnal, to, když se pustil do křížku 
s řidičem dopravního prostředku, který jej něko-
likrát upozornil na nutnost dodržování protico-
vidových opatření. Choré nervy, které by si jistě 
zasloužily odborného dohledu, neunesly tíhu 

 �Výpis z událostí

Kauflandu zákaznici (36 let), která neměla na dvě 
plechovky pěnivého moku. Ty tak skončily ukry-
ty v  kabelce, protože v  kapse neměla dotyčná 
ani vindru. Svou žízeň neuhasila, přesto hořkost 
na  jazyku pocítila. Tu ovšem nezpůsobilo poži-
tí  vytoužených Gambrinusů, nýbrž  pokutový 
bloček na patnáct stovek, který na smutnou ces-
tu domů obdržela.  
13. listopadu
Podezření ze spáchání trestného činu kráde-
že měla na  svědomí ne zrovna příjemná kom-
binace hříchy obtěžkaného rejstříku trestů a re-
cidivní praktiky při nakupování. Krabicové víno 
a mléko sice zůstaly ukryty v nákupní tašce před 
zraky pokladní, nikoli však před detektivem Kauf- 
landu, který počínání pana nenapravitelného 
(58 let) sledoval. V sobotu, krátce před druhou 
hodinou odpolední, tak byla celá peripetie pře-
dána přivolané hlídce kolegů Obvodního oddě-
lení policie ČR. 

Petr Čermák

MĚSTSKÁ POLICIE

 �ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Blíží se nám konec kalendářního roku a nejkrás-
nější svátky v roce. Chceme všem našim přízniv-
cům sdělit, že v  zimní čas zůstanou zachovány 
pravidelně se opaku-
jící aktivity (kondiční 
cvičení v  křesílkách, 
trénování paměti, zá-

klady práce na  PC, společenské a  deskové hry) 
v obvyklých časech. Při společenských hrách se 
všichni vzájemně pobavíme a  zasmějeme. Dá-
le plánujeme v  adventní době navštívit Muze-
um Jindřichohradecka v  budově minoritské-
ho kláštera ve Štítného ulici, kde se bude konat 
předvánoční festival betlémů, přesný datum 
a čas upřesníme a vyvěsíme na plakátku v okně 
a na dveřích SENIOR centra. Samozřejmě nebude 
chybět předvánoční posezení v SENIOR centru, 
kde při dobré kávě ochutnáme vánoční cukroví 
a popovídáme si. Všechny srdečně zveme. 

Musíme zároveň upozornit, že všechny tyto akti-
vity se uskuteční, pokud to epidemiologická situ-
ace, způsobená onemocněním covid-19, dovolí. 
SENIOR centrum přeje všem radostné svátky vá-
noční, pevné zdraví, dobré rodinné a  přátelské 
vztahy a hodně optimismu do nového roku 2022. 
Činnost SENIOR centra je podpořena z  roz-
počtu Jihočeského kraje, dotačního progra-
mu Podpora služeb nedefinovaných v  zákoně 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v rámci reali-
zace projektu „SENIOR centrum“.

Zdeňka Šindelářová

Adventní a vánoční čas v SENIOR centru
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 �NAŠE MĚSTO VAŠIMA OČIMA
Každý měsíc vám v této rubrice přinášíme výběr těch nejlepších a nejvíce „lajkovaných“ fotografií z našeho Instagramu @jindrichuv _hradec_
oficialni. Město nad Vajgarem najdete na dalších úžasných fotografiích právě na tomto profilu. Pokud i vy máte nějakou fotku, kterou stojí 
za to vidět, označte na Instagramu @jindrichuv _hradec_oficialni a my vám rádi snímek nasdílíme a třeba se příští měsíc objeví i v Jindřicho-
hradeckém zpravodaji. Hezkou podívanou.

Eliška Čermáková

Adam Hudec @chodec.adam

Michal Žoudlík @michalzoudlik

Jan Šenkýř @shenkyy.photoDaniel Dvořák @dan.dvorak
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 � Projevujeme úctu zemřelým
Od 10. 10. 2021 do 8. 11. 2021 nás opustili:

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

Bohumil TŮMA Jindřichův Hradec 6. 7. 1944 10. 10. 2021
Anděla ZIBOVÁ Jindřichův Hradec 26. 1. 1941 12. 10. 2021
Marta CIHELKOVÁ Kardašova Řečice 5. 4. 1947 14. 10. 2021
Josef BRCHAŇ Jindřichův Hradec 15. 3. 1931 15. 10. 2021
Anna ŠAMALOVÁ Jindřichův Hradec 23. 12. 1931 17. 10. 2021
Josef HOGAJ Dolní Skrýchov 11. 3. 1946 19. 10. 2021
Josef JANOVSKÝ Lipovka 8. 8. 1955 20. 10. 2021
Miroslav JAROŠ Nová Včelnice 10. 8. 1969 20. 10. 2021
Hana ŘIMNÁČOVÁ Radouňka 7. 2. 1988 21. 10. 2021
Tomáš JAHODA Jindřichův Hradec 5. 7. 1946 22. 10. 2021
MVDr. Dušan JIRKA Jindřichův Hradec 27. 3. 1940 22. 10. 2021
Jiří OPAVSKÝ Blato 11. 1. 1931 23. 10. 2021
Jan VANĚČEK Jindřichův Hradec 14. 2. 1955 23. 10. 2021
Marie ZEMANOVÁ Kunžak 28. 5. 1947 25. 10. 2021
Marie COUFALOVÁ Hadravova Rosička 28. 6. 1936 25. 10. 2021

Stanislav JANDA Jarošov nad Nežárkou 27. 6. 1958 26. 10. 2021
Josef MATOUŠEK Chlum u Třeboně 9. 3. 1951 26. 10. 2021
Ladislav BEDLIVÝ Slavonice 5. 5. 1961 28. 10. 2021
František HAVLÍK Jindřichův Hradec 28. 7. 1932 28. 10. 2021
Antonín MÁLEK Jindřichův Hradec 28. 8. 1937 29. 10. 2021
Josef DROBIL Kunžak 14. 2. 1948 30. 10. 2021
Jiří STANĚK Deštná 18. 1. 1958 1. 11. 2021
Zdeněk PRINC Stráž nad Nežárkou 10. 1. 1943 1. 11. 2021
Květoslava MÜLLEROVÁ Deštná 4. 1. 1926 4. 11. 2021
Hana BUBENÍKOVÁ Děbolín 30. 4. 1940 4. 11. 2021
Jitka KROUPOVÁ Lomy 21. 10. 1948 5. 11. 2021
Josef ZEMAN Mnich 29. 10. 1932 5. 11. 2021
Zdeňka HORÁKOVÁ Jarošov nad Nežárkou 21. 9. 1926 5. 11. 2021
Jiří KOLÁŘ Otín 18. 2. 1949 6. 11. 2021
Marie SCHÁNILCOVÁ Jindřichův Hradec 23. 1. 1938 7. 11. 2021
Pavel VESELÝ Pluhův Žďár 10. 4. 1970 8. 11. 2021
František ŠIMKŮ Otín 29. 9. 1947 8. 11. 2021
Jaroslava HANZALOVÁ Jindřichův Hradec 10. 10. 1930 8. 11. 2021

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

Jméno, Příjmení Bydliště Datum narození Datum úmrtí

no Josef Brchaň. Ano, knihařině věnoval takřka 
celý svůj život. Už během základní školy se po-
malu seznamoval s  knihařinou u  svého otce, 
který hodně spolupracoval s Landfrasovou tis-
kárnou. Knihařině se vyučil u knihaře Jaroslava 
Doležala v Praze. Další poznatky získával v kur-
zech grafické školy u  profesorů Hakla a  Bro-
že. Své znalosti a  dovednosti zúročil při prá-
ci v knihařské dílně i ve vlastních uměleckých 
vazbách. Pro své umělecké vazby, které jsme 
mohli zhlédnout na mnoha výstavách, si čas-
to vybíral tituly, ke kterým měl hluboký vztah. 
Na prvním místě to byly bible, ale také zpěv-
níky, díla evangelických autorů, knihy s regio-
nální tématikou, oblíbená beletrie a próza.  Ale 
s láskou a vděčností budou na knihaře Josefa 
Brchaně vzpomínat také studenti, kterým vá-
zal diplomové práce. Do jindřichohradeckého 
knihařství přicházeli a přijížděli lidé ze široké-
ho okolí, ale i zdaleka, protože se vždy setkali 
s profesionalitou a s laskavým jednáním. A ně-
které knihy vázal Josef Brchaň zvláště rád. 
Mnozí z nás máme doma bibli, zpěvník nebo ji-
nou knihu z jeho dílny, často s osobním mono-
gramem či věnováním. Nádherně vázaná Bible 
patří také do  vlastnictví evangelického sboru 
v Jindřichově Hradci a při bohoslužbách se uží-
vají zpěvníky ve vazbě, kterou nenajdete nikde 
jinde. Je totiž z knihařské dílny Josefa Brchaně. 
Josef Brchaň byl milovníkem kultury v  nejšir-
ším slova smyslu. V závěru října jsme si připo-
mněli sto let od založení Klubu filatelistů v Jind- 
řichově Hradci, jehož se stal členem. Aktivně 
se podílel na sběratelské činnosti i na pořádá-
ní filatelistických výstav. Rád spolupracoval 
a přátelil se s významnými umělci našeho re-
gionu. S paní Teinitzerovou, panem Holubem, 
s návrhářem tapiserií panem Mülerem a další-

 � Zemřel knihař Josef Brchaň

Tento verš z 2. Timoteovy mě napadl jako prv-
ní, když jsem zavzpomínal na bratra Josefa Br-
chaně. Jeho víra a  zbožnost, to je myslím to 
nejdůležitější při vzpomínce na tohoto svědka 
víry, jenž byl dlouholetým presbyterem Farní-
ho sboru ČCE v Jindřichově Hradci (kurátorem 
byl v letech 1987 až 2005). Byl také členem Se-
niorátního výboru Jihočeského seniorátu a de-
legátem na  synodech Českobratrské církve 
evangelické za Jihočeský seniorát. 
Josef Brchaň se narodil 15. března roku 1931 
v Jindřichově Hradci do rodiny zdejšího kniha-
ře, ale kořeny jeho rodu jsou v obci Zahrádky. 
Tam Brchaňovi a jejich příbuzní Kolmanovi pa-
třili ke statečným evangelíkům, kteří svou víru 
projevovali odvážně nejen v dobách po staletí 
trvající náboženské nesvobody, ale také např. 
během 2. světové války, kdy po dva roky ukrý-
vali ve  svém domě židovského uprchlíka. Br-
chaňovi měli vždy na prvním místě svou víru 
v jediného Boha a patřili k těm, kteří ji i v těž-
kých dobách aktivně projevovali. Proto už 
při stavbě rodinného domu v  Bezručově uli-
ci tatínek Brchaň počítal s  prostorem, kde by 
se mohli scházet členové „Snahy“, tedy spol-
ku opravdových křesťanů, ke svým schůzkám 
nad rámec tradičních bohoslužeb. Ve  Snaze 
se konaly nejen bohoslužby, biblické hodiny 
a modlitební setkání, ale také hudební produk-
ce a  vzdělávací akce, tedy hlavně přednášky 
z historie a biblistiky, ale také setkání s kazate-
li a  evangelizátory z  jiných zemí a  míst. V  ta-
kovém prostředí vyrůstal Josef Brchaň, v úctě 
k Písmáctví a k české historii, v lásce k duchov-
ním písním a v důvěře, že dobrý Hospodin se 
vždy postará o své věrné. 
Zeptáte-li se kohokoliv ze starších Hradečáků 
na knihaře, všichni vám okamžitě řeknou jmé-

„Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval“.

mi. Měl hluboký vztah také k židovské kultuře. 
Vzpomínat na něj budou rovněž v pěveckých 
sborech Smetana a YMCA – Jakoubek, kde pa-
třil do basové sekce. 
Vzpomínat na  Josefa Brachaně ale bude-
me všichni. Nikdy nikomu neodepřel pomoc 
a  podporu. Vždy laskavý, usměvavý, smířlivý, 
ochotný, se specifickým humorem. Vzpomí-
nám si, jak při návštěvách, když byl zván, aby si 
bral pohoštění, říkal „s upejpáním“: „Tak abych 
neurazil…“.
V  evangelickém sboru budeme vzpomínat 
především na jeho modlitby. I když se Josef Br-
chaň pro nemoc už nemohl pravidelně účast-
nit sborového života, vždy myslel na svůj sbor, 
na šíření evangelia, a na všechny, kdo potřebu-
jí Boží blízkost a Boží pomoc. 
Josef Brchaň zemřel 15. října 2021. Rozlou-
čili jsme se s ním 22. října v evangelickém 
kostele v Jindřichově Hradci. 
Čest jeho památce! 

Jan Blažek
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dební spolek, ať již zpěvácký, neb 
dokonce filharmonický. V J. Hradci 
chvalně známý dám. spolek zpě-
vácký „Slávy Dcera“ jest nejstar-
ším zpěváckým dámským spol-
kem v  Čechách. Bylť založen dne 
10. prosince r. 1872 a slaví tedy le-
tos 49 ti leté jubileum. Tato okol-
nost nás nutí přihlížeti s  jakou-
si úctou k  tomuto spolku. Jelikož 
příštím rokem bude „Slávy Dcera“ 
slaviti 50 ti leté jubileum svého tr-
vání a působení, nutno již předem 
uvažovati, jakým as způsobem tak 
učiní. Jisto je, že vystoupí před ve-
řejnost slavnostním koncertem ju-
bilejním. 

Ženský odbor N. D.
uspořádá cyklus přednášek sl.  M. 
Pohorské „O  jemném chování“ 
v budově gymnasijní vždy v sobo-
tu o půl 8. hod. večerní. První před-
náška jest tuto sobotu dne 10. pro-
since. K hojné účasti se zve. Hosté 
vítáni. 
16. prosince 1921
Podělování dítek v městské opatrovně
konalo se v  pondělí dne 5. t. m. 
o 9. hod. dopoledne. Nadílka i  le-
tos byla velmi bohatá, a  to záslu-
hou vzácných příznivců nejútlej-
ší mládeže, kteří buď peněžitým 
neb věcným darem na  ni přispě-
li. Poděleno bylo 125 dětí, z  nich 
65 různými částmi oděvu, 60 obdr-
želo mošničky rákosové a hračku, 

nově založeno. Několik generací 
hradeckých lidí schází se zde; jest 
mnoho látky ku přátelskému roz-
hovoru, ale také mnoho příležitos-
tí navázati styky, které mohou mí-
ti i důsledky jiné, buď osobní, buď 
takové, které prospěti mohou rod-
nému městu a kraji. 
Doprava poštovních balíků o Vánocích
Upozorňuje se, aby v  době před-
vánoční obecenstvo podávalo 
balíky již v  prvních dnech měsíce 
prosince, aby je příjemce dostal 
včas. V  zájmu obecenstva se radí, 
aby obalu používalo, pokud mož-
no, dřevěných bedniček a  adresy 
nechť jsou psány zřetelně a přímo 
na obal nebo nalepeny celou plo-
chou. Obsah nechť jest udán ne-
jen na  průvodce, nýbrž nápadně 
i na zásilce. Firmy, které mají vlastní 
polepování zásilek, musí svoje zá-
silky do 3. h. odp. podati, by ostat-
ní obecenstvo hromadným podá-
váním netrpělo.

Nic nového
Minulý týden měl vystoupiti bary-
tonista E. Burian v Č. Budějovicích. 
Divadlo vyprodáno a  kdo se ne-
dostavil, byl pan Burian. Chudák – 
ochuravěl. 
9. prosince 1921
K  jubileu dámského zpěváckého spolku 
„Slávy Dcera“ v Jindř. Hradci dne 10. pro-
since 1921
Není většího města v  Čechách, 
v němž by neexistoval nějaký hu-

2. prosince 1921
Ke  300 letým narozeninám Bohuslava 
Balbína
V  Hradci Král. narodil se před 
300 lety, 3. prosince 1621, Bohu-
slav Balbín Škornice z  Vorličné, 
člen Tovaryšstva Ježíšova a  histo-
rický spisovatel. Zemřel v  Praze 
28. listopadu 1688. V  r. 1656 stal 
se profesorem jezuitského gym-
nasia v  Jindř. Hradci. Mimo před-
nášky v rhetorice svěřena mu byla 
též péče o 47 školastiků řeholních, 
kteří za  války se Švédy utekli se 
z  Polska do  Jindř. Hradce, aby tu 
v klidu mohli studovati. V J. Hrad-
ci Balbín bádal v zámeckém archi-
vě, Ferdinandu Vilémovi hr. Slava-
tovi v zámku uspořádal knihovnu 
a  seřadil podobizny panovníků 
českých ve zlatém sále. Zajímal se 
i o pověsti o Bílé paní a zachoval je 
před zapomenutím ve svých Mis-
cellaneích. S  několika žáky odvá-
žil se do podzemní chodby, do níž 
vchod vedl z kostela sv. Jakuba. Vy-
pravování jeho o  tom v  překladu 
z  latiny pojali jsme do článku Bo-
huslav Balbín v Jindř. Hradci, před 
lety v tomto listě uveřejněném. … 
V J. Hradci Bohuslav Balbín pobyl 
do r. 1660, kterého roku byl přesa-
zen do Brna. 

Bajgar v Praze
pořádal dne 16. listopadu dal-
ší „Jour fix“ s  malým koncertním 
programem. Jest zvláštní znač-
kou těchto schůzí rodáckých, že 
jich průběhem stále stoupá úro-
veň jich upřímnosti. Co mnohých 
styků bylo oživeno a  co nových 

V prosinci 1921 plynul občanům města poklidný předvánoční a vánoční čas, s tradičním podělováním potřebných, 
v němž bylo dostatek prostoru na rodinu i odpočinek, vánoční hudbu i vánoční dárky. Po připomínkách 100. výročí 
úmrtí Karla Havlíčka Borovského na stránkách Ohlasu od Nežárky v předchozím měsíci přineslo první prosincové číslo 
týdeníku v roce 1921 obšírný příspěvek věnovaný 300. výročí narození Bohuslava Balbína. V Jindřichově Hradci, kde je 

po něm pojmenováno náměstí mezi budovami jezuitského semináře, jezuitské koleje a Landfrasovy tiskárny, pobýval v padesátých letech 17. století. Název 
Balbínovo náměstí byl změněn z původního pojmenování Seminářské náměstí v roce 1887, kdy se městské zastupitelstvo usneslo, že „náměstí před gym-
nasiem slouti má náměstím Balbínovým, jménem spisovatele a professora zdejší bývalé koleje jesovitské“. 

POHLEDY DO HISTORIE

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

všechny po 2 jablkách, 2 oříškách, 
cukrovince a pečeném čertíku. 
Chlapeckým ručním pracím
začalo se učiti na české stát. škole 
menšinové v Radounce začátkem 
listopadu. Je to první škola zdejší-
ho okresu, kde k vyučování tomu-
to předmětu – po mnohém žádání 
a úsilí správy školy – dalo minister-
stvo škol. a nár. osvěty své svolení.
Hudba a zpěv o svátcích vánočních v chrá-
mu františkánském
Na Boží Hod ráno v 5 hod. „Vzhůru 
pastuškové“. Na  to česká vánoční 
mše v nové úpravě od Karla Prune-
ra s  vložkami pro housle a  dudy. 
Ve  čtvrt na  9. česká vánoční mše 
od  Mathuly. Odpoledne o  půl 
5. požehnání, při něm pastýřské 
zpěvy, housle a  dudy. Na  sv. Ště-
pána ve čtvrt na 9. česká vánoční 
mše od  Halíka. Odpoledne o  půl 
5. kázání, požehnání, při něm ko-
ledy, housle a dudy. Poslední den 
v  roce o  půl 5. kázání, požehnání 
s vánoční hudbou a zpěvy.
30. prosince 1921
P.T. čtenářům – neodběratelům našeho 
listu!
Jest dobře nám známo, jak list náš 
jest čten. Bohužel jest ještě velmi 
mnoho těch, kteří by list náš odebí-
rati mohli a nemusili by si list náš půj-
čovati. Předplatné na list náš – vzdor 
opětnému zdražení papíru a všeho 
– nezměněno – jest tak nepatrné, 
ze všech kraj. listů nejnižší, že vydá-
ní za předplatné v žádné domácnos-
ti na  váhu padati nemůže, a  proto 
doufáme, že tak mnozí dosud čte-
náři – neodběratelé, vstoupí v řady 
našich vážených odběratelů při prá-
vě nastávajícím novém ročníku. 
-----------------------------------------------
Knihovna Muzea Jindřichohra-
decka:
hodiny pro veřejnost v  pondělí 
a ve středu v čase 12.30−15.30 ho-
din, návštěvu objednávejte e-mai-
lem nebo telefonicky: behalova@
mjh.cz, tel. č.: 384 363 661. 
Digitální knihovna Kramerius:
http://kramerius.mjh.cz/ 

Štěpánka Běhalová
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SPOLKY, ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE

Uváděné akce budou realizovány v souladu s aktuálními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19.

Ani pandemie covid-19 nemohla zabránit po-
měrně pestré celoroční činnosti Klubu histo-
rie letectví Jindřichův Hradec. Jeho členové 
se zúčastnili na  mnoha místech Čech a  Mo-
ravy zajímavých akcí spojených s  letectvím, 
pokračovali v  badatelské a  expoziční prá-
ci v  Leteckém muzeu Deštná, spolupracova-
li s  řadou organizací, institucí a  zájmových 

 �Přednáška zavedla posluchače do Finska a na Sicílii 
sdružení, včetně médií a  Českého svazu le-
tectví. 
S blížícím se závěrem letošního roku klub při-
pravil ve spolupráci s Muzeem Jindřichohra-
decka, městem Jindřichův Hradec a místním 
aeroklubem přednášku Filipa Klímy a  Aleše 
Ferry st.: „Jak se stát ferry pilotem aneb přelet 
z Finska a Itálie do Jindřichova Hradce“. I přes 

všechna protikoronavirová opatření zavítalo 
v pátek 12. listopadu 2021 do konferenčního 
sálu muzea více než třicet posluchačů, včet-
ně fandů letectví z Mariánských Lázní a Pra-
hy. Snímek pořízený po  skončení dvouhodi-
nové akce zachycuje přednášejícího F. Klímu 
a A. Ferru s částí posluchačů.  

Text a foto: Vladislav Burian

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ (U KNIHOVNY 1173/II) POBOČKA VAJGAR (718/III)

Oddělení dospělé, dětské, hudební + internet - čítárna Dospělé oddělení Dětské oddělení

Čtvrtek 23. 12. 2021 9.00–15.00 hodin zavřeno zavřeno

Vánoční svátky 24.–26. 12. 2021 zavřeno zavřeno zavřeno

Pondělí 27. 12. 2021 zavřeno 9.00–11.00 hodin 
12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Úterý 28. 12. 2021 9.00–18.00 hodin zavřeno zavřeno

Středa 29. 12. 2021 9.00–17.00 hodin 9.00–11.00 hodin
12.00–18.00 hodin 12.00–18.00 hodin

Čtvrtek 30. 12. 2021 9.00–18.00 hodin zavřeno zavřeno

Pátek 31. 12. 2021 9.00–12.00 hodin 9.00–12.00 hodin 9.00–12.00 hodin

Sobota 1. 1. 2022 zavřeno zavřeno zavřeno

Upozorňujeme čtenáře, že uvedená otevírací doba knihovny je pouze předpokládaná a může se měnit v závislosti na vývoji platných nařízení 
vlády a dle epidemiologické situace. Aktuální informace budou uveřejněny na: www.knihjh.cz.

 �Městská knihovna Jindřichův Hradec o Vánocích

Městská knihovna děkuje všem svým čtenářům a návštěvníkům za přízeň, přeje klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a vše nejlepší do roku 2022.
Tomáš Dosbaba
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CHCETE NÁS?
Erebos
kocourek, narozen 8/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce.
Kocourek je velmi milý a vymaz-
lený. Je zvyklý na kočičí záchod, 
s  ostatními kočičkami vychází 
dobře. V  důsledku prodělaného 
silného zánětu levého oka o toto 
očičko bohužel přišel, v ničem ho to však neomezuje.
Kontakt pro zájemce - 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)
Nyx
kočička, narozena 8/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce.
Kočička je velmi milá a  vymaz-
lená. Je zvyklá na kočičí záchod, 
s  ostatními kočičkami vychází 
dobře.
Kontakt pro zájemce 
- 608 120 840 (Nová Ves, Číměř)
Koleos
kocourek, 6/2021
Kastrace v dospělosti je podmín-
kou adopce. 
Koleos je mazlivý a velice přátel-
ský kocourek. Je to pan hračič-
ka. Rád si pohraje se sourozenci 
nebo někým jiným, ale ze všech 
3 sourozenců je nejklidnější. Je 
zvyklý na kočičí kolektiv a nevadí 
mu ani pejsci. Je čistotný. 
Kontakt pro zájemce - 603 219 149 (Jindřichův Hradec)
Ginevra
kočička, narozena cca na přelomu 
dubna a května 2021
Kastrace v  dospělosti je pod-
mínkou adopce.  Ginevra je vel-
mi mazlivá, milá, hravá a čistotná 
kočička. Je zvyklá na  své kočičí 
sourozence. 
Kontakt pro zájemce 
- 775 390 034 (J. Hradec)
Kamík
kocourek, cca 2–3 roky, kastro-
vaný
Kocourek je hodný, čistotný 
a po zvyknutí je to mazlíček. Hle-
dáme pro něj domov s  bydle-
ním uvnitř a přístupem ven nebo 
do bytu k další kočičce.
Kontakt pro zájemce 
- 603 219 149 (J. Hradec)
Goldie
kočička, narozena 8/2020, kastro-
vaná
Goldie je mazlivá kočička, je mla-
dá a  plná energie a  potřebuje 
prostor a  společnost. Určitě by 
byla ráda za kočičího parťáka, se 
kterým by si vyhrála a který by ji 
uměl usměrnit.  Noví majitelé se 
musí připravit, že je potřeba se jí 
věnovat, protože pokud jí nebude dobře, reaguje agresivně. Musí si 
hodně hrát, aby ventilovala přebytečnou energii, pak je v pohodě.
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

V sobotu 18. prosince uplyne již 10 let od úmrtí Václava Havla. Přijďte 
v 16.00 hodin k Sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru rozsví-
tit svíčku na jeho památku a připomenout si jeho myšlenky. Anebo roz-
sviťte svíčku u vás doma, světla tím bude ještě více. 
Akci pořádá YMCA Jindřichův Hradec ve spolupráci s Gymnáziem Vítěz-
slava Nováka Jindřichův Hradec a budou na ní dodržena všechna plat-
ná protiepidemická opatření.

Hana Nosková

 � Svíčka pro Václava Havla

Poslední říjnový víkend se v našem hlavním městě konal již 7. ročník sou-
těžního hudebního festivalu Mezinárodní akordeonové dny v Praze.
Mezi akordeonisty z  mnoha koutů Evropy (Polsko, Ukrajina, Rus-
ko, Německo, Slovensko) měla zastoupení i  Základní umělecká škola 
V. Nováka v Jindřichově Hradci.
Díky skvělé přípravě u kantorky Kristiny Fajkusové se letošního ročníku 
mohly zúčastnit desetiletá Terezka Chalupová (na snímku) a patnácti-
letá Maruška Závodská. Nebyla to jejich první zkušenost s touto nároč-
nou soutěží. Obě si atmosféru mezinárodního soutěžního klání, které 
se odehrává v koncertních sálech v centru Prahy, vyzkoušely již v  ro-
ce 2018. Mezinárodně obsazená odborná porota složená ze špičkových 
pedagogů a  akordeonistů tehdy oběma udělila bodové hodnocení, 
které je mezi vrstevníky zařadilo do stříbrného pásma. 
V následujícím roce již obě děvčata v početné konkurenci získala zlaté 
pásmo. V roce 2020 se soutěž nekonala.
Letos obě děvčata obhájila úspěch z roku 2019 a znovu je porota zařadi-
la mezi nejúspěšnější účastníky soutěže, tedy do zlatého pásma.
Terezka navíc k diplomu získala i voucher na vystoupení na koncertě 
Konzervatoře v Praze.
Aby se Terezka s Maruškou mohly soutěže zúčastnit, musely nastudo-
vat zpaměti náročný repertoár, u kterého je nutné splnit určený časový 
limit odlišný pro jednotlivé věkové kategorie. Porota pak hodnotí ná-
ročnost zahraných skladeb a jejich technické i muzikantské provedení. 

Zúčastnit se opakovaně tak pres-
tižní soutěže a  vždy s  vynikajícím 
výsledkem je opravdu hodno vel-
kého obdivu a  srdečné gratulace! 
To, že dívky úspěch oslavily i s paní 
učitelkou sladkostmi v cukrárně, je 
více než zasloužené.
Velký dík patří také rodičům, kteří 
svoje ratolesti podporují a  bez je-
jichž nadšení, času a finančních vý-
dajů by se hudební sny jejich dcer 
nemohly realizovat.
Děkujeme za trpělivou práci a skvě-
lou reprezentaci Základní umělec-
ké školy v Jindřichově Hradci.

Hana Stráníková

 � Jindřichohradecké akordeonistky uspěly 
na mezinárodním festivalu v Praze
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Emička přišla na  svět spolu s  bráškou Matý-
skem ve  24. týdnu těhotenství akutním cí-
sařským řezem. Hned po  porodu začal boj 
o  jejich životy. Dlouhé týdny byly obě děti 
na úplné plicní ventilaci, Matýsek bohužel svůj 
boj o život prohrál. U Emičky nastalo masivní 
krvácení do mozku, které zapříčinilo postiže-
ní všech čtyř končetin a  kortikální poškození 
zraku (mozek má potíže s vyhodnocením to-
ho, co vidí oči) a další neurologické potíže. By-
lo jasné, že děťátko bude mít speciální potře-
by a rodina bude potřebovat s jeho vývojem 
pomoci. Ještě v  porodnici dostala maminka 
kontakt na ranou péči a ihned po propuštění 
z nemocnice za Emičkou a její maminkou za-
čala pravidelně dojíždět poradkyně rané pé-
če. Ukázala mamince vhodné metody kom-
plexního rozvoje dítěte, hlavně stimulace 
zraku a  podpory vývoje pohybu. Vždy Emič-
ce přivezla nové pomůcky, které mohla rodi-
na do další návštěvy rané péče používat ke sti-
mulaci děťátka. Poradkyně také doporučila 
další služby, které může rodina využívat, po-
mohla vyhledat nadace, které Emičce mohou 
zaplatit dražší polohovací pomůcky nebo po-
byty v  léčebných zařízeních. Na  víkendovém 
pobytu pro rodiny pořádané ranou péčí ma-
minka Emičky navázala kontakty s  rodinami, 
které mají podobný osud. I přes veškeré těž-

 �Když není vše tak, jak si přáli…
kosti, se kterými se musí Emička a  její rodina 
vypořádat, je to veselá a zvídavá holčička, kte-
rá má ráda lidi a zvířátka. 
Dituška se narodila také předčasně, ve 28. týd-
nu těhotenství. Každé takové miminko po-
třebuje zvláštní péči, nejen z  lékařského hle-
diska, ale po  propuštění z  neonatologie je 
nutné děťátko správně stimulovat v domácím 
prostředí. Musí totiž svůj předčasný příchod 
na  svět dobře zvládnout a  dohnat ty vzác-
né měsíce, které ještě mělo strávit u mamin-
ky. Proto rodina Ditušky požádala ranou pé-
či o  podporu. Díky usilovné práci jak rodičů, 
tak i poradkyně rané péče mohla být Dituška 
po roce a půl ze služby vypuštěna. 
Během prvních měsíců a roků života vnímá dí-
tě své okolí intenzivně všemi smysly. Největ-
ším pomocníkem je zrak, který dodává 80 % 
informací o světě. Pokud není ve vývoji dítě-
te vše tak, jak rodiče čekali, mohou se obrátit 
na  ranou péči. Je to odborná terénní služba, 
to znamená, že poradkyně poskytují konzul-
tace v domácím prostředí. Jsou rodičům psy-
chickou oporou a ukazují způsoby, jak co nej-
lépe podpořit psychomotorický vývoj dítěte. 
Už 28. rok cestují po  celém Jihočeském kra-
ji poradkyně ze Společnosti pro ranou péči. 
Pracují s rodinami dětí se zrakovými problémy 
od narození do 7 let. Důležitou součástí služ-

by je funkční vyšetření zraku dítěte. Provádě-
jí ho zrakové terapeutky, které pomocí testů, 
ale i  hry zjistí aktuální úroveň zrakových do-
vedností dítěte a  následně nastaví vhodné 
metody a  individuální stimulaci zraku dítěti 
na míru. Poradkyně rodině doporučuje vhod-
né pomůcky, které mohou být také zapůjče-
ny, nebo předá kontakty na  další odborníky. 
Pokud je třeba, rodiny k  těmto odborníkům 
také doprovází a konzultuje s nimi další mož-
nosti podpory vývoje dítěte. Společnost pro 
ranou péči pro své klienty pořádá odborné se-
mináře a kurzy pro rodiny či organizuje setká-
vání rodin v podobné situaci. V loňském roce 
pomohla 149 dětem a jejich rodinám a najela 
za nimi 58 000 km. Je připravena pomoci kaž-
dé rodině, v níž se narodilo dítě předčasně ne-
bo dítě se zrakovým a kombinovaným posti-
žením.
Společnost pro ranou péči poskytuje služ-
bu rodinám dětí se zrakovým a  kombi-
novaným postižením také na  území měs-
ta Jindřichův Hradec. Neváhejte se na nás 
obrátit! 
Kontakt pro rodiny: Společnost pro ranou pé-
či, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, 
České Budějovice, tel. č.: +420  385  520  088, 
webové stránky:  www.ranapece.cz/cb

Helena Kolmanová

Poradkyně rané péče na konzultaci s Emičkou. Foto: Jiří Tvaroh Dituška při práci s poradkyní rané péče. Foto: Jiří Tvaroh

V  sobotu 9. října se v  sále Kulturního domu 
Střelnice v  Jindřichově Hradci konal benefič-
ní koncert pro Hospicovou péči sv. Kleofáše 
o.p.s.
Program byl zcela v  rukou S(w)inging saxo-
phones – souboru, který vznikl v  roce 2009 
na  zdejší základní umělecké škole. Za  12 let 
působení má na  svém kontě mnoho úspěš-
ných vystoupení a  koncertů. Repertoár sou-
boru tvoří především swing, trochu jazz, ale 
i  taneční písničky z  šedesátých let minulého 
století. 

 �Podařil se restart orchestru, říká po covidové pauze vedoucí souboru S(w)inging saxophones
Přestože se jedná o kapelu zkušenou, přípra-
vy tentokrát provázely obavy a  možná i  ner-
vozita.
Vedoucí souboru, Josef Stráník, který sto-
jí v jeho čele od prvních chvil, se více vyjádřil 
v níže uvedeném rozhovoru.
Proč bylo letošní vystoupení trochu jiné 
než řada předchozích?
Vystoupení pro hospic sv. Kleofáše bylo původně 
naplánované již na podzim 2020. Jenže pak při-
šla druhá vlna epidemie a akce se musela zrušit. 
Soubor nejen, že nemohl vystupovat, ale vzhle-

dem k  epidemickým opatřením se nemohl ani 
pravidelně scházet. Opakovala se situace z  ja-
ra 2020, kdy jsme také nemohli zkoušet. Téměř 
dvouletá pauza byla hodně znát.
Proč? Copak neprobíhala distanční výuka?
Probíhala, ale jen v  individuálních hodinách. 
Neumím si představit, jak přes všechny technic-
ké vymoženosti žáci rozvíjí přes internet souhru, 
intonaci a společné muzicírování.
Kdy jste tedy poprvé hráli společně?
První pořádná zkouška byla na  začátku letoš-
ního září. Ale ještě nějakou dobu trvalo, než si 
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Jihočeské Chráněné bydlení Naplno se 
zapojilo do  projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR pro identifikaci dobré 
praxe při poskytování sociálních služeb. 
V  polovině tohoto roku prošlo pečlivým 
a úspěšným hodnocením a v pátek 5. listo-
padu převzalo výsledné ocenění za násle-
dováníhodnou a inspirativní dobrou praxi 
v oblasti „Individuální plánování zaměřené 
na člověka“. 

Sociální služba Chráněné bydlení Naplno vyu-
žila v letošním roce příležitost a přihlásila svůj 
vlastní zavedený systém individuálního pláno-
vání v přístupu zaměřeném na člověka do pro-
jektu MPSV Rozvoj a podpora modelů kvality 
pro systém sociálních služeb jako jeden z pří-
kladů dobré praxe. V  rámci tohoto projektu 
byl odborníky vytvořen nástroj na oceňování 
dobré praxe, který je určen těm poskytovate-
lům, kteří v některých svých postupech již do-
sáhli dobrých či inovativních výsledků a lze je 
tedy doporučit jako vhodné a příkladné i pro 
ostatní poskytovatele sociálních služeb. 
Konečnému úspěchu předcházelo dvouden-
ní pečlivé a ve výsledku i úspěšné hodnocení 
ze strany čtyř externích hodnotitelů, které ob-
sahovalo jak rozhovory se zástupci služby, tak 
i s některými klienty a pochopitelně i studium 
příslušné dokumentace služby i  klientů. Jako 
jeden z  praktických důkazů posloužil i  doku-
ment, který v minulém roce natočilo Chráně-
né bydlení Naplno ve spolupráci s MPSV a He-
rafilmem právě o  své metodě individuálního 

 � Chráněné bydlení Naplno převzalo ocenění za dobrou praxi
plánování. Ten je veřejně dostupný například 
na webových stránkách Naplno.
„Samotné hodnocení pro nás bylo zajímavou 
zkušeností, nastaveným zrcadlem a také příleži-
tostí zamyslet se nad tím, co bychom mohli ješ-
tě do budoucna vylepšit. Individuální plánování 

u  nás vylaďujeme již desátým rokem, baví nás 
a pořád vnímáme, že se v něm můžeme něco učit. 
Dlouhodobě vidíme, že je to skvělý nástroj sociál-
ní práce, který na jedné straně pomáhá klientům 
v  řadě jejich životních situací a  na  straně druhé 
dává jistotu v práci našim asistentům. Jakkoli je 
v některých jiných službách neoblíbenou činnos-
tí, my se v praxi snažíme ukazovat, že může velmi 

dobře fungovat a pomáhat šít službu na míru po-
třebám klientů“, říká vedoucí sociálního úseku 
Martin Holub.
V pátek 5. listopadu 2021 převzali v Praze zá-
stupci vedení služby z rukou zástupkyně MPSV 
ThDr.  Markéty K. Holečkové výsledné oceně-
ní. Shodou náhod se tak stalo na den přesně 
po dvou letech, kdy Chráněné bydlení Naplno 
získalo i vítěznou Cenu kvality 2019 v kategorii 
poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Současné ocenění dobré praxe spolu s  nimi 
převzaly i  tři další organizace: pečovatelská 
služba Doma ve  Kdyni – centrum sociálních 
služeb, p. o., Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Sulická z Prahy a Domov pro oso-
by se zdravotním postižením organizace Sirius, 
p. o. z Opavy.
Vedoucí oceněné služby Aleš Adamec k tomu 
dodává: „Velké poděkování patří především na-
šim zaměstnancům za  jejich skvěle odváděnou 
práci. A vedle toho samozřejmě i našemu zřizova-
teli Jihočeskému kraji za dobré podmínky, ve kte-
rých můžeme stále naplňovat naše vize a  sdílet 
dobrou praxi i  mezi další poskytovatele sociál-
ních služeb.“
Chráněné bydlení Naplno je registrovanou po-
bytovou sociální službou, která patří pod pří-
spěvkovou organizaci Jihočeského kraje Cen-
trum sociálních služeb Jindřichův Hradec. 
Chráněné bydlení Naplno poskytuje individu-
ální i skupinové chráněné bydlení komunitní-
ho charakteru pro 80 lidí s mentálním postiže-
ním. Služba je poskytovaná v 22 autonomních 
domácnostech v rodinných domech nebo by-
tech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, 
Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a Lišov.

 Aleš Adamec 

všichni zase zvykli na  pravidelný režim. Ta ne-
jistota, kdo na zkoušku dorazí a kdo ne, byla asi 
nejhorší.
Znamená to, že jste program koncertu 
zvládli připravit za měsíc?
Ano. Scházeli jsme se pravidelně každý pátek 
v  podvečer (jako už mnoho let) a  týden před 
koncertem jsme měli sobotní dopolední soustře-
dění. Program koncertu byl sestaven z větší části 
ze skladeb, které máme trvale v repertoáru a sta-
čilo je jen oživit. Ale zaznělo i několik naprostých 
novinek. Mohli jsme si to dovolit. Přesto, že jsme 
nefungovali jako celek, jednotliví členové or-
chestru rozvíjeli svoje muzikantské dovednosti 
svědomitě i při distanční výuce, a tak bylo na co 
navázat.
Jak se to nakonec povedlo? Byli jste s kon-
certem spokojení?
I přes drobné nedostatky zvítězil pocit, že inten-
zivní příprava měla smysl. Podařil se restart or-
chestru, a navíc nás všechny nesmírně těšilo, že 
naše muzicírování dostalo ještě díky vybraným 
penězům pro Kleofáše další pozitivní rozměr.
Kdy vás můžeme znovu vidět a slyšet?
Další vystoupení bude již v prosinci, a to v sobotu 
18. 12. opět na Střelnici.

To už je předvánoční čas, můžeme se těšit 
na nějaké vánoční kousky?
Částečně. Snažíme se náš repertoár stále rozšiřo-
vat, a tak zazní řada novinek a mezi nimi i někte-
ré vánoční.
Budou k vidění i tolik divácky oblíbená ta-
neční čísla?

Tentokrát ne, ale spolupráce s tanečním oborem 
bude určitě pokračovat.
Děkuji a  přeji hodně radosti z  vaší práce, 
kterou zároveň rozdáváte radost vašim po-
sluchačům. Ať jsou všechny pauzy už jen 
v notách.

Hana Stráníková
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Letošní adventní koncerty nejsou pro X-
tet "jen" koncerty s  báječnou předvánoč-
ní atmosférou, ale zároveň jsou také oslavou 

 �Vokální skupina X-tet slaví patnácté narozeniny
15. narozenin souboru. Přesně před patnác-
ti lety, v  roce 2006, měl totiž X-tet své první 
vystoupení na adventních trzích na jindřicho-

hradeckém zámku. Od  té doby si pomalými 
krůčky získával své místo nejen mezi folko-
vými kapelami. Rozšířil repertoár od  spiritu-
álů přes folkové písně až po swing. Zahrál si, 
vlastně spíše zazpíval, na  spoustě krásných 
míst po celé naší zemi, od malých kapliček až 
po  festivalová pódia. Nahrál dvě CD s názvy 
Jen pár dní a Šepotání.
Moc si vážíme přízně všech posluchačů, fa-
noušků a pořadatelů, díky kterým smíme pře-
dávat radost, pohodu a naději všem, kteří se 
s  námi chtějí setkat. K  letošním půlkulatým 
narozeninám jsme si udělali radost v podobě 
kytar (6+12 strun) a kontrabasu. Věříme, že tak 
potěšíme především naše posluchače. Zůstá-
váme však i nadále věrní písním bez nástro-
jového doprovodu. O všem, co jsme za  těch 
patnáct let prožili a  co chystáme, se dozvíte 
více na stránkách skupiny: www.x-tet.cz. Ne-
bo se přijďte podívat na  náš již tradiční vá-
noční koncert 4. prosince 2021 od  18.00 
hodin do kaple Nanebevzetí Panny Marie 
v minoritském klášteře u kostela sv. Jana 
Křtitele (Muzeum Jindřichohradecka ve Štít-
ného ulici). Moc se na vás těšíme!

Štěpán Štrupl

OKNŮM, aby je nějakým způsobem zhodnotila. 
Dalším zajímavým člověkem v naší blízkosti je 
Bohumil Rod, starosta Jarošova nad Nežárkou. 
Tento zajímavý a  pracovitý muž miluje krá-

su dřeva a dovede ji krásně vyzdvihnout. Tvo-
ří velmi zajímavé mističky, které svojí originali-
tou pozvednou každou domácnost. Osobností 
ze zcela jiného myšlenkového světa je Jaroslav 
Havlík – fotograf, poutník, jehož uchvátil Nepál 

se svými horami i náročným a pravdivým živo-
tem. Pan Havlík věnoval Otevřeným Oknům tři 
nástěnné věčné kalendáře a  několik fotografií 
ilustrujících jeho cesty. Všechny tyto originální 
dary jsme v letošním roce zapracovali do před-
vánoční facebookové dražby s  názvem „Krása 
darování.“ Vzhledem k  nejisté epidemiologic-
ké situaci jsme opět zvolili elektronickou for-
mu dražby. Zahájena byla prvním adventním 
víkendem a  ukončena 12. prosince. Všechny 
dražené předměty budou po tomto datu k vy-
zvednutí v kanceláři Otevřených OKEN na adre-
se Pražská 104/II, 1. patro. Pro případné draži-
tele mimo Jindřichův Hradec můžeme předmět 
zaslat poštou nebo Zásilkovnou.
Milí přátelé, máme zde příležitost v klidu svých 
domovů a  bez zdravotních rizik udělat radost 
někomu, na kom nám záleží a zároveň pomo-
ci udržet pracovní místa vymezená pro lidi se 
zdravotním postižením. Právě práce těchto lidí 
je v době koronavirových krizí nejvíce ohrože-
ná. Přesto se zatím daří všechna pracovní místa 
udržet. Je to díky všem, kdo nakoupí naše vý-
robky v Prodejní galerii Okénko i díky laskavým 
dárcům, kteří naši práci podporují finančně 
i věcně. Máme radost z každého projevu dob-
ré vůle. A  právě akce „Krása darování“ radost 
násobí. Radujeme se z dobré vůle tvůrců, kte-
ří nás podpořili a vy se můžete radovat z krás-
ných a  originálních dárků, jejichž zakoupením 
podpoříte provoz chráněných dílen, dobrovol-
nických programů i  sociálních služeb – prostě 
všech aktivit, které realizují Otevřená OKNA.

Drahomíra Blažková

Motto: „Dobře učinit je lepší, než dobře říci ...“  
(Benjamin Franklin)

Tiše, neokázale a se spoustou otazníků k nám 
vstoupil letošní advent. Jak se vyvine epide-
mie? Kolik akcí budeme muset zrušit? Jak bu-
de vypadat další výuka ve školách? Jak se bude 
chovat nová vláda? 
Vydrží vůle po  do-
mluvě? Nebo budou 
velké třenice a  roz-
pady? A  jak v  tom 
všem udržet klid my-
sli a rozlišit nezbytné 
od zbytného. Tisíce otázek, tisíce důvodů k za-
myšlení v době, kdy vychází spousta motivač-
ních knih i citátů na téma štěstí. Jako bychom 
na něj měli nárok, jako by nám patřilo.
Leč, štěstí je velmi osobní pocit a vychází z toho, 
jak dokážeme naplnit svůj čas činnostmi, které 
mají smysl. Pro nás, naše blízké, širší okolí. A díky 
Bohu, lidí, kteří umí naplnit svůj čas krásou, las-
kavostí a pozorností, je kolem nás stále mnoho. 
Málokdy křičí, kritizují či píší petice. Spíše někde 
v klidu (nebo vnitřním neklidu) tvoří, aby svou 
tvorbou ve vhodné chvíli pomohli. Takoví lidé 
jsou i kolem Otevřených OKEN a v letošním ad-
ventu vám chceme představit tři z nich. Tou prv-
ní je zahradnice Marie Mottlová. Vedle své rodi-
ny a práce v zahradnictví se dlouhá léta věnuje 
krásné zálibě – paličkování. A v dobách omeze-
ných činností se nevěnovala stížnostem, ale dr-
žela v rukou paličky. Na její herduli vznikaly kou-
zelné krajky, řadu z  nich darovala Otevřeným 

 � KRÁSA DAROVÁNÍ

Z Otevřených OKEN vám všem přejeme krásný ad-
vent a Vánoce!
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KULTURNÍ SERVIS

Uváděné akce budou realizovány v souladu s aktuálními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19.

Kulturní dům Střelnice zve na Vánoční kon-
cert Jindřichohradeckého Big Bandu v pá-
tek 3. prosince v  19.00 hodin do  divadel-
ního sálu. Jako host vystoupí Vladimír Hron. 
Kulturní dům Střelnice dále zve na  Advent-
ní koncert Trumpet Tune Brass v  neděli 
5. prosince v 19.00 hodin do kaple sv. Maří 
Magdaleny. 

 �Kulturní dům Střelnice zve na koncerty a do divadla a nabízí jarní předplatné
Kulturní dům Střelnice zve rovněž na  Ad-
ventní koncert Jindřichohradeckého sym-
fonického orchestru v neděli 12. prosince 
v 19.00 hodin do kapli sv. Maří Magdaleny. 
V  neposlední řadě zve Kulturní dům Střelni-
ce na  Vánoční koncert PS Jakoubek YMCA 
a hostů v neděli 26. prosince v 17.00 hodin 
do kaple sv. Maří Magdaleny.

Kulturní dům Střelnice vás zve na divadelní 
komedii Patricia Villalobose „KDO SE BOJÍ 
POSTELE?“ dne 8. prosince od  19.00 hodin 
do divadelního sálu. 
Divadlo Artur. Předplatné skupiny B.
V režii Jindry Kriegela hrají: Monika Timková 
a Roman Štolpa.
Čtyři nezávislé příběhy, které spojují mezilidské 
vztahy, jedna postel a samozřejmě problémy.
 Příběh první: Novomanželé se chystají na svou 
svatební noc. ONA k této důležité chvíli svého 
života přistupuje plna obav, předsudků a  úz-

kosti. ON má před sebou jediný cíl: konečně 
po  osmi letech vztahu uskutečnit i  jeho fyzic-
kou stránku a dostat – nyní již svou novoman-
želku – do postele.
Příběh druhý: Šéfová je na  služební cestě se 
svým podřízeným, který myslí pouze na práci. 
Šéfová se rozhodne předstírat nevolnost a vyu-
žít všech možných způsobů, jak by svého pod-
řízeného svedla. 
Příběh třetí: Dvojice zlodějů se po  vyloupení 
klenotnictví ukryje v hotelovém pokoji. Adrena-
lin, strach a napětí z právě prožitého nebezpe-

čí a k tomu vědomí, že je hledá policie – to vše 
v  každém z  nich probudí naprosto nečekané 
a neznámé city, kterým jsou nuceni se postavit.
Příběh čtvrtý: Po  dlouholetém monotónním 
a  stereotypním vztahu se manželka rozhodne 
prolomit všednost a vztahu znovu dodat jiskru. 
Snaží se ze všech sil manžela vymanit z letargie 
a nezájmu, do kterého za ta léta zabředl. Jemu 
ale pokusy o změnu nejsou po vůli, a tak začne 
dělat vše pro to, aby ho jeho manželka nedo-
stala do postele a nedosáhla tak svého. Co bu-
de dál?

V prosinci budeme pořádat řadu tradičních ad-
ventních a  vánočních koncertů a  budeme mít 
přístupnou vánoční výstavu v  kostele sv. Jana 
křtitele. Těšit se můžete i  na  návštěvu jesliček, 
pokud nám v tom nezabrání vládní nařízení.
Prvním na řadě by měl být koncert vokálního 
souboru X-tet, který letos dovršil 15 let působe-
ní od svého vzniku. Koncert plný spirituálů a ví-
cehlasých skladeb zazní v  kapli Nanebevzetí 
Panny Marie v  sobotu 4. prosince od  18.00 
hodin, vstupné na něj činí 100 Kč dospělí a 50 Kč 
platí děti. Druhým tradičním koncertem je kon-
cert dětských pěveckých sborů Nova Domus 
a Novadomáček s názvem Chvála zpěvu. Ten-
to koncert se bude konat ve středu 8. prosin-
ce od 17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele 
a vstupné na něj je dobrovolné.

 �Prosinec bude v Muzeu Jindřichohradecka ve znamení hudby a výstav
Jindřichohradecký Pěvecký sbor Smetana 
zazpívá tradiční Českou mši vánoční „Hej Mis-
tře!“ Jana Jakuba Ryby ve čtvrtek 16. prosin-
ce od 19.00 hodin v kostele sv. Jan Křtitele, 
opět je na  něj vstupné dobrovolné. Žesťový 
soubor Trumpet Tune rozezní své tuby a trub-
ky na posledním vánočním koncertě v sobotu 
18. prosince od 17.00 hodin v kapli Nanebe-
vzetí Panny Marie, vstupné na něj činí 100 Kč 
za dospělé a 50 Kč za děti.
V  kostele sv. Jana křtitele bude přístupná 
výstava Betlémy, řezby a  portréty Karla 
Pavlíkovského, což je výstava z cyklu Vánoce 
u svatého Jána. Přístupna bude denně mimo 
pondělí a mimo Štědrý den a Silvestr. V areálu 
kláštera je možné ještě navštívit výstavy Tra-
dice jedné hranice a  Dolní náměstí – svě-

dek dějin. Dále pak malou výstavku o Janu 
Amosi Komenském a v křížové chodbě vý-
stavu Patrika Proška HIC ET NUNC, včetně 
anamorfního portrétu Tomáše Krýzy v sakris-
tii kostela.
Jesličky a  stálé expozice a  výstavu Perio-
dická paměť v jezuitském semináři na Bal-
bínově náměstí je možno navštívit od 
15. prosince denně, na Štědrý den a na Sil-
vestra pouze dopoledne, přičemž letos je 
poprvé umožněno zakoupení vstupenek přes 
pokladní systém on-line přímo z pohodlí vaše-
ho domova na našich stránkách: www.mjh.cz, 
a to na konkrétní čas, který si vyberete.
Přejeme krásné prožití adventního období 
a blížících se Vánoc a těšíme se na vás.

Pavla Míchalová
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V rámci předplatného skupiny A jsme pro vás 
připravili 6 představení (leden–červen 2022):
„Svatba bez obřadu“ – Jean Girault, 
Jacques Vilfrid / Divadelní agentura Háta
V  režii Jaroslava Slánského hrají: Hana Kusn-
jerová / Kristýna Kociánová / Betka Stanková, 
Adéla Gondíková / Mahulena Bočanová / Rad-
ka Pavlovčinová, Ivana Andrlová / Olga "Háta" 
Želenská, Václav Jiráček / Filip Tomsa, Pavel 
Nečas / Martin Sobotka, Juraj Bernáth / Ro-

man Štolpa, Petr Gelnar / Marcel Vašinka, Lu-
káš Pečenka / Jaroslav Slánský. 
„Neperte se, prosím vás!“ – Gur Koren / Di-
vadlo Palace
V režii Petra Svojtky hrají: Martina Hudečková / 
Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová, Miroslav 
Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach / Jan Szy-
mik / Miloš Kopečný, Kateřina Holánová.
„Čarodějky v  kuchyni“ – Caroline Smith / 
MDAgentura a divadlo Metro 

V režii Romana Štolpy hrají: Michaela Dolinová, 
Sandra Pogodová / Veronika Žilková, Vincenc 
Navrátil / Ladislav Ondřej. 
„Parfém v ohrožení“ - Bruno Druart / Diva-
dlo Radka Brzobohatého  
V  režii Jakuba Nvoty hrají: Valérie Zawadská, 
Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda Ká-
rolyi, Romana Goščíková / Kateřina Peřinová, 
Lukáš Burian, Lukáš Malínek.
„Rozmarné léto“ – Vladislav Vančura / Di-
vadelní spolek Kašpar
V režii Jakuba Špalka hrají: Jan Potměšil / Mi-
roslav Hanuš, Eva Elsnerová / Jitka Nerudová, 
Tomáš Stolařík, František Kreuzmann / Jan Za-
dražil, Miloslav Tichý / Václav Jakoubek, Tere-
za Slámová / Eliška Mesfin Boušková, Jakub 
Špalek a další. 
„Na  Zlatém jezeře“ – Ernest Thompson / 
Agentura Harlekýn
V režii Vladimíra Strniska hrají: Simona Stašo-
vá, Ladislav Frej, Marika Procházková, Vasil Fri-
drich/ Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zi-
ma a další.
V rámci předplatného skupiny B jsme pro vás 
připravili 3 představení (leden–červen 2022):
„Gin Game“ – Donald L. Coburn / Vršovické 
divadlo Mana
V režii Ondřeje Zajíce hrají: Zuzana Kronerová 
a Dušan Sitek. 
„Odvolání“ – Bill C. Davis / Divadlo v Řeznické
V  režii Miroslava Táborského hrají: Miroslav 
Táborský a Filip Cíl.  
„Muž mojí ženy“ – Miro Gavran / Divadlo 
Na Fidlovačce
V režii Tomáše Svobody hrají: David Novotný 
a Michal Dlouhý.
V rámci Kruhu přátel hudby 2022 (leden–pro-
sinec 2022) jsme připravili koncerty klasické 
hudby s těmito interprety:
Libor Janeček a Mariia Mikhailova – kytara 
a flétna
Klavírní kvarteto Josefa Suka – klavír, hous-
le, violoncello, viola
Philharmonia Octet Prague – hoboje, klari-
nety, lesní rohy, fagoty 
Eliška Brožková Pospíšilová a Barbora Pla-
chá – harfa a klarinet
Kateřina Potocká – klavír
Jindřich Macek a Jitka Baštová – akordeon, 
loutna

Změna programu vyhrazena.

Kulturní dům Střelnice Jindřichův Hradec již řadu let uvádí divadelní představení a nabízí možnosti předplatného na divadel-
ní sezónu – JARO 2022 a nabídku koncertů klasické hudby v rámci KPH 2022.

Výhody předplatného: 
Předplatným si zajišťujete své stálé místo v hledišti divadelního sálu Kulturního domu Střelnice v Jindřichově Hradci na danou sezónu a pro 
Abonentní koncerty klasické hudby stálé místo v prvních řadách v kapli sv. Maří Magdaleny. Předplatným vám poskytujeme slevu až 20 % 
dle typu představení nebo koncertu a druhu předplatitelské skupiny. Předplatní lístek je přenosný (můžete ho darovat nebo zapůjčit). Datum 
každého představení s označením předplatitelské skupiny oznamujeme měsíčně plakátem „Přehled kulturních pořadů“ a na vaši adresu (ne-
bude-li na přihlášce uvedena přesně, neručíme za jeho dodání) ho budeme zasílat včetně programu kina Střelnice. Případnou změnu adresy 
ohlaste v kanceláři Kulturního domu Střelnice (tel. č.: 384 497 473, e-mail: strelnice@jh.cz). Na stejnou adresu se obraťte i v případě, že by vám 
materiály nebyly doručeny.

Prodej předplatenek začíná dne 15. 12. 2021 v pokladně KD Střelnice (tel. č.: 384 497 474) a potrvá do 29. 12. 2021.
Ivana Bačáková

18  | JINDŘICHOHRADECKÝ ZPRAVODAJ Žijeme naplno!



KINO
STŘELNICE

PROSINEC
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1.12. 17:30 FESTIVAL PANA RIFKINA 20:00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
středa Komedie / USA 2D - titulky Životopisný, Drama / USA 2D - titulky

2.12. 17:30 ZTRACENI V RÁJI 20:00 KLAN GUCCI
čtvrtek Komedie, Road Movie / Česko, Švýcarsko 2D - česky Životopisný, Thriller / USA 2D - titulky

3.12. 17:00 KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK 20:00 FESTIVAL PANA RIFKINA
pátek Životopisný, Drama / USA 2D - titulky Komedie / USA 2D - titulky

4.12. 17:30 TADY HLÍDÁME MY 20:00 DUNA
sobota Rodinný, Komedie / Česko 2D - česky Dobrodružný, Drama,Sci-fi / USA 2D - dabing

5.12. 17:30 O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY 20:00 RESIDENT EVIL: RACOON CITY
neděle Animovaný, Povídkový / Česko 2D - česky Akční. Horor / USA 2D - titulky

7.12. 17:30 ADDAMSOVA RODINA 2 20:00 RESIDENT EVIL: RACOON CITY
úterý Animovaný, Rodinný / USA, V. Británie 2D - dabing Akční. Horor / USA 2D - titulky

8.12. 17:30 TADY HLÍDÁME MY 20:00 DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL
středa Rodinný, Komedie / Česko 2D - česky Komedie / Itálie 2D - titulky

9.12. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 ETERNALS
čtvrtek Pohádka / Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný / USA 2D - dabing

10.12. 17:30 TADY HLÍDÁME MY 20:00 WEST SIDE STORY
pátek Rodinný, Komedie / Česko 2D - česky Muzikál, Drama, Romantický / USA 2D - titulky

11.12. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 RESIDENT EVIL: RACOON CITY
sobota Pohádka / Česko 2D - česky Akční. Horor / USA 2D - titulky

12.12. 17:30 ENCANTO 20:00 WEST SIDE STORY
neděle Animovaný, Rodinný / USA 2D - dabing Muzikál, Drama, Romantický / USA 2D - titulky

14.12. 17:30 DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL 20:00 BENEDETTA
úterý Komedie / Itálie 2D - titulky Historický, Drama, Erotický / Francie 2D - titulky

15.12. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 WEST SIDE STORY
středa Pohádka / Česko 2D - česky Muzikál, Drama, Romantický / USA 2D - titulky

16.12. 17:30 DRAČÍ PRINCEZNA 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
čtvrtek Rodinný, Pohádka / Norsko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

17.12. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA
pátek Pohádka / Česko 2D - česky Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - titulky

18.12. 17:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 20:00 WEST SIDE STORY
sobota Komedie / Česko 2D - česky Muzikál, Drama, Romantický / USA 2D - titulky

19.12. 17:00 SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
neděle Akční, Dobrodružný, Sci-Fi / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

21.12. 17:30 DRAČÍ PRINCEZNA 20:00 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
úterý Rodinný, Pohádka / Norsko 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

22.12. 17:30 TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
středa Pohádka / Česko 2D - česky Akční, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

23.12. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

27.12. 17:30 TADY HLÍDÁME MY 20:00 WEST SIDE STORY
pondělí Rodinný, Komedie / Česko 2D - česky Muzikál, Drama, Romantický / USA 2D - titulky

28.12. 17:30 DRAČÍ PRINCEZNA 20:00 KINGSMAN: PRVNÍ MISE
úterý Rodinný, Pohádka / Norsko 2D - dabing Akční, Komedie / V. Británie, USA 2D - titulky

29.12. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 MATRIX RESURRECTIONS
středa Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Akční, Sci-Fi / USA 2D - titulky

30.12. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
čtvrtek Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

2.1. 17:30 ZPÍVEJ 2 20:00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
neděle Animovaný, Muzikál, Komedie / USA 2D - dabing Komedie / Česko 2D - česky

5.12. 15:00 ČERTOVSKÉ POHÁDKY

12.12. 15:00 DVANÁCT MĚSÍČKŮ

19.12. 15:00 POHÁDKY POD STROMEČEK

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI   (vždy v neděli)

 � Inspirace z České inspirace 

HRADEC KRÁLOVÉ
Vánoční trhy
Na  vánočních trzích na  Velkém náměstí 
bude více než sedm desítek stánků s ob-
čerstvením nebo výrobky. Pro děti budou 
k dispozici kolotoč a další atrakce. Na každý 
adventní víkend je také na Velkém náměstí 
nachystaný kulturní program.

CHEB
27. 11.–26. 12. 2021
Chebské vánoční trhy 
Těšte se na zábavu a dobré jídlo, bruslení 
na kluzišti před Špalíčkem, Ježíškovu dílnu, 
stánky s vánočním zbožím, koncerty regio-
nálních umělců i známých osobností české 
populární scény.

KUTNÁ HORA
Kutnohorský rodinný advent 
Během celého adventu se můžete těšit 
na  kreativní dílny pro děti, gastrozážitky 
a na víkendové vánoční trhy.

LITOMYŠL
28. 11. –19. 12. 2021
Andělské adventní neděle na  zámec-
kém návrší   
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přiná-
šejí čtyři adventní neděle plné koncertů, tr-
hů, prohlídek, výstav a dílen.

POLIČKA
Do 16. 1. 2022
Vánoce z depozitáře
Ve  výstavních sálech muzea můžete na-
vštívit výstavu o věcech darovaných, o je-
jich prvním životě v domácnosti i druhém 
životě v muzeu a galerii.

TELČ
3. 12. 2021
Mikuláš
Zveme vás na  vánoční trh, jízdy vánoč-
ním vláčkem pro děti, zpívání a hraní dě-
tí u stromečku. Chybět nebude ani peklo 
v podzemí Domu dětí a mládeže, příchod 
Mikuláše s anděly a čerty a  rozsvícení vá-
nočního stromu.

TŘEBOŇ
20. 12. 2021 
Živý betlém
Akce v  podání Borovanských betlémářů 
začíná v  17.00 hodin na  nádvoří státního 
zámku Třeboň.

Bližší informace a  mnohem více tipů 
na  výlet naleznete na  našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Zuzana Bedrnová
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Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií zve všechny zájemce na vzpomínkový 
pořad Italské chvilky s Miroslavem Horníč-
kem. Setkáním bude provázet Ing. Pavel Kopp, 
diplomat a fotograf, a především osobní přítel 
Miroslava Horníčka, se kterým uspořádal řadu 
výstav a vydal s ním poutavou knihu „Chvilky 
s Itálií“. Akce se uskuteční 3. prosince od 17.00 
hodin v kavárně Zahrada v Muzeu fotogra-
fie a MOM.

Na 9. prosince od 18.00 hodin je připravena 
beseda s Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa 
Vágnera a předsedkyní správní rady Nadace Jo-
sefa a Zdeňky Vágnerových s názvem Povídá-
ní o životě a poslání Josefa Vágnera, zakla-
datele Safari Parku ve Dvoře Králové a jeho 
nezastupitelného významu pro ochranu 
světového přírodního dědictví. Zájemci se 

VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM JINDŘICHŮV HRADEC

 � Vzpomínkový pořad, beseda i vánoční koncert  
– taková je prosincová nabídka Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec 

také dozvědí zajímavosti o historii, současnos-
ti a  budoucnosti této unikátní zoologické za-
hrady. Beseda je pojatá jako „malá ochutnáv-
ka“ k připravované výstavě Afrika v srdci Josefa 
Vágnera v roce 2022 v prostorách Muzea foto-
grafie a moderních obrazových médií. Besedy 
se dále zúčastní Jaroslav Haimy Hyjánek, zoo-
logický ředitel Safari Parku a ředitel Výzkumné-
ho institutu ochrany genofondů, a také Martin 
Ladnar, fotograf a  cestovatel specializující se 
na africký kontinent a historii velkých transpor-
tů Josefa Vágnera. Beseda se koná v kavárně 

Zahrada v Muzeu fotografie a MOM. Všech-
ny zájemce srdečně zveme.
Muzeum fotografie a  moderních obrazových 
médií zve všechny milovníky klasické hud-
by a vánočních písní na Vánoční koncert Pe-
tra Přibyla. V  programu zazní adventní pís-
ně a  koledy a  hudba starých mistrů v  podání 
známých umělců. Na koncertu vystoupí: Zde-
na Kloubová – zpěv, Jiří Sulženko (sólista ope-
ry ND) – zpěv, Petr Přibyl – viola, Jan Sládeček 
– violoncello a  David Švec – cembalo. Srdeč-
ně vás zveme do  vánočně naladěných pro-

Vážení návštěvníci jindřichohradeckého zám-
ku, a především adventních trhů. 
Situace kolem pandemie covid-19 nás při-
nutila také letos zcela zrušit Adventní dny 
na Státním hradu a zámku Jindřichův Hra-
dec. Dlouhou dobu jsme se snažili najít něja-
kou možnost, jak trhy uskutečnit, ale vývoj si-
tuace prakticky vylučuje smysluplné plánování 
při zachování všech stávajících i pravděpodob-
ných budoucích vládních opatření. Zámecká 
nádvoří nicméně ozdobíme a brány zámku 
pro vás zůstanou otevřené, abyste si mohli 
projít alespoň všechna nádvoří. Je nám to lí-
to a těšíme se, že snad příští rok už tuto nemoc 
společně překonáme a advent si budeme moci 
užít společně s vámi. 
Pokud možno klidné a příjemné prožití advent-
ních dnů i vánočních svátků v plném zdraví vám 
za celý kolektiv zaměstnanců přeje kastelán 

Jan Mikeš

 �Oblíbené Adventní dny na jindřichohradeckém zámku letos nebudou
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stor Muzea fotografie a MOM v úterý 14. pro-
since od  19.00 hodin. Koncert se uskuteční 
v koncertním sále v 1. nadzemním podlaží 
objektu Muzea fotografie a moderních ob-
razových médií. Vstupenky si můžete zakou-
pit v recepci muzea, kde jsou v předprodeji od 
30. listopadu.
Milí návštěvníci, rádi bychom vás pozvali do vá-
nočního Domu gobelínů na  adventní dny, 
které jsme připravili na  první prosincový ví-
kend, tedy ve  dnech 4. a  5. prosince. Děti si 
zde vyzkouší tkaní na kolíkových stavech, prá-
ci s papírem, přírodním materiálem a vytvoří si 
vánoční dekoraci a vánoční drobnosti.
Malí návštěvníci si v pokladně vyzvednou plán 
stanovišť, budou sbírat za své dovednosti razít-
ka a po splnění úkolů obdrží v pokladně mu-

zea zaslouženou odměnu. Dům gobelínů bu-
de otevřen od 10.00 do 17.00 hodin.
Zveme vás všechny do vánočních prostor naše-
ho muzea, kde můžete se svými blízkými strá-
vit inspirativní a tvůrčí adventní víkend.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti zdarma.

Dům gobelínů je v  tomto roce otevřen 
do 19. prosince 2021, denně mimo pondělí 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.
Více informací najdou zájemci na: www.vkcjh.cz

Jitka Čechová

„Zasejte pokoj – sklízejte spravedlnost“ 
(Jakub 3, 13-18)

Vánoční tradice předávání betlémského svět-
la je pro mnohé z nás pevným bodem v před-
vánočním shonu, kdy se zastavíme, abychom 
si připomněli pravý význam Vánoc. Plamínek, 
který každoročně putuje do celé Evropy z mís-
ta narození Ježíše Krista, z  Betléma, je svět-
lem spojujícím velké množství lidí bez ohledu 
na  vyznání. Skauty i  neskauty, věřící i  nevěří-
cí, a letos snad spojí i očkované a neočkované. 
Koronavirus je ústředním tématem veřejného 
dění již dlouhou dobu a strach způsobuje lec-
kdy neupřímné a sobecké jednání. Inspirujme 
se proto slovy Bible a prokažme svou moud-
rost činy. „Moudrost, která je shůry, je ale přede-
vším čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná 
milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a ne-
pokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce 

 � Také letos vám skauti a skautky předají v Jindřichově Hradci betlémské světlo
spravedlnosti.“ Toto poselství bychom vám rá-
di předali společně s  plamínkem, který s  lás-
kou a radostí udržujeme při životě od jeho pře-
vzetí až do jeho předání do vašich domácností 
a do vašich srdcí. 

Předávání Světýlka se letos uskuteční na třech 
místech v Jindřichově Hradci. Pokud to situace 
dovolí, na náměstí Míru si od 17.00 hodin spo-
lečně i  zazpíváme. Žádáme vás, abyste dodr-
žovali aktuální hygienická nařízení. Více infor-
mací najdete na: www.betlemskesvetlo.cz 

Přijměte pozvání a přijďte si i letos světýlko při-
pálit.
Kdy: ve čtvrtek 23. prosince 2021 
od 17.00 do 18.00 hodin
Kam: vyberte si jednu z možností:
• náměstí Míru,
• sídliště Vajgar (Trojstředisko),
• sídliště Hvězdárna (před 6. ZŠ)
Za  Středisko Pětilisté růže Jindřichův Hradec, 
Skaut – český skauting ABS vás srdečně zve

Eva Tůmová

Milé čtenářky, milí čtenáři.
Psát o  tom, že za  sebou máme opět vel-
mi těžký rok, mi přijde stejně přínosná in-
formace, jako že člověk potřebuje k životu 
dýchání. Nicméně, vyhnout se tématu co-
vidové pandemie je prakticky nemožné. 
Onemocnění, jehož název, a  především 
následky byly pro celou společnost ještě 
před dvěma lety velkou neznámou, způ-
sobilo napříč kontinenty, generacemi či 
náboženskými vyznáními katastrofu neví-
daných rozměrů. Ztráty, které po sobě ko-
ronavirus zanechal, a stále ještě zanechává, 
jsou nevyčíslitelné. A není třeba zmiňovat, 
že se nejedná v  první řadě o  ztráty eko-
nomické. Těžko bychom hledali ve své ro-
dině nebo mezi blízkými přáteli někoho, 
kdo nemá s  onemocněním osobní zkuše-
nost. Koronavirus, stručně řečeno, paraly-
zoval svět a  roztříštil všeobecné, dnes už 
víme, že tragicky mylné přesvědčení o ne-
dotknutelnosti lidské rasy na kousky. Ať už 
si to připustíme či nikoliv, něco pouhým 

okem neviditelného prostě obnažilo naše sla-
bá místa a, málo platné, vklínilo mezi nás po-
chybnosti, nedůvěru a mnohdy i nenávist. Ja-
ko bychom najednou zapomněli, jak báječné 
máme přátele, sousedy či kolegy. Jejich kvali-
tu rázem měříme podle toho, zda jsou či ne-
jsou očkovaní. Co na tom, že nás v minulosti 
vůbec nezajímalo, zda se dotyčný rozhodl pro 
vakcínu proti chřipce či klíšťové encefalitidě! 
Opravdu je možné vymazat všechno to dob-
ré, co pro nás ti nejbližší vykonali jen proto, že 
mají na věc jiný názor?! Nevěřím.
Mimo jiné i z toho důvodu, že nás pandemie 
dokázala vyburcovat také ke  spoustě dob-
rých věcí, jakými jsou solidarita, obětování 
se pro ostatní, nezištná pomoc a odhodlání. 
Rozhodně se na tomto místě znovu sluší po-
děkovat všem zdravotníkům a  ostatním čle-
nům integrovaného záchranného systému. 
Jste frajeři, to bez debat! Nejen kvůli vám, 
ale kvůli nám všem chci věřit, že každý je-
den z nás přijme osobní zodpovědnost za své 
chování tak, abychom si jako součást společ-

nosti dokázali zachovat důstojnost a  víru 
v uzdravení.
Zkusme si letos pod stromeček nadělit pře-
devším vzájemné pochopení, lásku, pří-
větivost, úsměv a odpuštění. Užijme si ad-
vent a Vánoce v klidu, bez stresu a nejistoty, 
a především ve zdraví. Vše ostatní je ve fi-
nále nepodstatné a malicherné. 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 
jménem celé redakční rady vám děku-
ji za  přízeň, kterou jste Jindřichohradec-
kému zpravodaji v  letošním roce věnovali. 
Rychlost, jakou zpravodaj každý měsíc zmi-
zí z distribučních míst, je pro nás obrovskou 
motivací a hnacím motorem. Uděláme vše 
pro to, aby si naše periodikum zachova-
lo nastavenou úroveň i v roce příštím. Tím, 
nechť nás všechny bez rozdílu provází, po-
kud možno, více dobrých zpráv a událostí, 
a konečně také hluboké a bezstarostné na-
dechnutí.

Marcela Kozlová
šéfredaktorka
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Vít Masař obsadil na Polish Oppen Bielsko Biala 
3. místo v Kata U21.

Je tomu již dlouhých 24 let, co naposledy vé-
vodila jihočeskému tenisovému žebříčku v ka-
tegorii st. žactva (13–14 let) jindřichohradecká 
tenistka Eva Hrbková. Stejný husarský kou-
sek, skoro po  čtvrtstoletí, se podařil talento-
vanému tenistovi z Jindřichova Hradce Filipu 
Novákovi, který se v  kategorii st. žactva (13–
14 let) umístil na 1. místě jihočeského žebříč-
ku tenistů v roce 2021. Jedná se o hráče 8. tří-
dy 6. ZŠ v Jindřichově Hradci, registrovaného 
v TK Jindřichův Hradec, jehož tenisový růst je 
necelé 2 roky zajišťován prostřednictvím teni-
sové školy Radek Hrbek. Jeho entuziasmus, cí-
levědomost, píle a pracovitost ho z nedávno 
podprůměrného hráče vynesly až na úplné te-
nisové výsluní Jihočeského kraje. Letos se po-
prvé probojoval do finále přeboru jednotlivců 
Jihočeského kraje a  tím se současně kvalifi-
koval na Mistrovství ČR ve Valašském Meziří-
čí. Jako jediný reprezentant Jihočeského kra-

 � Výborná sezóna mladého talentovaného tenisty Filipa Nováka
je (kvalifikovali se 2 nejlepší hoši a 2 nejlepší 
dívky z  Jihočeského kraje) postoupil pavou-
kem přes hráče Fojtů (ČLTK Praha) do dalšího 

kola, aby posléze prohrál s pozdějším vítězem 
a mistrem ČR Kločurkem (Sparta Praha). Kro-
mě tohoto úspěchu se stal vítězem řady ce-

lostátních tenisových turnajů kategorie C: TK 
Hamr Praha, TK Havlíčkův Brod, TK Písek, TK 
Benešov, TK J. Hradec, TK Soběslav, je finalis-
tou celostátního turnaje kategorie B v TK Hra-
dec Králové, je též vicemistrem Jihočeského 
kraje družstev. 
V letních měsících trénuje Filip Novák na kur-
tu v Denisově ulici v Jindřichově Hradci, v zim-
ních měsících v tenisové hale Radouňka. Jeho 
sparingpartnerkou je neméně úspěšná tenis-
tka Elen Hronová, která je též vicemistryní Ji-
hočeského kraje družstev a  vítězka několika 
celostátních turnajů kategorie C ve  dvouhře 
a čtyřhře. Děkujeme Filipovi Novákovi za vzor-
nou reprezentaci města, přejeme mu, aby si 
nenechal zaslepit oči těmito hezkými úspěchy 
a aby našel hodně síly a dalšího úsilí pro roz-
voj svého talentu. Vždyť investice do talento-
vaných dětí je investicí nejlepší.

Vlastimil Hron

SPORT

Filip Novák se sparingpartnerkou Elen Hronovou.

2. kolo Národního poháru Goju ryu karate 
ČSKGr v Kroměříži
V  sobotu 11. září 2021 se v  Kroměříži konalo 
2. kolo Národního Poháru ČSKGr, kde startovalo 
75 cvičících ze 17 klubů. Karate J. Hradec OGRD 
zastupovali 2 závodníci – Ondra Uxa v kategorii 
Kata mladší žáci 9 let a Vít Masař v kategorii Ka-
ta muži 16 let+. Oba dva svůj klub skvěle repre-
zentovali a ve svých kategoriích vybojovali zlaté 
medaile.
2. kolo Národního poháru všech stylů karate 
ČSKe v Praze
O  víkendu 18. a  19. září se v  Praze konalo NP 
ČSKe všech stylů karate a  všech věkových ka-
tegorií. Karate J. Hradec OGRD na  této soutěži 
reprezentoval Vít Masař, kterému se podařilo vy-
bojovat 2 zlaté medaile – v kata kategorie U21 
a v kata seniorů 16+.
1. kolo Krajské ligy karate JČSKe v  Horní 
Stropnici
V sobotu 2. října 2021 se v Horní Stropnici konalo 
1. kolo Krajské ligy karate. Město nad Vajgarem 
na této soutěži reprezentoval člen Karate J. Hra-

 � Sportovní úspěchy členů Karate J. Hradec OGRD
dec OGRD devítiletý Ondra Uxa, který ve své ka-
tegorii Kata ml. žáci ve velké konkurenci vybojo-
val stříbrnou medaili. 
3. kolo Národního Poháru všech stylů karate 
ČSKe v Hradci Králové
V sobotu 9. října 2021 se v Hradci Králové konalo 
3. kolo NP ČSKe, kde za Karate JH OGRD starto-
val Vít Masař a po velkém boji tam získal 2 me-
daile – v Kata muži bronzovou medaili a v Kata 
U21 zlatou medaili.
Mezinárodní turnaj v karate všech stylů Po-
lish Open Bielsko Biala
Dalšího turnaje se osmnáctiletý Vít Masař zúčast-
nil hned týden na to (16. října 2021) jako člen vý-
běru Českého svazu karate goju ryu. Šlo o mezi-
národní turnaj v Polsku (Bielsko – Biala). Ve velké 
mezinárodní konkurenci se Vít Masař prosadil 
pouze v Kata U21, kde vybojoval 3. místo, v seni-
orské kategorii vypadl hned v prvním kole. I přes-
to lze jeho vystoupení považovat za velký úspěch.
2. kolo Krajské ligy karate JČSKe ve Strako-
nicích
V  neděli 24. října 2021 se dětští členové Kara-

te J. Hradec zúčastnili 2. kola Krajské ligy karate 
ve Strakonicích. Ondra Uxa zde v kategorii Ka-
ta 7–9 let vybojoval bronzovou medaili a Ondra 
Šafrata v kategorii Kata 12–13 let zlatou medaili.
Mistrovství ČR v Goju ryu karate ČSKGr v Brně 
6. listopadu se v Brně konalo Mistrovství České 
republiky v Goju ryu Karate. Soutěž byla rozdě-
lena na dvě části. Dopoledne probíhala soutěž 
pro začínající dětské karatisty s názvem MČR Be-
ginner a  až odpoledne pak samotné MČR pro 
nominované závodníky z  celé ČR. Z  klubu Ka-
rate J. Hradec OGRD se na tuto soutěž na zákla-
dě svých úspěchů z Národního poháru nomino-
vali dva zástupci – Ondra Uxa a Vít Masař. Oba 
v odpolední části a v náročné konkurenci uspěli 
a ve svých kategoriích vybojovali medaile! Vel-
kou radost měl zejména Ondra Uxa, který popr-
vé ve svém životě vybojoval na MČR zlato, a tím 
získal titul Mistr ČR v Kata mladších žáků.
Výsledky členů KJH OGRD: 
Kata ml. žáci 7–9 let: zlatá medaile Ondra Uxa 
Kata muži +16 let: stříbrná medaile Vít Masař

Jaroslav Valenta

Na  snímku z  2. kola Krajské ligy karate JČSKe 
ve Strakonicích jsou Ondra Uxa, šéftrenér Jaro-
slav Valenta a Ondra Šafrata.

Vít Masař, šéftrenér Jaroslav Valenta a  Ondra 
Uxa na Mistrovství ČR v Goju ryu karate ČSKGr 
v Brně.
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NA HLADINĚ RYBNÍKA
VAJGAR SE ODRÁŽÍ

PANORAMA STAROBYLÉHO
MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC,

DO JEHOŽ DĚJIN SE
ZAPSALY...

A PODOBNĚ
(ZKR.)

VÝZVA
K ZAHÁJ.
SOUBOJE

HAROLD
LLOYD

MLADÝ
ŠLECHTIC

JMÉNO
KOMEN-
SKÉHO

CHEM. ZN.
SODÍKU

MPZ
ITÁLIE STĚNY SPZ

HODONÍN
OZN. PRO
POLOMĚR PAZNEHTNÍK MPZ

DÁNSKO

OZN. PRO
COULOMB
(EL. NÁBOJ)

ADAMOVA
DRUŽKA

3. ČÁST
TAJENKY

STŘEDO-
AMER. STÁT

POPRAVČÍ

ŠPÁDOVÁ
KARTA

NÁSEP

INIC. SPIS.
KONRÁDA

ZNAČKA
NÁKL. AUT

VÝCHOD

UTRHAT

1. ČÁST
TAJENKY

LEPIDLEM
SPOJOVAT TRIKYSLÍK

ČERNÝ
ZPĚVNÝ
PTÁK

CIZÍ OZN.
PRO ČÍSLO

GERMÁNSKÝ
BŮH VÁLKY

ŘÍM. ČÍSL.
6

HYDRID
CESIA

POPĚVEK

SVATEBČAN
(NÁŘEČ.)

OKRESNÍ
ARCHIV

BÝTI
ZAMILOVÁN

DŘEVĚNÝ
STROP

ANNO
DOMINI

STAR. VZTAŽ.
ZÁJMENO

PUCCINIHO
OPERA

UHELNÝ
PRACH

PORÉZNÍ
HORNINA

VYVRCHOL.
DĚJE

OSLOVENÍ
BOHA

OSTRÝM
NOŽEM
KRÁJET

DROBNÝ
HLODAVEC

JEDNA
(ANGL.)

4. ČÁST
TAJENKY
ORG. SPOJ.
NÁRODŮ

BOD
V DŽUDU

OKR.ODBOR. 
RADA

IDENT. ČÍSLO
ORGANIZACE

OLYMPIJ.
HRY

STAV BEZ
VÁLKY

VADA

DRUH
PEPŘE

RMUT

JEDN. LÁTK.
MNOŽSTVÍ

SKUTEK

ZKRATKA

ŠVÝCARSKÁ
TISK. AGENT.

MISTROV.
SVĚTA

KŘÍŽENEC
VELBLOUDA

ÚŘAD
(Z NĚM.)

KOLOS

KONEC
ŠACH. HRY

HEYERDA-
HLŮV VOR

RUSKÝ
SOUHLAS

FILMOVÝ
MIMO-

ZEMŠŤAN

5. ČÁST
TAJENKY

SÁL
(NĚM.)

ČERVENÝ
(NĚM.)

PÍSEČNÉ
PŘESYPY

ŘÍM. ČÍSL.
500

LITR

SEVER

ČÍSLOVKA
100

RYBÁŘSKÁ
SÍŤ
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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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16. 1.  SENIOR KLUB
23. 1.  „O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“ – DIVADELNÍ POHÁDKA
25. 1.  „SVATBA BEZ OBŘADU“ – DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SKUPINY A
29. 1.  XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Ostatní akceMěstské akce POZVÁNKY na leden

   7. 1. MATURITNÍ PLES OA TGM 4. A + 4. B – KC JITKA
   8. 1. NOVOROČNÍ PARNÍ JÍZDA
 Trasa: Jindřichův Hradec – Černovice u Tábora, JHMD
12. 1. NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ – KD STŘELNICE
14. 1. PLES CHARITY – KD STŘELNICE
14. 1. MATURITNÍ PLES SZŠ – KC JITKA
21. 1.  MATURITNÍ PLES GVN – 4. B
22. 1.  PLES YMCA – KD STŘELNICE

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

1. prosince, 16:30 hodin
CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM 
ANEB 
NIC NENÍ NEMOŽNÉ! AMERICKÝ SEN
Přednáška Jakuba Greschla
Městská knihovna J. Hradec

3. prosince, 17:00 hodin
ITALSKÉ CHVILKY 
S MIROSLAVEM HORNÍČKEM
Vzpomínkový pořad
Kavárna Zahrada, MF a MOM

3. prosince, 19:00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
JINDŘICHOHRADECKÉHO BIG BANDU
Host: Vladimír Hron
KD Střelnice

4. 12. 
MIKULÁŠSKÁ PARNÍ JÍZDA
Trasa: 
Jindřichův Hradec – Nová Bystřice
JHMD 

4.–5. prosince
ADVENT V DOMĚ GOBELÍNŮ
Dům gobelínů

4. prosince, 18:00 hodin
KONCERT VOKÁLNÍHO SOUBORU X-TET
Kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
Muzeum Jindřichohradecka

5. prosince, 15:00–18:00 hodin
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE
Pro všechny malé návštěvníky je 
připraven dáreček.
KD Střelnice

5. prosince, 19:00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT 
TRUMPET TUNE BRASS
Kaple sv. M. Magdaleny

PROSINEC 2021
Kulturní kalendář

8. prosince, 17:00 hodin
KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
NOVA DOMUS A NOVADOMÁČEK
Kostel sv. Jana Křtitele

8. prosince, 19:00 hodin
PATRICIO VILLALOBOS 
"KDO SE BOJÍ POSTELE?"
Divadlo Artur, Divadelní předplat-
né skupiny B.
KD Střelnice

9. prosince, 18:00 hodin
POVÍDÁNÍ O ŽIVOTĚ A POSLÁNÍ 
JOSEFA VÁGNERA, 
ZAKLADATELE SAFARI DVŮR KRÁLOVÉ
Beseda s odborníky
Kavárna Zahrada, MF a MOM

12. prosince, 15:00 hodin
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Divadlo Kaká Praha. ZUŠ J. Hradec

12. prosince, 17:00 hodin
SENIOR KLUB
Taneční večer pro střední a  starší 
generaci.
KD Střelnice

12. prosince, 19:00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT JINDŘICHOHRADEC-
KÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Dirigent: Tomáš Petrů
Kaple sv. M. Magdaleny

14. prosince, 19:00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PETRA PŘIBYLA
Koncertní sál MF a MOM

15. prosince, 17:00 hodin
BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO OTEVŘENÁ OKNA, z.s. 
Účinkují: žáci ZUŠ V. Nováka.
Kaple sv. M. Magdaleny

16. prosince, 19:00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SMETANA
Kostel sv. Jana Křtitele

18. prosince, 16:00 hodin
SVÍČKA PRO VÁCLAVA HAVLA
Náměstí Míru

18. prosince, 17:00 hodin
KONCERT S(W)INGING SAXOPHONES
KD Střelnice

18. prosince, 17:00 hodin
KONCERT TRUMPET TUNE
Kostel sv. Jana Křtitele

19. prosince, 16:00 hodin
"SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ"
Divadelní pohádka v  cyklu "Děti 
s rodiči do divadla"
KD Střelnice

23. prosince, 17:00–18:00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Náměstí Míru, sídliště Vajgar 
(Trojstředisko), sídliště Hvězdárna 
(před 6. ZŠ)

26. prosince, 17:00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
PS JAKOUBEK YMCA J. HRADEC
Kaple sv. M. Magdaleny

31. 12. 
SILVESTROVSKÁ PARNÍ JÍZDA
Trasa: 
Jindřichův Hradec – Kunžak Lomy 
JHMD

Uváděné akce budou realizovány v souladu s aktuálními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19.

Probíhající výstavy:

ROMANO SUNO 
– Městská knihovna J. Hradec
– Výstava potrvá do 31. 12. 2021

SÍLA OKAMŽIKU 
– Městská knihovna J. Hradec
– Výstava potrvá do 31. 12. 2021

PERIODICKÁ PAMĚŤ 
– Muzeum Jindřichohradcka, 
   Balbínovo náměstí 
– Výstava potrvá do 6. 1. 2022

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

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


